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Immáron 14. alkalommal mutatkozik be a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amely 
az ország csaknem 160 múzeumának részvételével, 1600 értékteremtő és 
értékmegőrző programmal bő másfél hónapon keresztül várja a közönségét.

A múzeumok feladata, hogy kiszélesítsék a látókörünket, kitágítsák számunkra 
a világról alkotott képünket. Olyan történelmi és kulturális emlékeket, tudo-
mányos mérföldköveket, művészeti alkotásokat mutassanak be, amelyekkel 
a hétköznapi életben nem találkoznánk. 

Meglévő és újonnan szerzett ismereteink összhangja szükséges ahhoz, 
hogy tudásunk, a világról alkotott képünk és egymáshoz való viszonyunk 
kibővüljön. 

Egy korszerű, 21. századi múzeumi kaland kilép az épület falai közül, komp-
lex képet ad a látogatóknak egy adott témáról, egyszerre jelent szellemi 
táplálékot és felejthetetlen élményt. 

Ha valaki múzeumi kalandra vágyik, tökéletes programokra lelhet a Múzeumok 
Őszi Fesztiválján. A kiterjedt magyar múzeumi hálózat lehetővé teszi, hogy 
az ország minden táján értékes programokban lehessen részünk, akik pedig 
„kalandok sorozatára” vágynak, azok részt vehetnek a múzeumokon átívelő, 
egymáshoz kötődő kiállításokon, programokon. Emellett számos múzeum 
„házhoz megy”, iskolákba viszi tárlatait, azokhoz a gyermekekhez, akik 
leginkább szomjaznak a tudásra és a felejthetetlen élményekre. 

Nem véletlenül használtam többször is a „kitágulás” kifejezést. A fesztivál 
alatt nem csak a múzeumi keretek látóköre tágul ki: az idei programok 
egyik fő témája is azzal foglalkozik, hogy hogyan nyílt ki a világ a földrajzi 
és technikai felfedezések révén. Megtudhatjuk, hogyan szélesítette ki az 
emberek világról alkotott látókörét Magellán Föld körüli útja, milyen módon 
terjesztette ki az ipari lehetőségeket James Watt gőzgépe, vagy hogyan 
tágultak az emberi képzelőerő határai a technikai fejlődésekkel együtt.

Kívánom, hogy a fesztivál minden látogatója találja meg a számára érdekes 
programokat, gyarapodjon a tudása, és legyen része páratlan múzeumi 
élményekben.

Prof. Dr. Kásler Miklós
az emberi erőforrások minisztere

Tisztelt Múzeumlátogató!



Aquincumi Múzeum ............................................   8
Bajor Gizi Színészmúzeum ................................   8
Bartók Béla Emlékház .......................................   9
Bélyegmúzeum ...................................................   9
Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria 10
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma .... 10
Elektrotechnikai Gyűjtemény ............................ 11
Földalatti Vasúti Múzeum .................................. 11
Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény ................. 11
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ................ 11
József Attila Emlékhely...................................... 12
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum .... 13
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumnetációs Központ .................................... 13
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum ............................................................... 13
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár .... 15

Magyar Nemzeti Galéria .................................... 16
Magyar Nemzeti Múzeum .................................. 16
Magyar Természettudományi Múzeum ............ 20
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár ................... 20
Műszaki Tanulmánytár ....................................... 20
Nagy Imre Emlékház .......................................... 20
Nagytétényi Kastély ............................................ 20
Óbudai Múzeum .................................................. 21
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
(Eszterházy Károly Egyetem) ............................ 22
Petőfi Irodalmi Múzeum ..................................... 22
Postamúzeum ..................................................... 24
Ráth György-villa ................................................ 24
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum .............. 25
Szépművészeti Múzeum .................................... 25
Várkert Bazár (Déli Paloták és Testőrpalota) .... 27
Zenetörténeti Múzeum ....................................... 28

ALGYŐ
Algyői Tájház ....................................................56

BALASSAGYARMAT
MNM Palóc Múzeuma .....................................67

BALATONSZÁRSZÓ
József Attila Emlékház....................................51

BÉKÉSCSABA
Munkácsy Emlékház .......................................55
Munkácsy Mihály Múzeum ..............................55

BERETTYÓÚJFALU
Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum  59

BESENYSZÖG
Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai 
Tanintézmény ............................................62

DEBRECEN
Debreceni Irodalom Háza ...............................58
Déri Múzeum ....................................................59
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum ................59

DOMBÓVÁR
Földi István Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény.......................................................52

DUNAÚJVÁROS
Intercisa Múzeum ............................................36

EBES
Széchényi Ferenc Tájmúzeum ........................59

EGER
Dobó István Vármúzeum .................................63

ESZTERGOM
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum  36

ÉRD
Magyar Fölrdajzi Múzeum ..............................30

FONYÓD
Fónyodi Kulturális  intézményk Muzeális 
Gyűjteménye ....................................................51

GÖDÖLLŐ
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft. .................................................30

Gödöllői Városi Múzeum .................................31
GYÖNGYÖS

Magyar Természettudományi Múzeum  
Mátra Múzeuma ...............................................64

GYŐR
Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum ............................................................... 43

GYULA
Erkel Ferenc Emlékház ..................................55
Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont .......55
Gyulai Vár .........................................................55
Kohán Képtár ...................................................56
Ladics-ház ........................................................56

HAJDÚNÁNÁS
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény ..................................................................................................60

HATVAN
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum ...........................................65

ISASZEG
Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely ........................31

KALOCSA
Visky Károly Múzeum . ....................................54
Visky Károly Múzeum – Schöffer Miklós 
Gyűjtemény.......................................................54

KECSKEMÉT
Kecskeméti Katona József Múzeum 
Cifrapalota Kiállítóhelye .................................54

KESZTHELY
Balatoni Múzeum .............................................47
Helikon Kastély ................................................47
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely ...........49 

KOMLÓ 
Komló Város Önirmányzat József Attila  
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény .....50

LÉTAVÉRTES
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény ..........60

BUDAPESTI HELYSZÍNEK

HELYSZÍNEK ORSZÁGSZERTE



MAKÓ
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum .....56

MARCALI
Marcali Múzeum ..............................................51

MINDSZENT
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális 
Központ, Helytörténeti Gyűjtemény ...............57

MOSONMAGYARÓVÁR
Hansági Múzeum .............................................45

ÓZD
Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti 
Emlékpark ........................................................63

PAKS
Atomenergetikai Múzeum...............................52
Paksi Városi Múzeum ......................................52

PANNONHALMA
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi 
Főapátság .........................................................45

PÉCS
Janus Pannonius Múzeum..............................49
Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény .............50

PUTNOK
Gömöri Múzeum és Holló László Galéria .....63 

SALGÓTARJÁN
Bányászati Kiállítóhely ....................................66
Dornyay Béla Múzeum ....................................66

SÁTORALJAÚJHELY–SZÉPHALOM
Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv 
Múzeuma .........................................................63

SOPRON
Soproni Evangélikus Múzeum ........................46
Soproni Múzeum ..............................................46

SÓSTÓFÜRDŐ
Sóstói Múzeumfalu ..........................................62

SZÁZHALOMBATTA
„Matrica” Múzeum és Régészeti Park ..........32

SZEGED
Napsugaras Tájház ..........................................56

SZÉKESFEHÉRVÁR
MMKM Alumíniumipari Múzeum ...................34
Szent István Király Múzeum ...........................35

SZENNA
Szennai Skanzen .............................................52

SZENTENDRE
Ferenczy Múzeumi Centrum ...........................32

Szabadtéri Néprajzi Múzeum ................................................33
SZENTES

Koszta József Múzeum ...................................58
SZOLNOK

Damjanich János Múzeum..............................61
Tabáni Tájház ....................................................61

TÁPIÓSZELE
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
Blaskovich Múzeuma ......................................34

TATA
Kuny Domokos Múzeum .................................36
Német Nemzetiségi Múzeum .........................41

TATABÁNYA
Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai 
Múzeum ............................................................36

TÚRKEVE
Finta Múzeum ..................................................62

VÁC
Tragor Ignác Múzeum .....................................34

VÁRPALOTA
MMKM Vegyészeti Múzeum ............................43

VÁSÁROSNAMÉNY
Beregi Múzeum ................................................63

VESZPRÉM
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény ...41
Laczkó Dezső Múzeum ...................................42

ZALAEGERSZEG
Göcseji Múzeum ..............................................47
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum .................47

ZIRC
Magyar Természettudományi Múzeum 
Bakonyi Természettudományi Múzeuma ......43

SZAKMAI PROGRAMOK ORSZÁGSZERTE  
68–71. OLDAL

H K SZ CS P



ÉS  MÓDSZERTANI  KÖZPONTEmberi Erőforrások
Minisztériuma

„Ezt is a háború hozta”
XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.)
2019. szeptember 23. 10:00–16:30

Osztrák–magyar katonák gázálarcban, 1915. 
Forrás: Fortepan/Komlós Péter   



ÉS  MÓDSZERTANI  KÖZPONTEmberi Erőforrások
Minisztériuma

„Ezt is a háború hozta”
XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
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RÉSZLETES PROGRAM
9:00 – 10:00 REGISZTRÁCIÓ, VENDÉGEK FOGADÁSA

10:00 – 11:10 MEGNYITÓ ÉS DÍJÁTADÁS

11:10 – 16:15 „EZT IS A HÁBORÚ HOZTA” SZAKMAI 
KONFERENCIA

11:15 – 11:35 A NAGY HÁBORÚ HATÁSA ÉS 
EMLÉKEZETE A VIDÉKI KuLTÚRÁRA – A SKANZEN I. 
VILÁGHÁBORÚS PROJEKTJE 
Kloska Tamás, történész-muzeológus, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

11:40 – 12:00 HÉTKöZNAPI HőSöK – HÁBORÚS 
HÉTKöZNAPOK A HADTöRTÉNETI MÚZEuMBAN 
Jakusch Gabriella, kiállításokért és múzeumpedagógiáért 
felelős igazgatóhelyettes és Závodi Szilvia PhD, 
tudományos titkár, Hadtörténeti Intézet és Múzeum

12:05 – 12:25 MENNYIT BÍR EGY TÉMA? HATÁROK 
FESZEGETÉSE A TuDOMÁNYOS HÁTTÉR(INTÉZMÉNY)-
TőL AZ ÉRZÉKISÉGEN, ÉRZÉKEKEN ÁT EGÉSZEN A 
FESZTIVÁLHANGuLATIG
Végh Katalin, múzeumigazgató-helyettes, jogász-
muzeológus, Kecskeméti Katona József Múzeum 
 
12:25 – 12:35 KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

12:35 – 12:55 KÁVÉSZÜNET

13:00 – 14:00 JÓ GYAKORLATOK BEMuTATÁSA
  
14:00 – 14:10 ZÁRSZÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ A NAP 
TOVÁBBI PROGRAMJAIRÓL
  
14:10 – 14:50 BÜFÉEBÉD

13:00 – 14:00 JÓ GYAKORLATOK BEMuTATÁSA
• Egy élet regénye - Gazsó Hargita, múzeumvezető,  
   Topolya Község Múzeuma

• A Nagy Háború nyomában Sátoraljaújhelyen
   Pavlics Tamás börtönmúzeumi főelőadó, 
   A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

15:00 – 16:15 A MÚZEuMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJRA 
2019-BEN ÉRKEZETT NEVEZÉSEK BöRZÉJE

15:00 – 16:15 A KONFERENCIA TÉMÁJÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BEMuTATÓK, WORKSHOPOK

I. Lövészárkok világa
Bakondi József tárlatvezető, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

II. Beszélgetés a Nagy Háborúról 
Hidvégi András múzeumpedagógiai főelőadó, Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum 

III. Élményszerzés és tudásátadás – digitális tartalom
a Hadtörténeti Múzeum első világháborús állandó kiállításában
Dr. Sallay Gergely osztályvezető, Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum, Dokumentációs Osztály 

IV. A-B Kurátori vezetés az 51 hónap – Lélekváltozás 
című kiállításban
Lukács Fanni muzeológus, Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum (Pont Itt Galéria 15:00-15:30 és 15:40-16:10)

V. Egy család élete az I. világháború után 
– múzeumpedagógiai foglalkozás 
Bokonics-Kramlik Márta, mb. osztályvezető és Molnár 
József múzeumpedagógus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum

VI. Élet a fronton túl – vezetett séta a Skanzenben I-II.
Kloska Tamás, történész-muzeológus és Tömöri Szilvia, 
muzeológus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

VIII. Véget ért a Nagy Háború…
Élő történelem bemutató a Skanzen Élő Történelem 
szereplőivel

SZERVEZőK:
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre
Társszervezők az országos múzeumi koordinátori hálózat tagjai

TÁMOGATÓ: 
Nemzeti Kulturális Alap



A VILÁG CSODÁI – 
FELFEDEZÉSEK KORA!
A Magellán vezette Föld körüli expedíció kereken 500 éve, 1519 szeptemberében 
indult útjára, és tagjai végül elsőként hajózták körbe a világot.  

Azután, mintegy 250 évvel később az ipari forradalom okozott átfogó társadalmi, 
gazdasági és technológiai változásokat.

A felfedezések kora azonban még ma is tart, a hazai múzeumok a fesztivál idejére 
egyéni, ötletes és változatos programjaikkal csábítják felfedezésre és a csodák 
megélésére a kicsiket és nagyokat. 
Mindehhez az alábbi tíz tematikához kapcsolódóan kínálnak színes programokat.

KÖZÖNSÉG- ÉS SZAKMAI PROGRAMOK

Tudományos találkozások a múzeumban
Természettudományi, technikai, ipari, gasztronómiai 
felfedezések és innovációk háttértörténetét ismerhetjük  
meg múzeumi környezetben az idei kiemelt fesztivál-
tematikához kapcsolódva rendhagyó tárlatvezetéseken 
és műtárgybemutatókon, műhelylátogatásokon, közös 
alkotóprogramokon.



16+ Felfedezők nyomában
Egzotikumok és ritkaságok, 
Kolumbusz távcsöve, 
hordható művészet LED- 
technológiával, alumínium a 
sci-fikben?! Kalandorkedvű 
kamaszoknak minden, ami 
előremutató, és amit érdemes 
személyesen is felfedezni!

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
Kirándulások, felfedező- 
túrák élményszerűen 
és egészségtudatosan 
a helyi építészeti 
gyöngyszemektől 
a gasztronómiai 
különlegességekig.

Utazó múzeum
Csodás kimozdulások:  
a múzeumok felfedezésre 
csábító programokkal 
lépnek ki a saját falaikon 
kívülre.

Pincétől a padlásig
Sok van, mi csodálatos! 
Fedezd fel a rejtett 
zugokat és múzeumi 
érdekességeket! 
Épületsétákra és 
tárlatvezetésekre várnak 
a múzeumok.

Múzeumi szünetelő
Tedd csodálatossá az 
iskolai őszi szünetet!  
A családi naptól kezdve 
a rendhagyó múzeumi 
napközis táborokig minden 
adott a minőségi szabadidő 
múzeumi környezetben 
való eltöltéséhez.

Múzeumi őszbúcsúztató
Idén is műfaji korlátok 
nélkül lehet csodálkozni, 
szórakozni és töltekezni 
az őszi jeles napokhoz 
kapcsolódó múzeumi 
programokon.

Tanárok napja
Fedezzük fel együtt a 
múzeum és az iskola 
kapcsolódási pontjait 
múzeumpedagógiai 
tanévnyitók, bemutatók 
és inspiráló műhely-
beszélgetések keretében.

Óvodapedagógusok napja
A múzeumba szoktatást 
nem lehet elég korán 
kezdeni, éppen ezért az 
óvodapedagógusoknak 
külön dedikált 
programokkal is 
készülnek a múzeumok.

Szakmai programok
Nemcsak a nagy-
közönségnek, de 
kulturális, köztük a 
múzeumi szakemberek 
számára is kínál elég  
felfedeznivalót és  
tanulságot a 
fesztiválforgatag.
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PROGRAMOK BUDAPESTEN

Aquincumi Múzeum 1031 Budapest, Szentendrei út 135. T.: +36 1 250 1650
Aquincum útra kel!
A látogatók megismerhetik a főváros római kori örökségét: 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.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Barbárnap
Milyen népekkel álltak a rómaiak baráti vagy éppen ellenséges kapcsolatban? Mindez kiderül a romkert 

őslakos kelta és germán harcosai között. Kézműves-foglalkozások, harci és életmód-bemutatók, jóslás és 
játék várja az érdeklődőket.
Időpont: október 6. 10:00–15:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

AnticCafé – Üveggyártás az ókorban
Az Aquincumi Múzeum és az Aquincumi Baráti Kör havonta megrendezésre kerülő programsorozata a 

rómaiak örökségét mutatja be élményszerűen az aktív időskorúak számára. Az aktuális téma az üveggyártás, 
amelybe Varga Nikoletta régész avatja be az érdeklődőket.
Időpont: október 8. 14:00–15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Nyitott műhely – Kosárfonás
Nyitott műhely, avagy kézműves technikák az ókorból. A múzeum szeretettel várja az alkotni vágyó felnőtteket, 

akik szeretnének megismerkedni olyan ókori kézműves technikákkal, amelyeket a 21. század rohanó minden-
napjaiban is kamatoztathatnak.
Időpont: október 12. 10:00–15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Óbuda római öröksége
A tervezett két séta egyike inkább a polgári, míg a másik a katonai városrész területét veszi górcső alá  

a múzeum régészének vezetésével. A sétákon a rejtőzködő, máig nem látható épületek is előtérbe kerülnek.
Időpont: október 20., 27. 10:00 –14:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Sárkányok és madarak népe – finisszázs avagy kelta halloween
A Csepel-sziget keltái c. időszaki tárlatunk zárása alkalmából utoljára nyílik lehetőség a kiállítás 

kurátori tárlatvezetéssel történő megtekintésére. A programot kelta zene és kelta hagyományőrző csapat is 
gazdagítja.
Időpont: október 31. 17:00–22:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Bajor Gizi Színészmúzeum 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16. T.: +36 1 375 1184, +36 1 225 3161 A
A színház és 1956
Októberben múzeumpedagógiai foglalkozás során emlékezünk meg 1956-ról középiskolás résztvevőkkel 

az időszaki kiállításunkhoz is kapcsolódva. Osztályokat várunk a programra hétfőtől csütörtökig 9–15 óra 
között előre egyeztetett időpontban.
Időpont: október 1–31. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: diák: 800 Ft, pedagógusoknak díjtalan.     

Bessenyei + Gábor 100 – Filmklub
Filmklub a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívuma és a Bajor Gizi Színészmúzeum szervezésében a 

Hősök tere – 100 éve született Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós c. időszaki kiállítás kapcsán.
Időpont: október 2., 16., 30. 14:00–16:00   Belépés: 1200 Ft, Hegyvidék-kártyával: 800 Ft 

Szubjektív tárlatvezetések a Hősök tere – Száz éve született Bessenyei Ferenc és Gábor 
Miklós című kiállításban

Az időszaki kiállításunkban vendégeink segítségével idézzük meg a két művész alakját egy-egy rendhagyó 
tárlatvezetés alkalmával.
Időpont: október 3., 17. 18:00–19:00   Belépés: 1000 Ft 

Ma az vagyok, aki előttetek áll – szobaszínház Bajor Gizivel
„Száz ábrázat foszlott már le rólam, és száz fog még reám tapadni.” Bajor Gizi elkalauzolja Önöket a 

manzárdszobába, ahol az egyszereplős szobaszínházi előadás során bepillantást nyerhetnek abba, hogy  
a művésznő milyen lehetett, mikor egymaga volt.
Időpont: október 11., november 9. 19:00–20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1000 Ft 
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Villaséta Bajor Gizi egykori otthonában
Sétánk során a közel ezer négyzetméteres Bajor-villa nagyközönség előtt eddig rejtett tereit fedezzük 

föl: egykor menekülteket rejtő alagsorától a tetőteraszon megbúvó manzárdszobáig.
Időpont: október 25. 18:00–20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Látta Fedák Sárit?!
Fedák Sári 140. születésnapján rendhagyó beszélgetéssel emlékezünk a 20. század egyik legnagyobb 

hatású művészére, legellentmondásosabb személyiségére.
Időpont: október 26. 16:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Bartók Béla Emlékház 1025 Budapest, Csalán út 29. T.: +36 1 394 2100
Gyökerek I–III. – Gaál István filmje – filmvetítés
Filmvetítés, beszélgetés és piknik a Bartók Béla teljes életművét bemutató televíziós esszéről. Kovács 

Sándor zenetörténész, Várbíró Judit szerkesztő, Shah Gabriella múzeumigazgató, Shah Timor filmes.  
Beszélgetőtárs: Farkas Zoltán zenetörténész.
Időpont: szeptember 21. 16:00–20:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Emlékhangverseny Bartók Béla halálának évfordulóján – Borbély László zongoraestje
Az est során Borbély László zongoraművész tolmácsolásában szólalnak meg főként Bartók Béla darabjai, 

de egy-egy mű erejéig felidézzük Bach, Kodály és Ligeti György szellemét is. Részletes műsorért keresse fel 
honlapunkat!
Időpont: szeptember 26. 18:00–19:30   Belépés: 2000 Ft 

Cérnahangversenyek – nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak – ősi zene Mongóliától 
a Kárpát-medencéig

Alexander Horsch évtizedek óta őseink zenéit kutatja, 33-féle hangszeren játszik, melynek többségét maga 
készítette. Az Aranypajzs együttes tagjai: Alexander Horsch és Pápai Mária. Szervező és háziasszony: 
Szalóczy Dóra zenetanár, karvezető.
Időpont: szeptember 28. 11:00–12:30   Belépés: 1600 Ft, diákjegy: 800 Ft, 6 éven aluli gyermekeknek díjtalan. 

Bartók és Beethoven – Várjon Dénes zongoraestje
Bartók Béla- és Ludwig van Beethoven-darabok Várjon Dénes zongoraművész tolmácsolásában.  

Műsor: Bartók: Két elégia; Beethoven: Esz-dúr szonáta op. 7; Bartók: Szvit op. 14; Beethoven: c-moll 
szonáta op. 111.
Időpont: október 4. 18:00–19:30   Belépés: 2500 Ft 

MVM koncertek, Junior Prima díjasok hangversenysorozata – Dolfin Balázs csellóestje
Közreműködik: Berecz István (zongora). Schubert: Arpeggione-szonáta D. 821; Schumann: Öt darab 

népies stílusban op. 102; Brahms: F-dúr szonáta op. 99. A Jakobi Koncert Kft. közös rendezésben. Belépőjegy: 
www.jakobikoncert.hu
Időpont: október 8. 18:00–19:30   Belépés: információ a jakobikoncert.hu oldalon 

Az új generáció – Palojtay János zongoraestje
Janáček: Benőtt ösvényen I. kötet; Bartók: Szonatina; Bartók: 3 rondó népi dallamokra; Debussy: 

Prelűdök I. kötet, válogatás: La cathédrale engloutie, Les Collines d’Anacapri, Des pas sur la neige,  
La danse de Puck, Minstrels; Bartók: Mese a kis légyről, Kis másod- és nagy hetedhangközök, Ostinato; 
Bartók: Szabadban.
Időpont: október 19. 18:00–19:30   Belépés: 1600 Ft 

Bozay Attila-emlékest
Születésének 80., halálának 20. évfordulóján emlékezünk az egykori „Harmincasok” magyar zeneszerző-

nemzedékének egyik legtehetségesebb tagjára.
Időpont: november 8. 18:00–19:30   Belépés: 1600 Ft 

Hogy kerül a nyenyere az asztalra? – új zenehallgatási állomások a Bartók Emlékházban
2019 őszén bővül az emlékház kiállítása: két tekerőlant korpuszába rejtett lejátszókészüléken lehet 

Bartók-szemelvényeket hallgatni. A tárlatvezető elmeséli az installáció elkészülésének történetét. Minden 
érdeklődő kipróbálhat egy igazi tekerőlantot is!
Időpont: állandó program.   Belépés: belépőjegy ára (tárlatvezetéssel): 1600 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft, cso-
portos belépők (10 fő felett), nyugdíjas, diák: 700 Ft (magyar állampolgároknak). Szervezett iskolás  
csoportok részére a múzeumpedagógai foglalkozásra a belépés díjtalan.

Bélyegmúzeum 1074 Budapest, Hársfa utca 47. T.: +36 1 342 3757
A királynő postája
Interaktív irodalom- és történelem óráinkon alsósok és felsősök is megtalálhatják a nekik tetsző prog-

ramot: a kisebbekkel a mesék világában merülünk el, a nagyobbakkal tematikus gyűjteményeket építünk a 
bélyeg előtti levelek postakezeléséről.
Időpont: október 1–31.  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 
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Habsburgok – politika és művészet
A belvárosi séta során felkeressük a 18. század kimagasló személyiségeinek, művészeinek Budapesten 

látható szobrait, emlékeit. A múzeumban vetítéssel, őket ábrázoló bélyegek segítségével ismerkedhetünk 
meg a túra során „felkeresett” személyekkel.
Időpont: október 12. 10:30–12:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Kolumbusz távcsöve?
A világanyagból kiválasztott bélyegeken látható földrajzi felfedezések, felfedezők történeteiből válogatunk, 

amelyeket színészek elevenítenek meg. A látogatók feladata lesz a jelenetek és szereplőik felismerése, majd 
a megfelelő bélyeghez kapcsolása.
Időpont: október 18. 14:30–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Uralkodó és családanya
Előadás Mária Teréziáról, majd egy beszélgetés során bepillantást nyerünk családi történetek segítségével, 

emberi tulajdonságaikat megismerve az uralkodóház ikonikus személyiségeinek mindennapjaiba.
Időpont: október 25. 14:30–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Legyél te is postamester!
Interaktív krajcárgyűjtő játékot szervezünk az időszakos kiállításban gyerekeknek és felnőtteknek egy-

aránt. A nádtollal megírt leveleket a felállított postaállomásokon szerzett krajcárok felhasználásával korhű 
postaegyenruhákba bújva lehet kézbesíteni.
Időpont: október 26. 10:15–12:15   Belépés: díjtalan. 

Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria 1036 Budapest, Lajos utca 158. T.: +36 1 388 6784
Nincs recept
A Budapest Galériában megrendezett szakmai fórumon arról beszélgetünk, hogy a kortárs képzőművészeti 

kiállításokhoz szervezett művészetpedagógiai foglalkozások hogyan egészíthetik ki az iskolai tananyagot.
Időpont: október 10. 15:00–17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma 1014 Budapest, Szent György tér 2. T.: +36 1 487 8871
Régi idők játékai
Különböző korokban mivel szórakoztak, milyen játékaik voltak a gyerekeknek? A kérdésre kiállított műtár-

gyak és korabeli ábrázolások segítségével keressük a választ. Kipróbálható műtárgymásolatokkal, érdekes 
régi játékokkal játszunk a foglalkozáson.
Időpont: a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt szeptember 23. és november 10. között   Belépés: 900 Ft 

Túra az Árpád-kori Kána faluhoz és monostorhoz
Túránk során az Újbuda Tóváros Lakópark területén elhelyezkedő Árpád-kori Kána falu és monostor 

maradványait járjuk be Terei György ásatásvezető régész vezetésével.
Időpont: szeptember 25. 10:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Au revoir – magyar származású fotográfusok Franciaországban
Franciaországban 1920-tól napjainkig számos magyar származású fotográfus tevékenykedett. André 

Kertész, Brassaï, Robert Capa, Lucien Hervé világhírűek lettek. A kiállítás a felsorolt művészek képein túl 
számos figyelemre méltó fotográfus anyagából válogat.
Időpont: október 5. 10:00–16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!    

Régészeti séta a pesti belvárosban
Túránk során a pesti belváros majd 2000 éves történetébe nyerhetünk bepillantást a vaskortól egészen 

török kor végéig.
Időpont: október 12. 10:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Régészeti séta a középkori várban
A budai Várhegyen az 1250-es években kezdődtek az erődítési munkálatok, a várfalak kiépítése,  

a telkek kijelölése. A várostervezés nyomait a mai napig magán hordozza a Várnegyed, melyet sétánk 
során megtekintünk.
Időpont: október 24. 14:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Az első bástya – török családi nap
Megtekinthető a budai Várnegyed Erdélyi bástyájának története és kincsleletei, valamint a Vár egyik 

legizgalmasabb helye, ahol az Anjou-kori királyi lakóház, majd Táncsics és Kossuth börtöne egyaránt állt. 
Tárlatvezetés, török játszóház, kézműveskedés várja a látogatókat.
Időpont: október 27. 11:00–16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Kalandozások a középkori Budán
3×1 napos tábor az őszi szünet ideje alatt alsó tagozatosoknak. Tedd próbára az ügyességedet és az eszedet 

a játékok során, hogy apród vagy udvarhölgy lehess a királyi udvarban! Jelmezes játék, mese, középkori 
ügyességi játékok.
Időpont: október 28., 29., 30. 8:00–16:00   Belépés: 5000 Ft/nap.    
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Elektrotechnikai Gyűjtemény 1075 Budapest, Kazinczy utca 21. T.: +36 1 342 5750
Energiagazdálkodási tudományos előadás
Az európai gazdaság karbonmentes fejlődése és az atomenergetika címmel Czibolya László, a Magyar 

Atomfórum Egyesület főtitkára tart előadást.
Időpont: október 3. 10:00–11:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Energiagazdálkodási tudományos előadás
A magfúzió mint ideális energiaforrás – Pokol Gergő egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézet 

Fúziós Csoportja vezetőjének elődása.
Időpont: október 10. 10:00–11:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Előadás Nicola Tesláról
Kocsis G. István előadása.

Időpont: október 16. 18:00–20:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

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

Kilencedik alkalommal hirdetjük meg a BKV-múzeumok közlekedéstörténeti versenyét 7. és 8. osztályos tanulók 
részére. A 2 fordulóból álló versenyen 3 fős csapatok vehetnek részt. További részletek és a feladatlapok  
szeptember 23-tól a www.bkv.hu oldalon érhetőek el. Érdeklődés: muzeum@bkv.hu
Időpont: szeptember 23–29. 13:00   Belépés: díjtalan.

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény 1027 Budapest, Bem József utca 20. T.: +36 30 693 3408
Soundweaving – a hímzés hangja
Az esemény középpontjában Szirmay Zsanett textiltervező Soundweaving című alkotása áll. A kollekciókra 

reflektálva a Mástészta kínál finomságokat, a SZNAP pedig fotózkodási lehetőséget.
Időpont: október 9. 19:00–23:00   Belépés: 1000 Ft/fő.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4. T.: +36 1 325 1600
A Rákóczi-szabadságharc
Iskolai foglalkozásunk segítségével a fiatalok megismerkedhetnek a Rákóczi-szabadságharc okaival és 

jelentőségével, bemutatásra kerülnek a korszak felszerelési tárgyai, fegyverei a kuruc és a labanc oldalról is.
Időpont: szeptember 23. – november 8. 8:00–14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Fotópályázat
A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódóan a múzeum Facebook-oldalán Rákóczi-szabadságharc-tematikával 

fotópályázatot hirdetünk. Kikötések: a képnek valamilyen módon kapcsolódnia kell az 1703/1711-es szabadság-
harchoz, valamint a képen szerepelnie kell a kép készítőjének.
Időpont: szeptember 23. – november 8. 8:00–14:00   Belépés: díjtalan. 
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Zászlók a raktárban
A program során a Hadtörténeti Múzeum egy kevésbé ismert gyűjteményének életébe pillanthatnak be 

az érdeklődők. A mintegy 3500 műtárgyat számláló Zászlógyűjtemény működését, különleges darabjait és 
speciális tárolási körülményeit ismerteti a gyűjtemény vezetője.
Időpont: október 4. 14:00–15:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Ostromséta
Látogatóink az eredeti helyszíneken a korszak kutatója, dr. Számvéber Norbert alezredes vezetésével 

ismerkedhetnek meg az 1944/45-ös ostrom eseményeivel.
Időpont: október 5. 14:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

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

és nagyoknak egyaránt. Számos programmal, szakmai előadásokkal, haditechnikai eszközökkel várjuk a 
hozzánk érkezőket.
Időpont: október 23. 9:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Hogyan készül? – bepillantás a történelmi animációs filmek világába
A Digitális Legendárium intézményünkkel együttműködve számos, a hadtörténelmünk kiemelkedő 

eseményeit bemutató animációs rövidfilmet készített már. Az előadáson az alkotók bemutatják a filmkészítés 
folyamatát, az ötlet megfogalmazásától egészen a film debütálásáig.
Időpont: október 23. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

A fejedelem udvarában
A II. Rákóczi Ferenc-emlékévhez kötődő szünidei program során lehetőség lesz a 315 éve fejedelemmé 

választott Rákóczi életével és a szabadságharc eseményeivel játékos formában megismerkedni. Természetesen 
a korszak fegyvereit is kézbe lehet majd venni.
Időpont: október 30. 9:00–17:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Régészetről kerekasztalnál
A múzeum az új és modern kor régészete tárgykörében szervez tudományos ülést és kerekasztal- 

beszélgetést. A kerekasztal-beszélgetést megelőző előadások a hadtörténeti régészet kutatási perspektíváinak 
és kulturális örökségvédelmi kihívásainak bemutatására tesznek kísérletet.
Időpont: november 7. 14:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

József Attila Emlékhely 1093 Budapest, Gát utca 3. T.: +36 1 216 6127
Szép Szó Versmondó Műhely
Játékos verstanulás kicsiknek és nagyoknak. Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámatanár, előadóművész. 

Részletes program: www.jaemlekhely.hu
Időpont: szeptember 24. 16:00–18:00   Belépés: 500 Ft 

József Attila nyomában. Irodalmi kerékpártúra
Indulás a költő szülőháza, a ferencvárosi Gát utca 3. szám elől. Érkezés a Fiumei úti sírkertbe. A túra 

során érintjük a költő életének fontosabb helyszíneit, többek között a ferencvárosi pályaudvart, a Kossuth téri 
József Attila-szobrot, a Lovag utcai bérházat.
Időpont: szeptember 28. 10:00–14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Vujicsics együttes koncertje. Vendég: Sebő Ferenc
Koncert megzenésített versekkel és táncházzal. Részletes program: www.jaemlekhely.hu

Időpont: szeptember 28. 19:00–21:00   Belépés: díjtalan. 

A betűk sivatagában. Kreatív írásműhely
A kétnapos íróműhely alatt a vers- és prózaírás iránt érdeklődők ismert írók, költők, folyóirat-szerkesztők 

előadásából meríthetnek ötleteket az alkotás fortélyaihoz, de lehetőség nyílik személyes beszélgetésekre is. 
A résztvevők játékos kreatívírás-feladatokon tehetik próbára magukat.
Időpont: október 5., 6. 10:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1000 Ft/fő/nap, 2 nap előre fizetve: 1500 Ft/2 
nap. 

J. A. – I. Gy. írtok ti? – Szonettpárbaj. Kortárs költők versengése
A szonettpárbaj során József Attila és Illyés Gyula verses vetélkedését elevenítjük fel. Az immár harma-

dik alkalommal megrendezésre kerülő versenyen nyolc kortárs magyar költő méri össze tudását, egyenes 
kiesési rendszerben.  Részletes program: www.jaemlekhely.hu
Időpont: október 12. 16:00–20:00   Belépés: díjtalan. 

József Attila Irodalmi Szalon – A darázs fészke – kötetbemutató
Vendégünk Balla Zsófia József Attila-díjas költő, akivel A darázs fészke című, idén megjelent kötetéről 

beszélgetünk. Moderátor: Losonczy Attila.
Időpont: október 19. 17:00–19:00   Belépés: 500 Ft 
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Szép Szó Versmondó Műhely
Játékos verstanulás kicsiknek és nagyoknak. Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámatanár.

Időpont: október 29. 16:00–18:00   Belépés: 500 Ft 

József Attila Irodalmi Szalon – A római disznó monológja. Pódiumműsor
A római disznó monológja. Pódiumműsor, vendégünk: Farkas-Wellmann Endre, József Attila-díjas erdélyi 

költő. Közreműködik: Marcsák Gergely – gitár.
Időpont: november 9. 17:00–19:00   Belépés: 500 Ft

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

Tanárok estéje a Ludwigban
A program keretében megismerkedünk a Ludwig Múzeummal. Bemutatjuk az épületet, a gyűjteményt 

és a kiállításokat, valamint a múzeumban folyó múzeumpedagógiai programokat. Ezt részben irányított séta, 
részben önálló, játékos felfedezés formájában tesszük.
Időpont: október 25. 16:00–19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Óriáslifttel a Ludwigban
A programban részt vevők megismerkedhetnek a múzeumi közönség által nem látogatható terekkel,  

az épp változás előtt álló gyűjteményi kiállítással, valamint a múzeum műtárgyszállító óriásliftjével.
Időpont: október 26. 11:00–13:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállításra váltott érvényes jeggyel. 

Furagura-fluxus
A kreatív játszótér gurái (nonfiguratív) a formákban megtalált talányokat közös rajzos történetekben 

keltik majd életre, párhuzamba helyezve a tárlat kiállított műtárgyaival. A részvevők szabadon alkothatnak  
a társas papírszalagján, a művészet közvetlen áramlásában.
Időpont: október 29. 10:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 600 Ft 

Input–output
Művészetről fiatalokkal – kiállításmegnyitó. Az esemény egy diákcsoporttal folytatott öthetes együtt-

működés eredményét mutatja be. A projekt résztvevői a Ludwig Múzeum gyűjteményében lévő műtárgyakra 
reflektálnak saját műveik elkészítésével.
Időpont: november 5. 16:00–19:00   Belépés: díjtalan

Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs  Központ
1135 Budapest, Jász utca 33–35. T.: +36 1 235 4200

Díszítőérzékkel átszőtt tudás – Kőrössy Albert Kálmán építészete
A hazai szecessziós építészet sokszínűségét hivatott bemutatni a „Díszítőérzékkel átszőtt tudás” – 

Kőrössy Albert Kálmán építészete című kiállítás a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központ rendezésében.
Időpont: október 21. 15:00–16:00, október 28. 14:00–15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés:  a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1036 Budapest, Korona tér 1. T.: +36 1 375 6249
Vendéglátó és kereskedő Óbuda (okoseszközös felfedezőséta kreatív feladatokkal)
Hogyan éltek Krúdyék Óbudán? Hol vásároltak be? Hová járt az író sörözni? Kikkel barátkoztak? Milyen 

volt a korabeli óbudai hangulat? Múzeumunkból induló sétánkon – amely önállóan vagy csapatban, gyalogosan 
bejárható – választ kaphatnak a fenti kérdésekre.
Időpont: szeptember 23. – november 10.   Belépés: 200 Ft 

Múzeum a bőröndben
Az Őszi Fesztivál ideje alatt ingyenesen házhoz (iskolákba, nyugdíjasotthonokba, kultúrházakba, könyv-

tárakba stb.) hívhatók programjaink.
Időpont: szeptember 23. – november 10.  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Kockás abrosz, Krúdy-fröccs
Óbudai történeti sétánkon Krúdy-korabeli vendéglőket járunk sorra. A Kéhlik, Prószok és más híres 

vendéglős családok megismerése mellett kiderül, mi a „snapszerleves”. És láthatjuk a ma is virágzó lean-
dereket és a gyönyörű gesztenyefákat…
Időpont: október 5. 10:00–11:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1200 Ft 

Ősz a Krúdy-negyedben
Krúdy korát elevenítjük meg izgalmas programokkal: zene, irodalom, kiállítások, tárlatvezetések, 

gasztronómiai foglalkozás, vendéglátás, fiákerutazás és számos más program várja a Krúdy-negyedbe 
látogatókat.
Időpont: október 20. 10:00–18:00   Belépés: díjtalan. 
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Tanárok napja
A pedagógusok megismerkedhetnek a kicsik és nagyok számára tartott pályaorientációs foglalkozása-

inkkal (kereskedelmi, vendéglátós és turisztikai szakmák témakörében), illetve a Digitális Témahéten már 
tesztelt okoseszközös felfedező játékainkkal.
Időpont: október 22. 16:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

A Limestől a kockás abroszig (rendhagyó épületbemutatás)
A múzeumnak helyet adó épületegyüttes mozgalmas évszázadokat élt meg. Lakott itt fűszer-csemege 

árus, vendéglős, elítélt bűnözőből lett Mikulás, híres író és sokan mások. Ha kíváncsi a zegzugos épület 
rejtett meséire, ne hagyja ki Németh Ádám múzeumpedagógus vezetését!
Időpont: október 26. 10:00–11:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: múzeumi belépőjeggyel. 

Szünidőző – Világkonyha 1.
Felpattanunk varázsszőnyegünkre, hogy felfedezzük a különböző földrészeket. Megismerkedünk azok 

kultúráival, az ott élő emberek szokásaival és ételeivel. Belesünk egy-egy ország konyhájába, majd megpró-
bálunk mi is elkészíteni egy-egy ottani finomságot.
Időpont: október 29. 10:00–12:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1400 Ft 

Szünidőző – Világkonyha 2.
Felpattanunk varázsszőnyegünkre, hogy felfedezzük a különböző földrészeket. Megismerkedünk azok 

kultúráival, az ott élő emberek szokásaival és ételeivel. Belesünk egy-egy ország konyhájába, majd megpró-
bálunk mi is elkészíteni egy-egy ottani finomságot.
Időpont: október 30. 10:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1400 Ft 

Szünidőző – Világkonyha 3.
Felpattanunk varázsszőnyegünkre, hogy felfedezzük a különböző földrészeket. Megismerkedünk azok 

kultúráival, az ott élő emberek szokásaival és ételeivel. Belesünk egy–egy ország konyhájába, majd megpró-
bálunk mi is elkészíteni egy-egy ottani finomságot.
Időpont: október 31. 10:00–12:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1400 Ft  

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

Varázslények – Mesebeli küldetés – Kiállítás és játék
A látványos kiállításba lépve a látogatók egy képzeletbeli, mesebeli tájra érkeznek, ahol tudásukat, 

ügyességüket és érzékeiket próbára téve varázslatos küldetés részesei lehetnek.
Időpont: szeptember 21. – november 3. 10:00–17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1900–6900 Ft  

Vadon élő vagy háziméh lennél szívesebben?
Vadon élő vagy háziméh lennél szívesebben? Segítünk eldönteni! Gyere, és ismerd meg, hogy miért is 

mondják néha: „szorgos, mint a méhecske”. Múzeumpedagógiai foglalkozás a mézről.
Időpont: szeptember 24., október 2. 10:00–11:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1200 Ft 

100% Természet – Séta a Széchenyi-szigeten és a Mi alakítjuk című állandó kiállításban
A résztvevők a sétán megismerhetik a sziget flórájának egyediségét és sokszínűségét. A kiállításon 

izgalmas, jövőt befolyásoló környezeti kérdésekre irányítják rá a figyelmet: klímaváltozás, a beporzó rovarok 
számának drasztikus csökkenése, vízszennyezés.
Időpont: szeptember 25. 11:00–12:00, október 9. 14:00–15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 1600 Ft, 
diák és nyugdíjas: 800 Ft 

A pincétől a toronyig – épületbejárás a Vajdahunyadvárban
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak otthont adó Vajdahunyadvár történetét izgalmas 

múzeumi séta keretében ismerhetik meg az érdeklődők. A séta az épület különleges és egyedülálló építészeti 
szépségére, adottságaira hívja fel a figyelmet.
Időpont: szeptember 29., október 12. 10:00–11:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 800 Ft 

Biciklitúra Alpár Ignác nyomában 2.0
Tudtad, hogy Alpár Ignác korának egyik legelismertebb, legfoglalkoztatottabb építésze volt? Bicikli-

túránkon 9+1 hozzá kapcsolódó épületet fedezhetsz fel. Tekerj egyénileg az mmgm.hu honlapon található 
„Felfedezők” térképén jelölt helyszínekre, és válaszolj a kérdésekre!
Időpont: október 1. 11:30–12:00, 15:30–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. Toronytúra-jegy: 600 Ft 

Elveszett a borkirály kupája!
Indulhat a szüreti mulatság! De várj csak! A borkirály kupáját nem találjuk sehol! Anélkül nem mondhat 

köszöntőt, amivel kezdetét veszi a vigadalom, hogy a szüretelők megünnepeljék kitartó munkájuk gyümölcsét. 
Nehogy cseberből vederbe essenek!
Időpont: október 16., november 6. 10:00–11:10   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1200 Ft 
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A ravasz, az agy és a két-három füstölgő puskacső. Fegyvertörténeti séta a Vadászati 
Kiállításban.

A vadászat aranykora Magyarországon című tárlatban tematikus vezetésen ismerhetik meg a látogatók  
a múzeum vadászfegyver-gyűjteményét: a vadászfegyverek típusait, technikai fejlődésüket, a híres magyar 
vadászok fegyvereinek sajátosságait.
Időpont: október 30., november 6. 10:00–11:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 1600 Ft, diák és 
nyugdíjas: 800 Ft

Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Szent György  tér 2. T.: +36 1 469 7180
Pixel – Szűr(t)reál
Kép- és formabontó tárlatvezetés kamaszoknak erotikáról, erőszakról, elmúlásról és filozófiáról  

A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig – Válság és újjászületés 1929-ben című kiállításban. A pixel 
jelentése képpont. A képpont a legkisebb alkotóeleme a digitális képeknek. Minél több pixelből áll egy kép, 
annál élesebb. A Magyar Nemzeti Galéria kamaszoknak szóló tárlatvezetése során kötetlen formában beszé-
lünk, beszélgetünk arról, hogy egy-egy képzőművészeti alkotás, stílus mennyi apró ötletből, megtapaszta-
lásból, kísérletből, nem utolsósorban történelmi és emberi tényezőből áll össze egy nagy egésszé, egy éles 
képpé. Találkozási pont: a program előtt az információs pultnál. Maximális létszám: 30 fő. Jegyek korlátozott 
számban kaphatóak a www.jegymester.hu oldalon, illetve a múzeum jegypénztárában.
Időpont: október 5. 15:00–16:30   Belépés: 1700 Ft 

Hogyan kell?
Miről szólnak a foglalkozásaink? Hogyan lehet előkészíteni őket az osztályteremben? Milyen feladatokat 

ajánlunk? Ezekre a kérdésekre is választ adnak online elérhető felkészítő anyagaink, amelyeket ezen az 
alkalmon mutatunk be, majd ezt követően interaktív tárlatvezetéssel nézhetitek meg A szürrealista mozgalom 
Dalítól Magritte-ig – Válság és újjászületés 1929-ben című kiállításunkat. A program érvényes pedagógus-  
igazolvánnyal a pedagógusoknak díjtalan, előregisztráció szükséges a muzempedagogia@szepmuveszeti.hu 
címen. Találkozási hely: B épület, földszint
Időpont: október 17. 16:00–17:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Tour de Palota
Nyeregbe fel: rendhagyó tárlatvezetésünk keretében a megújuló Budavári Palota épületeivel és környezetével 

ismerkedünk meg! 
Időpont: október 26. 11:00–13:00   Belépés: 2000 Ft 

60 perc alatt a Föld körül
Izgalmas, gyerekeknek szóló tárlatvezetéseinken festményekkel és szobrokkal ismerkedünk, izgalmas 

történeteket hallgatunk, és nem mindennapi helyszíneket fedezünk fel. Az őszi szünetben várjuk az érdeklődő 
kisebb és nagyobb gyerekeket!
Időpont: október 29., 30., 31. 11:00–12:00, 16:00–17:00   Belépés: gyermek: 900 Ft, a felnőtt kísérőnek a rá vonat-
kozó jegyár érvényes.  

Palotaműhely – Munkácsytól Mednyánszkyig
Tárlatvezetésekkel, kreatív műhellyel és zenei programokkal várjuk a családokat Munkácsy Mihály és 

kortársainak művészetét bemutató, újonnan megnyíló kiállításunkra.
Időpont: november 9. 10:00–13:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Kriptától a kupoláig
Barangoljuk be együtt a Magyar Nemzeti Galéria épületét! Sétánk során megismerkedünk a Habsburg 

nádori kriptával, a csodálatos panorámát kínáló kupolával és az épület további különleges részeivel. Jegyek 
korlátozott számban kaphatók a www.jegymester.hu weboldalon és a helyszínen.
Időpont: november 9. 11:00–12:00   Belépés: 2000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum körút 14–16. T.: +36 1 327 7773
Családi titkok a tárgyak mögött
Milyen történetet rejt egy egyszerű sakktábla vagy kártyapakli? Tárlatvezetésünkön olyan tárgyak kerülnek 

előtérbe, melyeket GULAG- vagy GUPVI-lágerből hoztak haza a túlélők, és amelyek mellett generációk nőttek 
fel mit sem sejtve eredetükről.
Időpont: szeptember 24. 17:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 2000 Ft, diák és nyugdíjas: 1000 Ft 

Nők a középkorban
A mesék bátor férfijairól mind hallottunk már, de mi a helyzet a többiekkel? Hol voltak és mit csináltak 

a középkorban a nők? Ők is hősök voltak? Interaktív tárlatvezetésünkön közösen fedezzük fel a középkori 
hölgyek kalandos életét!
Időpont: szeptember 24. 17:30–18:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 

100/100 Száz évek száz percben – kalandozás a múzeum épületében zárás után
Lehetőséget kínálunk a látogatóknak, hogy zárás után bepillanthassanak a közönség elől elzárt terekbe, 

ahol sosem lehet tudni, mit rejtenek a falak! Figyelem, az időutazás során minden korszak és terem rejteget 
valami meglepetést, belépés csak saját felelősségre!
Időpont: szeptember 25. 17:00–19:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 2500 Ft, diák és nyugdíjas: 1000 Ft, 
családi: 6200 Ft/család. 
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Lépcsőszeminárium
A négyalkalmas beszélgetéssorozat során négy kulturális intézmény múzeumi szakembere és gyakorló 

pedagógusok ülnek le egymással, hogy bepillantást nyújtsanak saját szakterületük gondolkodásmódjába, és 
kialakítsák közös értékeiket, céljaikat, módszertanukat.
Időpont: szeptember 26. 17:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Családi titkok a tárgyak mögött I.
Milyen történetet rejt egy női korona vagy egy rezgő? Mit mesél viselőjéről egy esküvői ruha? Tematikus 

tárlatvezetésünkön olyan nőket helyezünk a középpontba, akik a férfiak uralta közép- és kora újkorban tevé-
kenységükkel maradandót tudtak alkotni.
Időpont: szeptember 28. 11:00–12:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 

Mindenki kertje – kert a paloták között
Látogatóink felfedezhetik a Múzeumkert évszázados történéseit, a szobrok mögött megbúvó történe-

teket, a kertet körülvevő épületek titkait: területén gyülekeztek már forradalmár ifjak, sztrájkoló kávéházi 
pincérek és zenészek, szovjet tankok is.
Időpont: október 1. 17:00–19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 2500 Ft, diák és nyugdíjas: 1000 Ft, 
családi: 6200 Ft 

Sárkányok és más varázslények birodalma – az MNM óvodapedagógiai programjai
Az MNM óvodapedagógiai foglalkozásai a mesék, mitikus állatok, játékos próbatételek, varázstárgyak vi-

lágába repíti a gyerekeket. Foglalkozásainkat ruharekonstrukciókkal, fegyvermásolatokkal, ritmusjátékokkal, 
mozgásos feladatokkal tarkítottuk!
Időpont: október 2. 17:00–18:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Négy életút egy órában
Négy fiatal lány, asszony sorsán keresztül mutatjuk be az 1944/45-ös szovjet elhurcolásokat. Tárlat-

vezetésünkön annak a több ezer magyar nőnek állítunk emléket, akit elvittek a „nagy Oroszországba egy 
kis munkára”.
Időpont: október 3. 17:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 2000 Ft, diák és nyugdíjas: 1000 Ft 

A földi pokol valódi arca – tanításmódszertani workshop
Lehetőséget biztosítunk a pedagógusok számára, hogy kötetlen beszélgetés során módszertanilag meg-

ismerhessék a 2019 tavaszán megjelent tanári kézikönyvet, mely remek módszertani kapaszkodó a kiállítás 
látogatásának előkészítéséhez, tanórákon történő feldolgozásához.
Időpont: október 4. 16:00–17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Négy nő egy órában
Az érdeklődők M. Lovas Krisztina történész tárlatvezetése során hallhatnak négy rendkívüli egyéniség, 

történelmi férfiak feleségének életútjáról: Szendrey Júliáról, Zichy Antónia grófnőről, Meszlényi Teréziáról és 
Seilern Crescence grófnőről.
Időpont: október 5. 11:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 

Archeozoológia, avagy miért érdemes rágódni a csontokon
Az archeozoológia vizsgálatának legfőbb tárgya az állatcsont, mely szakértő kezekben sok mindent 

elárulhat nemcsak magáról az egyedről, hanem az őt körbevevő emberi környezetről is. Bárány Annamária 
archeozoológus előadása módszerekről és kutatási eredményekről.
Időpont: október 8. 17:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 

Közös időnk, közös tárgyaink – Design Center Fábry Sándorral a Magyar Nemzeti Múzeumban
Emlékszel még, milyen tárgyakat használtunk a ’80-as években? Fábry Sándor segítségével a ’80-as 

évek talán mindenki által ismert vagy éppen használt tárgyait ismerhetjük meg a hozzájuk kötődő történetekkel 
és érdekességekkel egy rendhagyó performansz keretén belül.
Időpont: október 9. 17:00–18:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1500 Ft 

Kárpátaljai tragédia
A Göcsej Fesztiválon III. helyezést elért, egy felszabadult nemzedék leleplező kutatásaival teli doku-

mentumfilm kerül bemutatásra. A résztvevők találkozhatnak a film rendezőjével és forgatókönyvírójával, és 
Bognár Zalán történésznek is feltehetik kérdéseiket.
Időpont: október 10. 17:00–18:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Családi titkok a tárgyak mögött II.
Házasodhattak-e szerelemből? Miről mesél egy fekete gyászruha, egy fotó vagy egy szobabelső? Tárlat-

vezetésünkön olyan nőket helyezünk a középpontba, akik a „hosszú 19. század” és a „rövid 20. század” során 
ki tudtak tűnni a férfiak uralta világban.
Időpont: október 12. 11:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 
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Villák, ezüstök és lakomák
A látogató betekintést nyerhet a Seuso-kincs ezüstedényein és a kiállított kísérő tárgyakon keresztül a 

késő római elit világába, a vidéki földbirtokok és az azokon épült vidéki luxusvillák környezetébe. Szakvezetés 
Mráv Zsolt régész és a kiállítás kurátora által.
Időpont: október 15., november 5. 17:00–18:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft 
programjegy. 

Kincskereső családi délután – a sárkányok velünk élnek!
Kincskeresésre hívjuk a családokat egy közös csapatjáték keretében, amely során Magyarország törté-

nelmét izgalmas és egyedi tárgyakon keresztül fedezhetik fel. És senki nem távozik üres kézzel!
Időpont: október 19. 14:00–17:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: családok részére ingyenes, ezenfelül minden 
résztvevőnek 250 Ft/fő programjegyet kell váltania. 

Szerepjátékok a múzeumban – Sorsok útvesztője és Kalandozás a középkorban
Családi délutánunkon a játéké lesz a főszerep, amelynek során a kőkorba és vaskorba, valamint a közép-

korba utazunk vissza. Képzeld magad az őskori ember életébe, legyél hős lovag vagy céhmester, és döntése-
iddel alakítsd életutadat!
Időpont: október 20. 14:00–16:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 5000 Ft/család. 

Épülettörténeti séta – minden, amit a Málenkij Robot Emlékhely légókockájáról tudni kell
Lerántjuk a leplet a ferencvárosi légókocka történetéről. Mikor épült? Mi célt szolgált? Mit lehet tudni 

Magyarország légvédelméről? Egyórás interaktív túra Csecserits Artúrral, a Budapest ostroma 1944–45 kiállítás 
(Erődítés Történeti Egyesület) kurátorával.
Időpont: október 24. 17:00–18:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 2000 Ft, diák és nyugdíjas: 1000 Ft 

Batthyány, Kossuth és Széchenyi mint magánember
Ismert 48-as politikusaink személyiségét, egymáshoz, családtagjaikhoz, barátaikhoz fűződő kapcsolatát 

állítjuk a középpontba az időszak rejtelmeit kiválóan ismerő Hermann Róbert történész, Csorba László törté-
nész és M. Lovas Kriszta történész közreműködésével.
Időpont: október 25. 17:00–18:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 500 Ft 

A magyar színjátszás női alakjai – A vándorszínésznőktől a filmcsillagokig
Melyik színésznő mentette meg a népszerű költő, Jókai Mór életét, és milyen csellel? Ki volt Molnár Ferenc 

legnagyobb szerelme? Minden színésznő őriz valamilyen titkot. Tárlatvezetésünk során a 19–20. századi 
színésznők életébe, titkaiba kalauzoljuk el a résztvevőket.
Időpont: október 26. 11:00–12:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 

Ezüstbe zárt üzenetek – a Seuso-kincs történetei
A látogató Mráv Zsolt régész, a kiállítás kurátorának vezetése során betekinthet a késő római elit vizuális 

kultúrájának működésébe, és kulcsot kap a képekbe rejtett üzenetek megértéséhez.
Időpont: október 29. 17:00–18:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 

Páncélsimogató – avagy hogyan készültek a középkori fegyverek?
Érdekel, mi zajlik egy kovácsműhelyben? Minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki szívesen fogna 

kézbe páncélt, sisakot, vértet vagy akár csak vereteket, és megismertetjük a hagyományőrző páncélkészítők 
mesterfogásaival testközelből!
Időpont: október 30. 10:00–12:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 

Lapidáriumi alvilágjárás elemlámpával
Amikor a gyógyítás kudarcot vallott, milyen sors várhatott a betegre? Jöjjön el programunkra 

és megtudhatja, milyen túlvilágot képzeltek el a mezopotámiai, egyiptomi, görög és római emberek. 
Kérjük, hozza el saját elemlámpáját!
Időpont: október 31. 18:00–19:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy 

„Sztálin lovásza” – Bodnár Lajos mezőzombori bíró egyedülálló története a II. világháború 
napjaiból

1945 januárjában Tokaj-hegyaljáról és környékéről 4000 embert hurcoltak el „málenkij robotra”, egyedül  
Mezőzomboron nem sikerült a lakosság munkaképes részének elhurcolása. Hogyan történt ez? Beszél-
getésünk során fény derül rá.
Időpont: november 7. 17:00–18:30   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

A világ egy térbe sűrítve – raritásgyűjtemények a kora újkorban
A program a raritásgyűjtemények kollekcióiba enged betekintést. A tárlatvezetés bemutatja a felfedezések 

korában Magyarországra érkező egzotikumokat, ezt követően pedig egy előadás során ismerteti a legjelentősebb 
európai ritkasággyűjtemények kollekcióit.
Időpont: november 7. 17:30–18:30   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: állandó kiállítás jegyára + 250 Ft programjegy. 

„Málenkij robot” – családtörténeti kutatás
Olyan családok jelentkezését várjuk, akiknek emlékezetében mély sebeket ejtett a 20. századi magyar 

történelem egyik legnagyobb traumája, a „málenkij robot”. Interaktív tárlatvezetésünkön segítünk támpontot 
adni a családtörténeti kutatások elkezdéséhez.
Időpont: november 9. 10:00–11:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.   
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Magyar Természettudományi Múzeum 1083 Budapest, Ludovika tér 2–6. T.: +36 1 210 1085
Museocaching újratöltve – járj a világjárók nyomában, és találd meg a tárgyadat!
Barangolj a kiállításban, és gyűjtsd össze saját virtuális kollekciódat! Keresd meg a világutazó 

tárgyakat és a világhódító fajokat, készíts velük szelfit, és oszd meg velünk is! A legjobb gyűjtemények 
feltöltőire nyeremény vár.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan.   Belépés: az állandó vagy az időszaki kiállításokra váltott belépő-
jeggyel lehet részt venni a programon 

Műhelytitkok – találkozz az igazi felfedezőkkel!
Beavatunk a múzeumi munka kulisszatitkaiba. Interaktív bemutatóinkon láthatod, és szakértőinkkel 

együtt vizsgálhatod a gyűjtőutak során fellelt példányokat. Kipróbálhatsz preparálási fogásokat, és kérheted 
muzeológusaink, preparátoraink szaktanácsait.
Időpont: szeptember 28., október 5., 12., 19.,  26., november 9. 10:00–14:00   Belépés: az állandó vagy az időszaki 
kiállításokra váltott belépőjeggyel lehet részt venni a programon 

Állatok napja – legyél te is városi természetbúvár!
Állatok napi családi programunkon felfedezőtúrákkal és játékokkal várunk. Természetbúvár-túráinkon 

szakértőink segítségével fedezhetitek fel a múzeum kertjét és a közeli parkot. A túrák után társasjátékaink és 
természetfilmek várnak az épületben.
Időpont: október 5. 10:00–16:00   Belépés: az állandó vagy az időszaki kiállításokra váltott belépőjeggyel lehet 
részt venni a programon 

Felfedezők nyomában kontinensről kontinensre
Vegyél részt a nagy kalandban! Fedezd fel hazánkat és a távoli földrészeket, ahol a nagy utazók nyomában 

kutatóink is jártak. Tanulj a legjobbaktól az előadások, gyűjteménylátogatások, exkluzív tárlatvezetések és 
rejtvényfejtő játékok során.
Időpont: október 26. – november 1. 15:00   Belépés: az állandó vagy az időszaki kiállításokra váltott belépőjegy-
gyel lehet részt venni a programon

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 1077 Budapest, Dohány utca 2. T.: +36 1 321 0408
Séta a zsidónegyedben
Városnéző séta Budapest zsidónegyedében, ahol az érdeklődőknek a vezetett séta során egészen más 

szempontból elevenedik meg Budapest belvárosa. Végigjárjuk a történelmi helyszíneket, miközben megis-
merkedünk a zsidó vallással és az utcák kulturális sokszínűségével.
Időpont: szeptember 23., október 10., november 6. 16:00–17:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Tanárok délutánja a Zsidó Múzeumban
A kincsesláda titkai címmel megjelent a legújabb múzeumpedagógiai kiadványunk. A füzetet és annak 

felhasználási lehetőségeit a pedagógusok számára egy műhelybeszélgetéssel egybekötött interaktív bemutatón 
szeretnénk ismertetni.
Időpont: szeptember 26. 17:00–18:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Mit rejt a Zsidó Levéltár?
Az interaktív felfedezőút során a Zsidó Levéltár Látványraktárába látogatunk, ahol játékosan felfedezzük 

annak kincseit: megismerkedünk díszes, különleges iratokon keresztül zsidó tradíciókkal, a zsidó közösség 
jelentősebb eseményeivel, héber betűkkel. Helyszín: Budapest, VII. Síp u. 12. 
Időpont: október 17., 24. 14:00–15:30   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Műszaki Tanulmánytár 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 10. T.: +36 70 320 9257
Csillagles másképp
A Műszaki Tanulmánytár közel 16 000 darabos gyűjteményének csillagászati és navigációs eszközeit 

megismerve kémleljük az eget. Naprendszerünk érdekességeit tárlatvezetések, előadások és alkotóprogramok 
keretében fedezzük fel.
Időpont: október 5. 15:00–21:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Nagy Imre Emlékház 1026 Budapest, Orsó utca 43. T.: +36 1 392 5011#101
Nemzeti ünnep Nagy Imre unokájával a Nagy Imre Emlékházban
Ünnepeljen a forradalom miniszterelnökének egykori otthonában! A Nagy Imre Emlékház modern és interak-

tív kiállítását, valamint az annak keretet adó Bauhaus-épületet Nagy Imre unokája mutatja be.
Időpont: október 23. 15:00–17:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Nagytétényi Kastély 1225 Budapest, Kastélypark utca 9–11. T.: +36 1 207 0005
Séták a kastélyban – újra!
Ezen a különleges napon a korábbi években megszokott sétákhoz hasonló bejáráson feltárul az ódon 

épület, belesünk az ókori köveket rejtő Kőtárba, felsétálunk a padlásra, és a föld szintje alá is leereszkedünk.
Időpont: november 10. 11:00–16:00   Belépés: 500 Ft 
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Óbudai Múzeum 1033 Budapest, Fő  tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől) T.: +36 1 250 1020
Törékeny vágyak finisszázs – kurátori tárlatvezetés
Porcelánfestő workshop és kurátori tárlatvezetés a Törékeny vágyak című kiállításban. szeptember 24. 16:00 

tárlatvezetés, 17:00–20:00 workshop, szeptember 28. 10:00 tárlatvezetés, 11:00–14:00 workshop.
Időpont: szeptember 24. 17:00–20:00, szeptember 28. 10:00–11:00, 18:00–19:00  RegIsztRácIó szükséges!  
Belépés: díjtalan. 

Porcelánfestő workshop – Törékeny vágyak finisszázs
Porcelánfestő workshop és kurátori tárlatvezetés a Törékeny vágyak című kiállításban. Szeptember 24. 

16:00 tárlatvezetés, 17:00–20:00 workshop, szeptember 28. 13:00 tárlatvezetés, 14:00–17:00 workshop. 
Időpont: szeptember 24. 17:00–20:00, szeptember 28. 11:00–14:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: a workshop 
ára: 3500 Ft, amely tartalmazza a program teljes költségét, valamint a kurátori tárlatvezetést.   

Herendtől Meißenig, egy mesterfestő igaz története – Törékeny vágyak finisszázs
Szentgáli-Varga Szilárd előadása

Időpont: szeptember 25. 17:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

Élet a gyárban: kerekasztal-beszélgetés az Aquincum Porcelángyár egykori dolgozóival 
– Törékeny vágyak finisszázs

Kerekasztal-beszélgetés egy ma már nosztalgiával átitatott korszakról… A látogatóknak az Aquincum Porcelán-
gyár egykori dolgozói mesélnek, sok-sok eredeti fotóval illusztrálva. Vigyázat, retró életérzés!
Időpont: szeptember 27. 15:30–17:30 RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

A kis hamis – porcelánhamisítók nyomában – Vaja László előadása – Törékeny vágyak 
finisszázs

A hamisítók minden trükköt bevetnek, hogy a gyanútlan vevőt lépre csalják. Mire figyeljünk egy nekünk tetsző 
mű megvásárlásánál? Melyek a legtipikusabb hamisítási módok? Kitől kérjünk tanácsot annak érdekében, 
hogy eredeti műtárgyat birtokolhassunk?
Időpont: szeptember 27. 18:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan.  

Törékeny Vágyaim – Sebők Judit porcelángyűjtő szubjektív vezetése – finisszázs
Sebők Judit porcelángyűjtő szubjektív tárlatvezetése az Óbudai Múzeum Törékeny vágyak című időszaki 

kiállításában. A kiállítás szeptember végéig látogatható. A program a Törékeny vágyak finisszázsának része.
Időpont: szeptember 28. 17:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Erotika a porcelánokban – Vaja László előadása – Törékeny vágyak finisszázs
Vaja László festő- és iparművész, az Acquincum Porcelángyár egykori dolgozójának előadása. Hogyan 

értelmezzük a pikáns, „áthallásos” kisplasztikák formavilágát? Melyek azok a jelzésértékű szoborelemek, 
amik izgalmas titkokról beszélnek? A merész ábrázolásoktól a rokokó játékos stílusán át rátekintünk arra a 
zsákutcára is, ahová ez a témakör a későbbiekben jutott.
Időpont: szeptember 28. 19:00–20:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein! 

Exkluzív tárlatvezetés, fókuszban a család: vendégünk a gyáralapító Hüttl Tivadar két 
leszármazottja – Törékeny vágyak finisszázs

Hüttl családi történetek, személyes emlékek, féltve őrzött tárgyak.
Időpont: szeptember 29. 16:00–17:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Goldberger Kéktúra – tematikus tárlatvezetés
A kékfestést – az eljárás különlegessége miatt – mindig egyfajta titokzatosság vette körül. Rendhagyó 

tárlatvezetésünk során a kékfestés technológiája, újításai, apró titkai állnak fókuszban.
Időpont: október 2. 17:00–18:20  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Óbuda eltűnt utcái – várostörténeti séta
Az Óbudai Múzeum sétáján felidézzük a régi városrész elfelejtett hangulatát és világát.

Időpont: október 5. 10:00–12:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Játék a városban – kurátori tárlatvezetés
A város tematikájába berendezett körülbelül 1200 tárgyon keresztül nyomon követhetjük a játékgyártás 

történetét, a játék szerepét a gyermek személyiségfejlődésében, az alkalmazott gyártási technológiát, anyag-
használatot, formatervezést.        
Időpont: október 9. 11:00–12:30   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

A Goldbergerek öröksége – tematikus tárlatvezetés
A tárlatvezetés bemutatja a Goldberger Textilgyárat, amelynek egyik néhai épülete ad otthont a látványos 

gyűjteménynek.
Időpont: október 13. 11:00–12:30   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 
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„Isten veletek, ti boldog Vendelinek” – múltidéző séta az eltűnt kiskocsmák nyomában
Városnéző séta Belső-Óbuda valamikori és még létező kiskocsmáinak és vendéglőinek rövid látogatásával. 

A séta ingyenes, azonban önköltséges ebéddel zárul: gulyásleves, túrós csusza. Az ebéd költségéről kollégá-
inknál tájékozódhat.
Időpont: október 19. 10:00–13:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

Templomok a talpunk alatt – kurátori tárlatvezetés
Látogatóink megismerkedhetnek a középkori főtéren állt gótikus Szűz Mária-templom és az Árpád-kori 

Szent Péter-templom történetével, alapításával, pusztulásával, valamint Óbuda híres mecénásával, Łokietek 
Erzsébet királynéval.
Időpont: október 29. 11:00–12:00, október 30. 17:00–18:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

A Zichy-kastély titka – kastélytörténeti séta
Mikor és ki építette a kastélyt? Pontosan milyen funkciót láttak el a különböző épületszárnyak? Mi volt az 

épület sorsa, és milyen átépítéseket láthatunk jelenleg? A séta során a barokk korszak Óbudát érintő fontos 
eseményeit is felelevenítjük.
Időpont: november 6. 11:00–12:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Krúdy-séta az Óbudai Múzeummal
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: november 10. 11:00–12:30  RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan.

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

Szomszédolás: „Díszítőérzékkel átszőtt tudás”. Kőrössy Albert Kálmán építészete
Kőrössy Albert Kálmán építész születésének 150. évfordulója alkalmából, a Magyar Építészeti Múzeum 

és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ által rendezett életműkiállítás látogat az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumba. A Kőrössy által tervezett, Tündérpalotaként ismertté vált épület egykor a Tisztviselő-
telepi Gimnáziumnak adott otthont, ahol Babits Mihály is tanított.
Időpont: szeptember 21. – október 31. 10:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Táskamúzeum
„Kivisszük” a múzeumot az iskolába, vagyis a múlt iskolájával jelenünk meg legfontosabb közönségünk, 

a mai iskolások előtt. Foglalkozásainkat ingyenesen rendezzük meg, hogy minél többen részesülhessenek 
múzeumi élményben.
Időpont: szeptember 30. – november 11. 8:00–14:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Séta a Tisztviselőtelepen
Múzeumunk épületének környékén, a Tisztviselőtelep kevéssé ismert emlékei között teszünk sétát szakmai 

vezetéssel. A főváros egyik korai villanegyede számos rejtett értéket tartogat a felfedezők számára.
Időpont: október 5. 10:00–12:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Petőfi Irodalmi Múzeum 1053 Budapest, Károlyi utca 16. T.: +36 1 317 3611
Feledhetetlen szerelmek nyomában – irodalmi séta
Hol vált egy családdá Sándor és Júlia? Hány Rózája volt Jókainak? Melyik híd két oldalán veszítette el 

és találta meg újra a boldogságot Ady Endre? Költő- és íróóriások lábnyomaiba lépünk ezen a sétán, hogy 
elkísérjük őket szerelmeikhez.
Időpont: szeptember 28. 10:30–12:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 2500 Ft 

Csak romantikusan! – irodalmi körút a belvárosban
A sarkon a múlt felé fordulva rátérünk a „Romantika körútra”, ahol a „magyar romantikus irodalom nagyjai” 

nyomába eredünk. Petőfi, Jókai és Arany életének számos belvárosi helyszínét keressük fel, és Batthyány 
Lajos vértanú miniszterelnökre is emlékezünk.
Időpont: október 5. 10:30–12:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1900 Ft 

Vágyrázta városunk – szövegtépő séta Csáth Géza karaktereivel
Hol és hogyan manifesztálódnak a századfordulót követően a budapesti városlakó vágyai? Milyen szenve-

délyek helyeit őrzik a bennünket körülvevő utcák, terek, és mi hogyan viszonyulunk hozzájuk?
Időpont: október 14. 17:00–19:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1000 Ft 

Ballagtam éppen – séta Ady Endre nyomában
Tematikus sétánk a Petőfi Irodalmi Múzeumból indul, és a közelben található emlékhelyeken kalauzolja 

végig az érdeklődőket, az Ady–Csinszka-lakástól a Nemzeti Múzeumig. Vágjunk neki az utcáknak egy bőrönddel, 
ahogyan ő tehette egykor!
Időpont: október 19. 10:00–12:00   Belépés: 1000 Ft 
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Vasárnapi séta a Károlyi-palotában
Sétáljunk fel azon a díszlépcsőn, amelyet egykor Mária Terézia, Batthyány Lajos és Haynau lába is 

koptatott, fedezzük fel a Károlyiak címerének rejtélyeit, és olvassuk le a Károlyi-ősök titkait a csarnokot 
díszítő festményekről!
Időpont: október 27. 10:30–12:00   Belépés: 1900 Ft 

A hármasművész bolyongásai
Hogyan kereste a művészi kifejezés útjait a „hármasművész” Csáth Géza? Miben teljesedhetett ki művé-

szete, és mik voltak önkifejezésének gátjai? Melyek lehettek volna tehetségéből fakadó lehetőségei? Hogyan 
bontakoztatható ki a tehetség, hogyan segíthető az útkeresés és az eredményes pályaválasztás? A felvetett 
kérdések pedagógiai megközelítésére és a közoktatásban való adaptálására teszünk kísérletet a tanárok 
napja alkalmából a Csáth Gézát megidéző Csáth. A varázsló halála című kiállításban, ahová szeretettel várjuk 
pedagógus kollégáinkat. A tárlat útvesztőiben a kurátor, Sidó Anna vezet bennünket.
Időpont: október 29. 17:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Postamúzeum 1068 Budapest, Benczúr utca 27. T.: +36 1 269 6838
Élet az egykori Postaállomáson
Dr. Széplaki György irodalomtörténész vetített képes előadása a Magyar Királyi Posta Lóállomás történetéről.

Időpont: szeptember 27. 16:00–17:30   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

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

eszközzel, játékkal interaktív bemutató foglalkozást a távbeszélő, vagyis a telefon és a telefonálás történetéről.
Időpont: szeptember 30. – november 8. 9:00–15:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

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

jutnod az akadályokon, meg kell találnod az összes ereklyét, és így végül megfejtheted a 150 éves feladványt.
Időpont: október 4., 18., 19. 15:00–18:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1000 Ft 

Csak a forma változik – 150 éves a levelezőlap – kiállításmegnyitó
Kiállításunk a levelezőlap történetét mutatja be 1869-es bevezetésétől napjainkig. Legfőbb mondaniva-

lója a múlt és a jelen kommunikációjának azonossága, hiszen az érzelmek, gondolatok szemernyit sem változ-
tak, de a forma jelentősen átalakult.
Időpont: október 10. 16:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Ha feladod, szabadulsz! – rejtély és játék a szabadulószobában
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: október 16., november 5., 7. 15:00–18:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1000 Ft 

A Magyar Posta Járműtelep építészeti értékei
Épületbejárás az egykori Járműtelep, a Magyar Posta Zrt. Logisztikai Igazgatóság központi telephelyének 

területén. A rámpás le- és felhajtókkal megépült garázs mellett az épületegyüttes több helyszínét is megte-
kinthetik az érdeklődők. Helyszín: 1149 Budapest, Egressy út 35–51.
Időpont: október 26. 10:00–12:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Gyufaskatulya, sörnyitó, zsebfésű és társai – design center, avagy a postai reklám 
fejlődése

Mit keresnek ezek a legújabb kori tárgyak egy múzeumi gyűjteményben? Hogyan lesz a hétköznapi használati 
tárgyból történeti értékű műtárgy? Gyűjteményünk azon darabjait mutatjuk be a retro jegyében, amelyek a 
Magyar Posta reklámját viselik magukon.
Időpont: október 29. 16:00–17:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan

Ráth György-villa 1068 Budapest, Városligeti fasor 12. T.: +36 1 416 9601
Pedagógusnap
A részt vevő pedagógusok a szakmai programon ingyenesen tekinthetik meg A mi szecessziónk című 

állandó kiállítást.
Időpont: szeptember 25. 16:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Egykori mulatók, villák, középületek a szecesszió jegyében
A séta során a békebeli polgári élet enteriőrjeit, az ország első magyar magánmúzeumát és modern 

áruházát is felkeressük.
Időpont: szeptember 28., november 9. 10:00–12:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 2500 Ft 

Szentek, íriszek és pávák – keresd velünk Róth Miksa nyomait Erzsébetváros szívében!
Sétánk során közösen fedezünk fel néhány, a Városligeti fasor és környékén található lenyűgöző villa- 

épületet, templomot és lakóházat.
Időpont: október 5. 10:00–12:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 2500 Ft 
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Detektívszombat egy rejtélyes századfordulós villában
Egy alaprajz és egy nyomozati jegyzőkönyv segítségével kell megoldanod a több száz éves rejtélyt, amely 

egy híres 19. századi műgyűjtő otthonában játszódik.
Időpont: október 19. 10:00–16:00   Belépés: 1000–4000 Ft  

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1013 Budapest, Apród utca 1–3. T.: +36 1 201 1577
Patika a Mátyás téren
A sétán megismerhetjük az egykori Szent Keresztély patikát, mely ma már nem üzemel, de a házzal 

egyidős neoreneszánsz tölgyfa bútorzat ma is eredeti pompájában csodálható meg. A sétát Marton Ildikó 
muzeológus és Ráczkevy Edit könyvtáros tartja. Helyszín: 1084 Budapest, Mátyás tér 3.
Időpont: szeptember 25. 17:00–18:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

„A fáraó orvosa voltam” – felfedezések és hagyományok az óegyiptomi gyógyászatban
Az ókori Egyiptom orvosai világhírűek voltak, olyan eljárásokat és anyagot fedeztek fel, melyeket 

továbbfejlesztve még ma is használunk. Győry Hedvig egyiptológus előadásán minden válaszra fény derül az 
óegyiptomi gyógyászattal kapcsolatban.
Időpont: október 3. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Expedícióra fel! – játék a SOM állandó kiállításában
Ha kíváncsi vagy, milyen kincseket rejt a múzeum kiállítása, milyen orvosi felfedezések változtatták meg 

világunkat, és még játszani is szeretsz, akkor itt a helyed! A program alsósoknak és családoknak ajánlott.
Időpont: október 9. 17:00–18:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Fürdő sétány
Három állomás: Szent Gellért Gyógyfürdő, Rudas Gyógyfürdő, Rác Gyógyfürdő – épített örökségünk 

különleges és csodás darabjai egymás után, a Duna partján. A sétán Bacsa Ildikó művészettörténész e három 
fürdőt mutatja be kívülről és belülről.
Időpont: október 12. 14:00–16:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Beszélő múmiák
Mit lehet megtudni egy több ezer éves múmiáról? Hogyan dolgozik egy antropológus? Milyen vizsgálatokat, 

eszközöket, módszereket kell ismernie egy múmiakutatónak? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatsz 
Szvák Enikő PhD-hallgató előadásán.
Időpont: október 17. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Alkímia és gyógyszerészettörténet
Aranycsinálás, múmiapor, mágia, praktikák és misztikus főzetek! A tárlatvezetés során bepillanthattok 

az Arany Sas Patika történetébe, és gyűjteménye bemutatásán keresztül megismerhetitek legkülönlegesebb 
gyógyszereit, legtitokzatosabb műszereit. Helyszín: Arany Sas Patikamúzeum, Budapest I. ker. Tárnok u. 18.
Időpont: október 24. 15:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Szépművészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41. T.: +36 1 469 7720 
Óvodapedagógusok napja
Az októberi Múzeum+ program keretein belül, illetve azt megelőzően bemutató foglalkozással, 

workshopokkal és beszélgetéssel várjuk a múzeumba látogató óvodapedagógusokat.
Időpont: október 10. 16:00–21:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Pedagógusok napja
Az októberi Múzeum+ program keretein belül, illetve azt megelőzően bemutató foglalkozással, 

workshopokkal és beszélgetéssel várjuk a múzeumba látogató általános és középiskolai tanárokat.
Időpont: október 10. 16:00–22:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: peadagógusok számára díjtalan. 

Múzeum+ október
Havonta egyszer hosszított nyitvatartással, tárlatvezetésekkel, előadással, társművészeti programokkal, 

kézművessarokkal várja látogatóit a múzeum. Az októberi Múzeum+ a felfedezők nyomában ismerteti meg az 
állandó kiállítás kevéssé ismert darabjait.
Időpont: október 10. 17:00–22:00   Belépés: 2800 Ft 

Szépműhely
Az állandó kiállítás tereiben nyomozós játék, interaktív tárlatvezetések gyermekek és felnőttek számára, 

valamint kézműves-foglalkozás várja a résztvevőket, és megismerhetik a Régi Képtár, az Egyiptomi Gyűjtemény, 
a Klasszikus ókor c. kiállításainkat is.
Időpont: október 19. 10:00–13:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Múzeumi szünetelő
Az iskolai őszi szünet két napján délelőtt és délután játékos vezetést tartunk a 6–12 éves korú gyermekek 

számára az állandó kiállításban, mely során a Régi Képtár és az Egyiptomi Gyűjtemény kincseit ismertetjük 
meg a gyermekekkel.
Időpont: október 30., 31. 11:00–12:00, 14:00–15:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: a tárlatvezetés a gyermekek 
számára díjtalan, a felnőttek érvényes belépőjeggyel megtekinthetik a múzeum kiállításait.    
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Pedagógusokról, pedagógusoknak! Interjúk, hírek, 
cikkek, beszámolók. Maradjon trendben velünk!
tantrend.hu

Lapszámainkat elolvashatja online a folyoiratok.ofi.hu oldalon.

Folyóirataink | Az oktatás, és ami mögötte van



Várkert Bazár (Déli Paloták, Testőrpalota) 
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2–6. T.: +36 1 225 0554/292, +36 30 198 5274

Pedagógus Tájékoztató Nap
Beszélgetés és szakmai bemutató pedagógusok számára a Szubjektív: Az Iparművészeti Múzeum új 

szerzeményei a Várkert Bazárban és az Új világ született kiállításokról és az azokhoz kapcsolódó programokról, 
tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozással.
Időpont: október 2. 16:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Új világ született – tárlatvezetés
Az Új világ született kiállítás több mint 2000 négyzetméter alapterületű tárlat. Nemcsak Magyarországon, 

de összeurópai viszonylatban is az eddigi legnagyobb ívű kísérlet arra, hogy száz év távlatából – a háborús 
győztesek, valamint a totális diktatúrák által sulykolt értelmezések helyett – új szempontok alapján mutassa be 
az egész 20. századot meghatározó tragikus eseménysorozatot. Tárlatvezetőink elkalauzolják Önöket a nyugati 
front mocsaraitól az élethűen rekonstruált lövészárok mélyéig.
Időpont: október 5., november 9. 15:00   Belépés: 2500–4500 Ft 

A nagy háború, és akik otthon maradtak – az Új világ született kiállítás múzeumpedagógiai 
foglalkozása 12–14 éves gyerekeknek

Múzeumpedagógiai foglalkozás 80–90 percben, 12–14 éveseknek. Hogyan élték meg az emberek az első világháború 
hétköznapjait kint a fronton, illetve a hátországban? Hány százalékban adtak le halálos lövéseket a katonák?  
Hány hét alatt érkezett haza a tábori posta? Hogyan változott a divat, az étkezés, a dísztárgyak és a harangozás 
a háború miatt? Hogyan vették ki a részüket a háborúból az állatok? Tényleg az amerikai propaganda volt a leg-
kíméletlenebb? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ Veletek a Várkert Bazár első világháborús 
kiállításaiban. Az óra keretében először az átlagember szemével nézzük végig, hogy milyen lehetett az élet az első 
világháború alatt a lövészárokban élet-halál harcot vívó katonáknak, illetve az otthon maradt szeretteiknek. Majd be-
leképzelhetjük magunkat a két oldal propagandájának helyébe, illetve hogy hogyan vált egyre nehezebbé a lakosság 
meggyőzése a háború folytatásáról. Végül pedig bepillantunk a háborút irányító elit (királyok, császárok, miniszter-
elnökök) mindennapjaiba is. 
Időpont: október 6. 11:00–12:30, november 10. 11:00–12:25   RegIsztRácIó szükséges!  www.varkertbazar.hu
Belépés: díjtalan. 

Sosem késő változtatni? Vágj bele, legyél kreatív szakember!
Pályamódosítóknak vagy pályaválasztás előtt állóknak. Milyen képességekkel kell rendelkeznie egy kreatív 

szakembernek? Mi alapján válasszunk művészi szakmát? Hogyan kell beindítani egy vállalkozást? Meghívott 
előadóink mutatják be a különböző kreatív szakmák nehézségeit és előnyeit, illetve a tárgytervezés fázisaiba is 
betekintést nyerhet. Meghívott előadó: Király Fanni ékszertervező
Időpont: október 18. 18:00–20:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Sisi, Magyarország szerelmese
A 19. század legszebb uralkodónőjének vonzalma a magyarok iránt közismert. A Sisi szívügyei – séta a Várkert 

Bazárban című túránk során nemcsak a magyarok által is imádott császárné és királyné szívének titkait kutatjuk, 
hanem megismerhetjük a hazai neoreneszánsz építészet egyik legszebb alkotásának, az Ybl Miklós által tervezett 
Várkert Bazárnak múltját és jelenét is. Szakképzett idegenvezetőink a garantált túrán magyar nyelven mutatják be 
a látogatóknak a Várkert Bazárt. Indulás: Ybl Miklós tér, Ybl Miklós-szobor. FIGYELEM! A séta a Várkert Bazárban 
című tematikus túrák egyes előadásai közt nagy a  tartalmi átfedés. A sétákon mindig a címben megjelölt témakör 
áll fókuszban (tematikák: Ybl, az építészlegenda; Sisi, Magyarország szerelmese; A főváros ékszerdoboza). 
Időpont: szeptember 28. 15:00, október 5., 12., 19. 11:00   Belépés: 2000 Ft 

Az első bástya – Áss velünk a történelem mélyére! Múzeumpedagógiai foglalkozás
Múzeumpedagógiai foglalkozás 7-14 éveseknek. Programunk során élményszerűen megismerkedhetünk a budai 

Várnegyed, azon belül az Erdélyi bástya történetével. Játékos formában betekintést nyerhetünk a régészek szerteágazó 
tevékenységeibe az ásatási helyszínen. Programunk attrakciója a régészeti ásatást imitáló homokozó, ahol mi magunk 
is kutathatunk, s az előkerülő kerámiatörmelék-leletanyagot haza is vihetjük. Eső esetén a foglalkozás elmarad.
Időpont: október 12., 26. 11:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Szubjektív: Az Iparművészeti Múzeum új szerzeményei a Várkert Bazárban  
A tárlat az Iparművészeti Múzeum mindennapi működésébe enged betekintést. Többek között olyan kérdésekre 

ad választ, hogy mivel foglalkoznak a muzeológusok, milyen szaktudásra van még szükség egy múzeumban…  
Mi kerül egy gyűjteménybe? Mennyi ideig tart a restaurálás és egy kiállítás előkészítése? Végül miért nem lehet 
megérinteni, kipróbálni vagy éppen felpróbálni a műtárgyakat? A kiállítás a jelenleg rekonstrukció miatt zárva tartó 
Iparművészeti Múzeum színfalak mögött zajló aktív munkáját mutatja be az ezredforduló óta bekerült és az utóbbi két 
évtizedben restaurált műtárgyakon keresztül.
Időpont: október 26. 16:00–17:00   Belépés: 1500–2500 Ft   

Mikvetúra
Tudta, hogy a budai Várban található a város legrégibb rituális fürdője? Fedezzük fel együtt a régi zsidó utca rejtett 

kincseit! A túra során bejárjuk a nyugati pincerendszer zegzugos folyosóit, miközben a látogató megismerkedhet a 
középkori Buda első zsidónegyedének történetével. Az útvonal nem akadálymentesített, a lépcsők meredekek, kérjük, 
ezt vegye figyelembe jelentkezéskor. Találkozás a Korona Cukrászdával átlósan szemben (Palota út 1.).
Időpont: október 3. 18:00,  október 4. 17:00,  október 5., 6., 12., 13. 15:00,  október 17. 18:00,  október 18. 17:00,  
október 19., 20., 26., 27. 15:00   Belépés: 2500 Ft. Jegyek csak elővételben kaphatók. 
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Múzeumi kulisszatitok
Mivel foglalkozik a muzeológus, a gyűjteménykezelő, a restaurátor és a kurátor? Hogyan készül egy 

kiállítás? Mit csinálnak a múzeum munkatársai, ha a múzeumépület rekonstrukció miatt zárva van?  
A felsorolt kérdéseket az Iparművészeti Múzeum munkatársai válaszolják meg. Meghívott előadók/beszél-
getőpartnerek: Dr. Prékopa Ágnes, Darabos Edit, Dr. Horváth Hilda, Orosz Péter és  Vermes Zoltán.
Időpont: november 8. 17:00–18:30   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Társasjátéknap családoknak
Játszik a család – társasjátéknap családoknak.   

Szubjektív: Az Iparművészeti Múzeum új szerzeményei a Várkert Bazárban kiállítás családi programja.
Időpont: október 6., november 10.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Játszma!
Játszma! – játékok régen és napjainkban. Ezen a programon különböző játékokat próbálunk ki, és azt is meg-

figyeljük, hogy mivel játszottak a nagyszüleinek. Játéktervezéssel is megismerkedünk, és az is kiderül, hogy mitől 
olyan híres a Rubik-kocka. Felfedezőútra indulunk, ahol a kiállítást egy művészeti társasjáték szabályai szerint 
járjuk körbe. Helyszín: Buda Pop-up – Budapest, Táncsics utca 9. 
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   Belépés: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein

Zenetörténeti Múzeum 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. T.: +36 1 214 6770/252
Játszd újra! – beavatás a Himnusz megzenésítésének rejtelmeibe
Talán a legtöbbet énekelt ének Magyarországon, amiről mégis olyan keveset tudunk. Hogy készült, mit 

gondoltak róla a kortársak, és hogyan viszonyult hozzá a politika az évtizedek során? Tekintsünk be együtt a 
kulisszák mögé!
Időpont: szeptember 27. 17:00–19:30, október 24. 17:00–19:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 1000 Ft, 
diák, nyugdíjas, pedagógus: 500 Ft, 6 éves kor alatti gyermekek, fogyatékossággal élők és kísérőik (jogosul-
tanként egy fő) és ICOM-kártyatulajdonosok részére díjtalan. 

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

terhangszerek hangjait!
Időpont: október 5. 16:00–17:00   Belépés: felnőtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 500 Ft, 6 éves kor alatti 
gyermekek, fogyatékossággal élők és kísérőik (jogosultanként egy fő) és ICOM-kártyatulajdonosok részére 
díjtalan. 

Magyar zene- és képzőművészet találkozása
Fedezzük fel együtt a Zenetörténeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményét az új időszaki kiállításban!

Időpont: október 12. 10:00–11:30   Belépés: felnőtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 500 Ft, 6 éves kor alatti 
gyermekek, fogyatékossággal élők és kísérőik (jogosultanként egy fő) és ICOM-kártyatulajdonosok részére 
díjtalan.

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

barokk palota legszebb tereit!
Időpont: október 13. 10:00–11:30   Belépés: felnőtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 500 Ft, 6 éves kor alatti 
gyermekek, fogyatékossággal élők és kísérőik (jogosultanként egy fő) és ICOM-kártyatulajdonosok részére 
díjtalan. 

Családi nap az Erkel-műhelyben
Eltűnt a Himnusz kottája! Szükség van minden segítő kézre, hogy visszakerüljön a helyére. Derítsük ki 

együtt, hogy mi történt vele, és szerezzük vissza Erkel kottáját! A felnőttek bepillantást nyerhetnek Erkel 
Hymnuszának kulisszái mögé.
Időpont: október 26. 11:00–12:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 500 Ft,   
6 éves kor alatti gyermekek, fogyatékossággal élők és kísérőik (jogosultanként egy fő) és ICOM-
kártyatulajdonosok részére díjtalan. 
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  Szeretsz múzeumba járni? Szeretsz felfedezni új helyeket, s mindezt 
játékosan tennéd meg? Töltsd le a Mozaik Múzeumtúra appot 
weboldalról (Android, iOS) vagy a múzeumok előtt kihelyezett info 
táblán található QR-kód segítségével, és fedezd fel játékosan hazánk 
múzeumait! Látogass meg minél több intézményt, gyűjts össze minél 
több matricát és legyél te is aranyfokozatú múzeumtúrázó! 

Megújult lendülettel néz az ősz elé a Mozaik Múzeumtúra. A matricagyűjtő 
játékban országszerte közel 400 kulturális intézmény vesz részt, melyekről 
az applikációban folyamatosan teszünk közzé aktuális híreket és programokat 
a részletes általános információ és a gazdag képvilág mellett. Így mindig 
naprakész lehet hazánk kulturális rendezvényeivel kapcsolatban. A játék mellett 
speciális múzeumtúrákat, iskolai edukációs programokat és Mozaik Múzeumtúra 
Roadshowt szervezünk a kultúra széleskörű terjesztése érdekében. 

Csatlakozz a Mozaik Múzeumtúra közösségéhez, játssz velünk és kövess minket 
Facebookon és Instagramon, hogy ne maradj le a legfontosabb kiállításokról és 
eseményeinkről! 

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Kapcsolattartó: Száraz Anna Márta
Mozaik Múzeumtúra program koordinátora 
szaraz.annamarta@oroksegintezet.hu

TARTS VELÜNK ÉS FEDEZD FEL MAGYARORSZÁG  
SOKSZÍNŰ KULTURÁLIS KÍNÁLATÁT!



Érd, Magyar Földrajzi Múzeum; 2030, Budai út 4. T.: +36 23 363 036
Hold, bolygók, csillagok – családi délutánnal, előadásokkal és filmvetítéssel egybekötött 
csillagászati nap a Magyar Földrajzi Múzeumban

Idén 50 éve, hogy Neil és Buzz a Holdra lépett, 100 éve, hogy létrejött a csillagászok világszervezete, a Nemzetközi 
Csillagászati Unió (IAU), és már annak is 250 éve, hogy Hell Miksa és Sajnovics János expedíciót vezetett a lappföldi 
Vardø szigetére a Vénusz-átvonulás megfigyelésére. A jeles évfordulókról a Magyar Földrajzi Múzeum – az Érdi 
Csillagászati Klubbal együttműködve – három, egymást követő programblokkal: csillagászati családi délutánnal, 
előadásokkal és filmbemutatóval emlékezik meg. A nyitóesemény egy 30 méteres előlánc megalkotása lesz a 
múzeum tetőtéri előadóterében, a Nap-Föld-távolság szemléletes és emlékezetes bemutatásaként.

Időpont: október 12. 13:00–15:30, 16:00–18:30, 19:00–21:30   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

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

Bunkertúra
Horthy Miklós kormányzó elfeledett bunkere a föld alatt kb. 10 méter mélyen fekszik, és mintegy 170 cm 

széles vasbeton falak határolják. A két helyiségből álló bunker vezetett túra keretében látogatható.
Időpont: szeptember 28. 13:00–13:30, 15:30–16:00, október 12. 13:00–13:30, 15:30–16:00, október 26. 13:00–
13:30, 15:30–16:00, november 9. 13:00–13:30, 15:30–16:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  

Erzsébet királyné gödöllői emlékei
Exkluzív tárlatvezetés Erzsébet királyné vezetésével a kastély királyi lakosztályaiban. Hogyan emlékezik 

a magyarok kedvenc királynéja a Gödöllőn töltött időszakokra? Erzsébet személyes emlékein keresztül tárul 
fel a kastély második fénykora.
Időpont: október 5., 19. 11:00–12:00, november 2. 11:30–12:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 4000 Ft, 
diák, nyugdíjas: 2500 Ft, családi belépő (2 felnőtt és max. 3 gyermek részére): 7500 Ft 

Mesélő lakosztályok
Interaktív tárlatvezetés családoknak. Különleges barangolásra hívjuk a kastély hajdanvolt lakóinak élete 

iránt érdeklődőket. Fedezzük fel közösen Erzsébet királyné és Ferenc József lakosztályát, és számos érdekes, 
izgalmas kulisszatitokra fényt deríthetünk!
Időpont: október 5., 19. 14:30–15:30, október 26. 11:30–12:30, 14:30–15:30, november 9. 11:30–12:30, 14:30–
15:30   Belépés: 2600 Ft, diák: 1600 Ft, óvodásoknak: 600 Ft, családi belépő (2 felnőtt és max. 3 gyermek 
részére): 6400 Ft 

Rejtély az istállóban
A résztvevők Erzsébet királyné legyezőjét keresik, melyet az egyik lovászfiú zárt be egy szobába. A kulcsot 

számzáras lakattal ellátott láda őrzi, a szám megfejtéséhez kódokon keresztül vezet az út. A csapatoknak egy 
órájuk van a küldetés teljesítésére.
Időpont: október 11. 16:00–17:00, 17:00–18:00, 18:00–19:00, 19:00–20:00, 20:00–21:00   RegIsztRácIó szükséges!  
Belépés: 1000 Ft 

Királydombi pavilon
A kastélypark egyetlen megmaradt barokk kori építménye a Királydombi pavilon, melyet Grassalkovich I. Antal 

építtetett az 1760-as években. A belső térben a történelem egészét kívánta megidézni a honfoglaláskori vezérek 
és magyar királyok arcképeivel.
Időpont: október 12. 10:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Padlástúra
Egy érdekes sétára várjuk a résztvevőket, melynek során megcsodálhatják a közel háromszáz éves épü-

let tetőszerkezetének kialakítását, megismerkedhetnek a különböző építési technikákkal, és feltárul előttük a 
műemlék épület építéstörténete is.
Időpont: október 12. 10:30–11:00, 11:00–11:30, 11:30–12:00, 12:00–12:30, 12:30–13:00 RegIsztRácIó szükséges!  
Belépés: 600 Ft 

Szubjektív tárlatvezetés
A „Rejtett remekművek – Betekintés magángyűjteményekbe” c. időszaki tárlatunkat festészettechnikai 

szempontok alapján járjuk végig. A különböző ecsetkezelési lehetőségeket, a jellemző színhasználatokat 
tanulmányozzuk.
Időpont: október 12. 11:00–12:00   Belépés: információ a jegypénztárban. 

PROGRAMOK ORSZÁGSZERTE
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Romtúra
A túra során ellátogatunk az épület azon részeibe, amik egykor szigorúan őrzött területként a szovjet 

katonaság használatában voltak, és bepillantunk a közönségtől jelenleg elzárt, az épület felújításra váró 
szárnyában lévő régi szolgálati lakásokba is.
Időpont: október 12. 13:00–13:45, 13:45–14:30, 14:30–15:15, 15:15–16:00, 16:00–16:45 RegIsztRácIó szükséges!  
Belépés: 1000 Ft/fő. 

Séta a királyi magánkertekben
A kastély királyi lakosztályai egy-egy zárt kertre nyíltak. Ide az uralkodópáron kívül csak nagyon kevesek 

juthattak be. Erzsébet királyné kertje ma is csak különleges alkalmakkor nyílik meg a nagyközönség számára.
Időpont: október 12. 13:00–14:00   Belépés: díjtalan. 

Festéstechnikai workshop
Az időszaki tárlathoz kapcsolódva a workshop során a résztvevők elméletben és gyakorlatban ismerkednek 

az 1800-as évek végére jellemző festészeti stílusirányzatokkal, és a korabeli festéstechnikai megoldásokat 
alkalmazva készítik el saját csendéletüket.
Időpont: október 12. 14:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 4000 Ft 

Meglepetés a kastélyban – papírszínház-mesebemutató
A kastély mesehőse, herceg Egérváry Elemér újabb kalandokkal jelentkezik papírszínház formájában! 

Elemér és barátai meglepetésre készülnek – de vajon mire? A meseelőadásból fény derül a titokra! A színház 
után egeres kézműveskedésre is lehetőség lesz.
Időpont: október 12. 15:00–16:30   Belépés: 500 Ft, gyermek: 250 Ft

Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum; 2100, Szabadság tér 5. T.: +36 28 421 997
Kódolj
Érdekel a titkosírás? Naplót írsz, és titkosítanád? Itt az idő, hogy beletanulj! Segít Neked az FBI külső 

szakértője, a latin titkosírások tudója, Vámos Hanna. Ki mondta, hogy a latin nem cool??? :)
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: díjtalan. 

Ismét, újra Tündérkert! Nagy Sándor 150 jegyében
Ezen a szeptemberi találkozón zajlik az év eleji szakmai programegyeztetés és programkínálat-felajánlás,  

valamint a múzeumi foglalkozások és kiállítások ismertetése és népszerűsítése az óvodapedagógusok körében.
Időpont: szeptember 23. 15:00–16:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Nagy Sándor 150
Időszaki kiállítás Nagy Sándor – a gödöllői művésztelep egyik alapítója – születésének 150. évfordulója 

alkalmából.
Időpont: október 12. 16:00–18:00   Belépés: a megnyitó ingyenes. Október 13-tól belépőjeggyel: 800 Ft, diákok, 
nyugdíjasok: 400 Ft 

Kutyatár
Az állatok világnapja alkalmából összefognak a gödöllői iskolások, hogy megszépítsék a kutyák átmeneti 

lakhelyének, a Gyepmesteri telepnek a betonkerítését.
Időpont: október 17. 8:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
A környék vonzza az érdeklődőket, viszont az igazán izgalmas helyek felfedezéséhez ajánlatos egy 

szakmai vezető! Múzeumi munkatársaink segítségével a résztvevők érdekes információkhoz juthatnak a 
kirándulás során.
Időpont: október 19. 10:00–15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Isaszeg, Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely; 2117, Madách Imre utca 15. T.: +36 70 337 8978; +36 28 582 280
Helytörténeti séta Szentgyörgypusztára
Megtekintjük az I. Grassalkovich Antal által építtetett gabonamagtárat, amely ma már szépen felújítva 

látható. Az épületben Béres Attila magán-motorgyűjteménye kapott elhelyezést. Közelében 1849-es kőke-
reszt található.
Időpont: október 12. 9:00–13:00   Belépés: díjtalan 

Tárgydoktor rendel – restaurálási bemutató
Restaurálási bemutató – játékos régészet, Hostyinszki Attila restaurátorral: „kincskeresés”, tárgy-

felismerés, otthonról hozott tárgyak beazonosítása, meghatározása, otthoni törött kerámiaedény javítása, 
cserépedény darabjainak összeillesztése.
Időpont: október 19. 14:00–15:00   Belépés: díjtalan.    
 A múzeumi raktárak rejtett kincsei
         Minden múzeum számára nagy gond okoz a raktárakban „rejtőző kincseinek” bemutatása. Erre vállal-
kozunk most! A Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretében tekinthetők meg a múzeum részére ajándékba 
adott, különböző néprajzi, történeti tárgyak.
Időpont: október 5. – november 10.  Belépés: díjtalan.    
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Százhalombatta, „Matrica” Múzeum és Régészeti Park; 2440, Gesztenyés út 1–3. T.: +36 23 354 591#14
Mesél az ősz
Régészek, növényekkel és sütés-főzéssel foglalkozó szakemberek mesélnek a Régészeti Park őszi 

látnivalóiról, terménybetakarításról, konyhai praktikákról. Mindezt kóstoló, játékok és ősi alapanyagokat 
felhasználó kézműves foglalkozások egészítik ki.
Időpont: október 12. 10:00–16:00   Belépés: családi jegy: 5300 Ft (max. 2 felnőtt, 3 gyermek). 

Százhalombattai nyugdíjasklubok múzeumi délutánja
A helyi nyugdíjasklubok hagyományos várostörténeti vetélkedője.

Időpont: október 25. 14:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Újra a Múzeumban!
Az őszi szünetben 2 napig táborozhatnak a gyerekek a múzeumban: új múzeumi játékokat, kézműves 

alapanyagokat próbálhatnak ki, és, hogy még több élményt szerezzenek a táborozók, az éjszakát is a múze-
umban töltjük, bátorságpróbával, kalandjátékkal.
Időpont: október 28. 8:00–október 29. 16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 3000 Ft/nap/gyermek.

Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum; 2000, Kossuth Lajos utca 5. T.: +36 26 310 244
Keresztrím – irodalmi beszélgetések I.
Két költő egymást kíváncsian fürkésző ismerkedése. A háziasszony kérdez, és borral kínál. A válaszokat a 

közönség ízlelgeti. Az irodalmi beszélgetéssorozatban Szilágyi Zsófi Júlia irodalomtörténész vendégei Takács 
Zsuzsa és Áfra János.
Időpont: szeptember 28. 18:00–19:00   Belépés: teljes árú: 1400 Ft, diák, nyugdíjas: 700 Ft 

Üvegember – meseterápiás foglalkozás Boros Luca meseterapeutával
Arra vállalkozunk, hogy a művészi tér erőteljes támogatásával feszegessük saját komfortzónánk hatá-

rait, és ha kell, leromboljuk azt, ami már nem szolgál minket. Megismerni önmagunkat, belső folyamatainkat 
egyáltalán nem könnyű, sőt félelmetes…
Időpont: október 4. 18:00–19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1400 Ft, diák, nyugdíjas: 700 Ft 

In statu quo – tárgyalási struktúrák
A 2018. évi Velencei Építészeti Biennálé izraeli pavilonjának kiállítása Magyarországon. Kurátorok: Ifat 

Finkelman, Deborah Pinto Fdeda, Oren Sagiv, Tania Coen Uzzielli.
Időpont: október 10. 18:00–19:00   Belépés: díjtalan. 

F(l)ess mob itt és most a festészet napján, Szentendrén
Fess velünk egy hatalmas képet Szentendre Fő terén a magyar festészet napja alkalmából.

Időpont: október 11. 14:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Kirándulj velünk a Kő-hegyre a Természetművészet című kiállítás művészeivel!
A „Természetművészet. Válogatás a tolcsvai művésztelep anyagából” című kiállítás művészeivel kirándulunk 

a csodás Kő-hegyre.
Időpont: október 13. 10:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

Szenior szerda
Tárlatvezetés a „Természetművészet. Válogatás a tolcsvai művésztelep anyagából” című kiállításban.   

A klasszikus land art alkotások a természet szinte felfoghatatlan komplexitását sűrítik meditatív formákba.  
A tradicionális kultúrák fogalmazásmódját idéző alkotások karakterét leginkább a természetközeli – többnyire 
megmunkálatlan – anyagok választása határozza meg. Az irányzat megjelenésekor – a hatvanas évek végén – 
a land art munkák fókuszában többnyire a struktúra, az anyag és a lépték problematikái álltak, később egyre 
árnyaltabbá vált a természetről való művészeti gondolkodás. Az első ilyen tematikájú hazai kezdeményezés, a 
tolcsvai művésztelep tevékenységében a kilencvenes évek óta nyomon követhetőek az irányzat meghatározó 
törekvései. Az ezeket megjelenítő alkotófolyamatokból mutat be reprezentatív válogatást – egyszersmind 
összegzést is – a Természetművészet című kiállítás a szentendrei Művészet Malomban.
Időpont: október 16. 11:00–12:00   Belépés: 700 Ft 

Keresztrím – irodalmi beszélgetések II.
A költők egymást kíváncsian fürkésző ismerkedése. A háziasszony kérdez, és borral kínál. A válaszokat a 

közönség ízlelgeti. Az irodalmi beszélgetéssorozatban Szilágyi Zsófi Júlia irodalomtörténész vendégei: Tőzsér 
Árpád, Nagy Hajnal Csilla és Laboda Róbert.
Időpont: október 18. 18:00–19:00   Belépés: 1400 Ft 

Kiállításmegnyitó: „...másokról nem mondok semmit”. Kucsera Ferenc mártíriuma.
A fiatal káplánt elvei miatt a kommunisták 1919. június 25-én kivégezték, mártírhalálát a szentendreiek 

hatalmas veszteségként élték meg. A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítása a tragikus sorsú káplán életét 
idézi meg – egy évszázad távlatából.
Időpont: október 24. 18:00–19:00   Belépés: díjtalan. 
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Kopogtatás, Sárfal – meseterápiás foglalkozás Boros Luca meseterapeutával
A kép és a szöveg együttese fejleszti a személyiséget, a kommunikációt, érzelmi intelligenciát, a képzelő-

erőt és a szociális érzékenységet. Aki elindul szerencsét próbálni az alkotások sűrű erdejében, arra próbatéte-
lek várnak...
Időpont: november 8. 18:00–19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1400 Ft, diák, nyugdíjas: 700 Ft 

Tárgydoktor rendel! A papír restaurálásának folyamata.
A papír restaurálásának folyamata „A nagy könyvlopás – Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött” 

című kiállításhoz kapcsolódóan.
Időpont: november 10. 10:00–13:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 2000, Sztaravodai út 75. T.: +36  26 502 501
Észkerék-forgató
Az „Észkerék-forgató” napon a legősibb találmány, a kerék nyomába eredünk. Önállóan nyomozhatnak a 

csigás emelő, a fogaskerék, a fazekaskorong vagy a szekér után. Kerékpárra pattanva „malomkerék-túrán” ve-
hetnek részt, majd a kortárs „felfedezőktől” a speciális fejlesztés, a tehetséggondozás és a természettudományok 
élménydús feldolgozásáról meríthetnek szakmai ötleteket.
Időpont: október 4. 15:00–20:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Őszi bringatúrák a Skanzenben
Minden szombaton és vasárnap más-más tematika mentén tekerhetnek körbe a múzeumon a bringások 

tárlatvezetők vezetésével, így olyan helyszíneket is felfedezhetnek, melyek a mindennapi látogatók szeme 
előtt rejtve maradnak.
Időpont: október 5. – október 27. 9:00–17:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 500 Ft, gyermek: 250 Ft 

Tökös hét a Skanzenben
A Skanzen utolsó nyitvatartási hetében, az őszi szünet idején tökös témahéttel várjuk az érdeklődőket. 

Megnézzük, milyen ételek, eszközök, játékok készültek ezen újvilági növényből, és hogy milyen munkaalkalmak, 
néphagyományok kapcsolódnak hozzájuk.
Időpont: október 29. – november 3. 9:00–17:00   Belépés: Múzeumi belépőjegy megváltásával. Kedvezményekről 
kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Szent Márton-napi Újborfesztivál és Libator
Libaételek és borok kerülnek terítékre, Szent Márton-napi népszokások, játékok, tollfosztóbeli alkalmak 

elevenednek meg Márton-napi fesztiválunkon. Nép-, világzenei és gyerekkoncertek, mesés és bábelőadások, 
valamint táncház is várja az érdeklődőket.
Időpont: november 9. 9:00–november 10. 18:00   Belépés: Múzeumi belépőjegy megváltásával. Kedvezményekről 
kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Őszi bringatúrák
a skanzenben!

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM / 2000 SZENTENDRE / SZTARAVODAI ÚT 75. / TELEFON: +36 26 502 500

kÖVess MinkeT!www.skanzen.hu

Október 5-6., 12-13., 19-20., 26-27.
Tematikus túrák kétkeréken - túravezetéssel egybekötve

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

Mesterségek nyomában – A fazekas
A fazekas munkájának, a mesterség sajátos eszközeinek megismertetése a tápiószelei diákokkal, Bódi Éva 

sülysápi keramikus segítségével.
Időpont: október 2. 8:00–13:00   Belépés: díjtalan. 

Ismerjük meg Tápiószele szakrális emlékeit!
Helytörténeti gyalogtúra Tápiószele történeti és szakrális emlékeinek nyomában.

Időpont: október 4. 15:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Rákóczi és kora
Dr. Mészáros Kálmán előadása a Rákóczi-emlékév kapcsán a fejedelemről és koráról.

Időpont: október 15. 17:00–19:00   Belépés: díjtalan. 

Alkossunk együtt!
Közös festés, rajzolás Illés Márta tápióbicskei festőművésszel.

Időpont: október 30. 10:00–12:00   Belépés: díjtalan.

Vác, Tragor Ignác Múzeum; 2600, Zrínyi utca 41/a. T.: +36 27 200 868
Szakmai nap óvodapedagógusok számára
Információs délután óvodapedagógusok számára, melyen kötetlen szakmai beszélgetés keretei között 

vendégeink megismerkedhetnek megújult múzeumpedagógiai kínálatunkkal és aktuális kiállításainkkal.
Időpont: szeptember 25. 13:00–14:30   Belépés: díjtalan. 

Szakmai nap pedagógusok számára
Információs délután pedagógusok számára, melyen kötetlen szakmai beszélgetés keretei között vendé-

geink megismerkedhetnek megújult múzeumpedagógiai kínálatunkkal és aktuális kiállításainkkal.
Időpont: szeptember 26. 13:00–14:30   Belépés: díjtalan. 

Természettudományos felfedezések a váci múmiák kapcsán
A híres váci múmiákkal kapcsolatosan számos természettudományos kutatás zajlott és zajlik még most 

is, melyről Pap Ildikó és Szikossy Ildikó, a Magyar Természettudományi Múzeum antropológusai tartanak 
izgalmas beszámolót.
Időpont: szeptember 28. 16:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Egy kis háztartástörténet – avagy házimunka, háztartási eszközök régen és most
Múzeumpedagógiai foglalkozásunk szeretné megmutatni a résztvevőknek, hogy hajdanán elektromos 

áram nélkül is volt élet! A gyerekek sok régi tárggyal ismerkedhetnek meg, a drámapedagógia segítségével 
pedig szituációs játékokban próbálhatják ki kreativitásukat.
Időpont: október 1., 2. 9:00–13:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: diák: 400 Ft  

Kis esti séta Piklin Örzsével – a 18. századi Vác titkainak nyomában
Különleges múzeumi sétánk keretében feltárulnak a 18. századi Vác titkai. Piklin Örzse bábaasszony 

szívesen mesél munkájáról, a korabeli Vác aktuális eseményeiről és természetesen a legizgalmasabb helyi 
pletykákat is megosztja az érdeklődőkkel.
Időpont: október 11. 18:00–19:00   Belépés: díjtalan. 

Kalandra le!
A program különleges helyszínéül a váci Püspöki Palota pincéjét választottuk. A váci Madách Imre 

Gimnázium diákjai itt különböző állomásokon játékos formában ismerkednek meg egyes nagy felfedezők 
életével, illetve azok egy-egy kalandjával, valamint a diákok bevonásával közösségi szolgálatként sor kerül a 
pince rendbetételére is.
Időpont: november 8. 8:00–13:00   Belépés: díjtalan.

Székesfehérvár, MMKM Alumíniumipari Múzeum; 8000, Zombori út 12. T.: +36 30 693 3498
Drégely László-kiállítás     
A Drégely László-kiállítás megújult formában és tartalommal várja látogatóit. A festett, karcolt, dombo-

rított alumíniumképek mellett autonóm térformálású, a festményekkel párbeszédben álló kisplasztikáiból is 
láthatunk válogatást.
Időpont: október 4. 16:00–16:59   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Alumínium a sci-fikben
Az alumínium a huszadik század féme, a sci-fi pedig kifejezetten huszadik századi műfaj. Hogyan,  

s miként jelenik meg az alumínium a sci-fikben? Hol találkoznak? Erről beszélgethetünk a „Fantasztikus 
alumínium” című könyv kapcsán.
Időpont: október 11. 16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 
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Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum; 8000, Fő utca 6. T.: +36 22 315 583
Mesék a vitrinből
Őszi kuckózós foglalkozásainkon meséket varázsolunk elő a vitrinek üvegei mögül, 1–4 éves gyerekeket 

várunk szüleikkel, nagyszüleikkel.
Időpont: október 1. 9:00–11:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Az életmentő penicillin – véletlenek a tudománytörténetben
Szima Viktória izgalmas előadása egy jelentős tudományos felfedezés történetéről és a penicillinről.

Időpont: október 2. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Fénybütykölde
Világító ékszerek, amelyeket a műtárgyak és reprodukciók ihletnek. Hordható művészet LED-

technológiával – készítsd el magadnak!
Időpont: október 4. 17:30–20:00   Belépés: díjtalan. 

Élményfestés az Új Magyar Képtárban
Legyen a vendégünk egy könnyed alkotó tevékenységre, amelyet instruktőr segít, és egy koktélra, hogy 

jól induljon a tanév.
Időpont: október 10. 14:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Rutkai Bori tárlatvezetése Ujházi Péter kiállításában
Rutkai Bori kalauzol Ujházi Péter labirintusában (kiállításában).

Időpont: október 30. 18:00–19:00   Belépés: díjtalan. 

Egy terem, két alkotó: Ország Lili, Kondor Béla
Izinger Katalin művészettörténész előadása két híres alkotóról, Ország Lili és Kondor Béla alkotásai egy 

teremben egymás közelében, egymásra reflektálva.
Időpont: november 5. 17:30–18:30   Belépés: díjtalan     
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Az Országos Múzeumpedagógiai Konferenciára idén „A játék csodái. Csodás 
játékok a múzeumban” alcímmel kerül sor 2019. november 4-5-én, Székes- 
fehérváron, a Szent István Király Múzeum – Hetedhét Játékmúzeumban, mely-
nek Réber László-kiállítása nyerte idén Az év kiállítása címet.
A kétnapos országos szakmai rendezvényen a múzeumi szakemberek 
együtt fedezhetik fel a különböző generációk esetében alkalmazható  
játékos múzeumi interpretációs módszereket és megoldásokat. A plenáris 
előadásokkal, a nyílt felhívásra beérkezett múzeumi jó gyakorlatok bemu-
tatásával, valamint kerekasztal-beszélgetéssel és helyszínspecifikus  
kísérőprogramokkal a játék tágan értelmezett fogalmát, illetve a játék és 
a múzeum legkülönfélébb kapcsolódási pontjait járjuk körül. A klasszikus 
múzeumi játékgyűjteményektől kezdve a tudományos játszóházakon és 
tanösvények át a drámapedagógiai foglalkozásokig, csapatépítő játékokig  
vagy a kiállításokban elhelyezett virtuális játékokig csupa érdekességről  
fogunk szót ejteni.

Szervező: 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ,

Szentendre

Társszervező: 
Szent István Király Múzeum – Hetedhét Játékmúzeum, 

Székesfehérvár 

További információ a konferenciáról: www.oszifesztival.hu

XI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
„A játék csodái. Csodás játékok a múzeumban”

2019



Dunaújváros, Intercisa Múzeum; 2400, Városháza tér 4. T.: +36 25 408 970; +36 25 411 315
Múzeumbejárás – Pincétől a padlásig
A rendhagyó épületvezetés során a látogatók muzeológusunkkal ismeretlen múzeumi tevékenységeket, 

egyedi tárgyakat láthatnak, és a pincétől a padlásig bejárhatják a múzeum összes olyan helyiségét, amit 
hagyományos belépőjeggyel máskor nem láthatnának.
Időpont: szeptember 24. és október 12. között (hétfő kivételével) 8:00–16:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Múzeum az egész város – séta vezetéssel a dunaújvárosi régészeti tanösvényen
Régészeti emlékek állomásainak megtekintése séta keretében Buza Andrea és Keszi Tamás régészek 

vezetésével a régészeti tanösvényen. Várjuk felnőtt csoportok, iskolás osztályok jelentkezését az Intercisa 
Múzeum elérhetőségein!
Időpont: szeptember 25., október 2., 9. 15:30–16:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés:  700 Ft, diák, nyugdíjas: 350 Ft 

Séta vezetéssel a dunaújvárosi építészeti emlékek szocreál tanösvényén
Séta a szocreál tanösvényen Kronászt Margit és Nagyné Hodik Mónika történészek vezetésével, mely 

bemutatja Dunaújváros szocialista-realista jellemzőit – a kor hangulatát, az akkori életelmélet színtereit 
épületek és utcák között.
Időpont: október 1. 10:00–11:00, október 2. 14:00–15:00, október 8. 10:00–11:00, október 9. 14:00–15:00, október 29. 
10:00–11:00, október 30. 14:00–15:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 700 Ft, diák, nyugdíjas: 350 Ft  

Családi délután az Intercisa Múzeumban
Szeretettel várjuk Önöket családi délutánunkra, ahol őszi tematikájú kézművesprogramokkal, Márton-

napi hagyományokra épülő foglalkozásokkal várjuk látogatóinkat. Mindeközben pedig díjmentesen megtekint-
hető a múzeum összes tárlata.
Időpont: november 9. 14:00–18:00   Belépés: díjtalan.

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

A tatabányai szén útján
A tatabányai szén útján című előadáson szeretnénk bemutatni azokat a geológusokat, bányamérnököket 

és vállalkozókat, akiknek köszönhetően a tatai medence szénmezeje feltárásra került, és a „szénre épült 
város” megszülethetett közel fél évszázad múlva.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Ismeretlen felfedezők nyomában
Az Ismeretlen felfedezők nyomában című program során az emberiség történetének forradalmi hatású, 

sorsfordító felfedezéseire szeretnénk a figyelmet ráirányítani.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein! 

„Kavicsösvény-túra”
Kevés olyan hely van a világon, ahol az ember megjelenése óta folyamatos az élet. Gyalogtúránkon az 

ősemberek nyomába eredünk, ezért is neveztük el a kirándulást Vértes László nagy sikerű, a vértesszőlősi 
feltárások történetét bemutató könyvének címéről „kavicsösvény-túrának”.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

A Hell család története
Mi a kapcsolat a csillagászat, a gőzgépek, a vízkiemelés, a bányaszivattyúk és a környezetvédelem között?

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

Tudományos találkozások a Duna Múzeumban!
Vizes találmányok, megvalósult elképzelések, felfedezések. Találkozz vízzel kapcsolatos ötletekkel, 

találmányokkal, felfedezőkkel a Duna Múzeum új állandó kiállításában!
Időpont: október 19. 10:00–16:00   Belépés: díjtalan.  

Tata, Kuny Domokos Múzeum; 2890, Öregvár, Váralja utca 1–3. T.: +36 34 381 251
Múzeum a bőröndben
A Múzeumok Őszi Fesztiválján bőröndbe csomagoljuk a múzeumot, s kitelepülünk tárgyainkkal 

Tata különböző forgalmas köztereire, hogy intézményünket munkatársaink a múzeum falai közül kilépve 
mutathassák be.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan.   Belépés: díjtalan. 

Tanárok napja a Kuny Domokos Múzeumban
A tanárok napja kiváló lehetőséget biztosít múzeumpedagógusainknak, hogy bemutassák múzeumunk 

múzeumpedagógiai kínálatát, melyet egyúttal szakemberek bevonásával, ötleteikkel, meglátásaikkal közösen 
fejlesztünk tovább.
Időpont: október 4. 14:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 
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Geotóp Nap
Az ELTE Geológus Kerttel közösen immáron negyedik alkalommal szervezzük meg a napot, melynek 

témája az év ásványa és az év ősmaradványa lesz. Várunk mindenkit egy kellemes őszi sétára! A legkisebbeket 
játékokkal, foglalkoztatókkal várjuk!
Időpont: október 5.   Belépés: díjtalan. 

A kazamaták titka
„A kazamaták titka” során a látogató olyan helyekre is beléphet, ahová csak nagyon ritkán tekinthet be. 

Szakértő vezetésével megismerhetik a tatai vár építéstörténetének főbb állomásait, bejárhatják török kori 
bástyáit, kazamataszakaszait.
Időpont: október 12., 13. 16:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Óvodapedagógusok napja a Kuny Domokos Múzeumban
Az óvodapedagógusok napja kiváló lehetőséget biztosít múzeumpedagógusainknak, hogy bemutassák 

múzeumunk múzeumpedagógiai kínálatát, melyet egyúttal szakemberek bevonásával, ötleteikkel, meglátá-
saikkal közösen fejlesztünk tovább.
Időpont: október 15. 15:00–17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Tata, Német Nemzetiségi Múzeum; 2890, Alkotmány utca 1. T.: +36 34 487 682
Szomszédolás
Kitelepülünk a Tata környéki német nemzetiségi települések tájházaiba, közelebb hozva ezzel a múze-

umot az ott élők számára. Ezáltal a szomszédoláshoz csatlakozók jobban megismerhetik a környékükön élő 
sváb közösségeket, tárgyi és szellemi örökségüket.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan.   Belépés: díjtalan. 

Bringázz velünk!
Kerékpártúránk során Tata és Tata környékének épített örökségeit keressük fel. A Nepomucenus-

malomtól (Német Nemzetiségi Múzeum) indulva megtekintjük a tatai Berta-malmot, a billegpusztai kastélyt, 
valamint Dióspuszta uradalmi épületeit.
Időpont: szeptember 28. 14:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200, Vár utca 35. T.: +36 88 426 095
Nápolytól Velencéig – az itáliai barokk festészet két évszázada (17–18. század)
A Nápolytól Velencéig – az itáliai barokk festészet két évszázada (17–18. század) című kiállítás a gyűj-

temény 17–18. századi itáliai barokk grafikai és festészeti anyagát mutatja be, válogatást adva különböző 
múzeumok gyűjteményéből.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Szent Imre piarista és helyőrségi templom
A klasszicista stílusú, Szűz Mária és Szent Imre tiszteletére szentelt templom látogatása. Szentélyének 

falait Bucher Ferenc, a mennyezeti freskókat Szirmai Antal, az oltárképeket Rudolf Steiner készítette.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: díjtalan. 

Üvegbe foglalt magyar szentségek – a magyar Szent Korona és a koronázási jelvények
Szócska Györgyi kárpátaljai ötvös, iparművész és formatervező és Bodnár Boglárka üvegfestőművész új 

technikával közelítik meg a magyar koronázási jelvények titkait. A képek fúziós üvegtechnikával, 24 karátos 
aranyfüstlemezek felhasználásával készültek.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Tejfalussy-ház
Az 1772-ben emelt barokk kanonoki épület meglátogatása, mely otthont ad a Veszprémi Érsekség 

egyházművészeti múzeumának, a magyarországi egyházi kincstárak második leggazdagabb, körülbelül 8000 
műtárgyból álló gyűjteményének.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Kőtár – kőtöredékek a veszprémi várban
A veszprémi egyházmegye történetét, a veszprémi vár építészettörténetét, a román kori, gótikus, 

reneszánsz és a barokk veszprémi egyházi építészetet a Kőtár Kőtöredékek a veszprémi várban című kiállítás 
reprezentálja.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Test és lélek a Nagy Háborúban – tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás  
az I. világháborúban

A Test és lélek a Nagy Háborúban című kiállítás a k. u. k. és a magyar hadsereg jól szervezett egészségügyi 
rendszerét mutatja be az első világháborúban.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! papageno.hu

magazin       |       blog       |       stream

élménykalauz
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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: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Az Anyaszék szíve – Mudrák Attila fotóművész és Udvarhelyi Nándor művelődéstörténész 
kiállítása

Udvarhelyi Nándor Az Anyaszék szíve – Udvarhelyszék középkori freskós templomai a Nagy-Küküllő mentén 
(Kairosz, 2018) című kötete alapján készített kiállítás Székelyföld „meggyötörten is gyönyörű” tájaira kívánja 
elvezetni az érdeklődőt.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: díjtalan. 

Kiegyezés és koronázás 1867
A mintegy száz-százötven éves történeti periódust megidéző megújított enteriőr a veszprémi egyház- 

megye történetét, a dualizmus, az Osztrák–Magyar Monarchia időszakát, a „boldog békeidőket” idézi.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Szent György-kápolna
Az 1109–1112 között írt Szent Imre-legenda emlékezik meg Szent Imre szüzességi fogadalmának hely-

színéről, a 10–11. századi eredetű körkápolnáról. Itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet Szent István a 
bizánci császártól kapott.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Érseki palota, Veszprém
A veszprémi érseki palota Koller Ignác püspök megrendelésére az Esterházyak építésze, Fellner Jakab 

tervei alapján 1765–1776 között épült, a magyar barokk építészet egyik remekműve, mely belső tereiben a 
rokokó világát tükrözi.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein!

Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum; 8200, Erzsébet sétány 1. T.: +36 20 548 6325
Bőröndből tanulni, tanodában tehetséggondozni, önkéntességből fejlődni
Múzeumpedagógiai évnyitónkat a múzeum és a Múzeumi és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek program 

a pedagógusokat is érintő mérföldkövei köré szervezzük. A programban tapasztalatcsere, jó gyakorlatok 
bemutatása és módszertanok ajánlása is szerepel.
Időpont: október 2. 14:30–16:00, 16:30–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Városi séta Laczkó Dezső nyomában
Veszprém belvárosában felkeressük azokat a helyszíneket, amelyekhez Laczkó Dezső piarista szerzetes- 

tanár, geológus, paleontológus, muzeológus, a veszprémi múzeum első igazgatója életútjának egy-egy 
állomása köthető. A séta a Benedek-hegyről indul.
Időpont: október 11. 16:30–18:00   Belépés: díjtalan. 

Csendes pihenő a gádor alatt
Múzeumi nyílt napunkon Veszprém és környéke óvodapedagógusait a Bakonyi Ház felfedezésére invitáljuk. 

A programban a gyermekek számára kifejlesztendő múzeumi foglalkozás előkészítése, igényfelmérés, vala-
mint egy bemutatóóra megtartása is szerepel.
Időpont: október 15. 16:30–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Fenn az égben, lenn a mélyben, Veszprémben!
Tartsanak velünk a veszprémi vár legmélyebb látogatható pontjára, a Várbörtön mínusz harmadik szint-

jére, majd lépcsőzzünk fel együtt a Tűztorony panorámateraszára. Zárásként a Hősök Kapuja Látogatóközpont 
tetőteraszán látjuk vendégül Önöket!
Időpont: október 26. 10:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1500 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft, családi: 3000 Ft 

Őszi tábor a múzeumban
A Laczkó Dezső Múzeum az őszi szünetben is várja az általános iskolák 3–8. osztályos diákjait napközis 

táborába, ahol a kiállítóhelyek és a kiállítások felfedezésén túl a videózás, filmkészítés rejtelmeibe is bete-
kinthetnek a résztvevők.
Időpont: október 28–31. 8:00–16:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 16 000 Ft  

Szent Mihály-napi búcsú
Pásztor Örökség Ünnep a következő kísérőprogramokkal: pásztorétel-kóstolás, állatsimogató, 

viseletbemutató, kolomphangolás. További bemutatók: körmölés, ostorfonás, faragás. Pásztorok – Répássy 
Zsolt fotókiállítása.
Időpont: szeptember 29. 14:00–20:00   Belépés: díjtalan. W
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Estézés a Bakonyi Házban
Házitészta-készítő műhelysorozat. A program egyes alkalmain bemutatjuk, átadjuk a házi tészták (csiga/

lúdgége, metélt, eperlevél/kiskocka és tarhonya) készítésének fortélyait, valamint tésztaétel-kóstolóval is 
várjuk az érdeklődőket.
Időpont: október 4., 18., 25., november 8. 17:00–19:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400–800 Ftt

Várpalota, MMKM Vegyészeti Múzeuma; 8100, Thury-vár T.: +36 30 822 3465
Családi kapcsolatok a vegyészetben, Várpalota kiemelkedő ipari sajátosságai és eredmé-
nyei, történelmi és kulturális kötődései

Előadás a Than fivérek kapcsolatáról, a Kabay család vállalkozásából született gyógyszergyárról, a tihanyi 
levendula telepítőjéről. Ismerkedés Várpalota ipari, történelmi, kulturális kapcsolataival. Kémiai aktualitá-
sokhoz kötődő játékok.
Időpont: szeptember 28. 10:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 150–300 Ft  

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

Gyűjtemények rejtett kincsei
A múzeum gerinces és gerinctelenzoológiai, botanikai és geológiai gyűjteményét mutatjuk be a Zirci 

Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola hatodikosainak.
Időpont: október 1–31.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

A 2019-es év állatai és növényei – aszfaltrajzverseny
Aszfaltrajzverseny az állatok világnapja alkalmából. Téma: Magyarországon az idei év állatának és növényének 

választott fajok (az év emlőse, madara, hala, hüllője, kétéltűje, rovara, vadvirága, fája, gombája, gyógynövénye).
Időpont: október 3. 14:30–16:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Második francia guyanai rovarászexpedíció – Morpho lepkék ösvényén Dél-Amerikában
Sághy Zsolt Bakony-kutató előadása második amazonasi expedíciójáról. Középpontban a Morpho lepkék.

Időpont: október 17. 16:30–18:00   Belépés: díjtalan. 

A Magyar Természettudományi Múzeum Napja
Minden év október 29-én ünnepeljük anyaintézményünk, a Magyar Természettudományi Múzeum szüle-

tésnapját. E jeles nap alkalmából az óvodás korosztályra fókuszálunk, nekik szóló tematikus programmal és 
apró ajándékkal kedveskedünk.
Időpont: október 29. 9:00–12:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Természetismereti vetélkedő
Idén 15. alkalommal rendezzük meg hagyományosnak számító, népszerű természetismereti vetélkedőnket 

Zirc és környéke iskoláinak felső tagozatos tanulóiból álló, 5 fős csapatok részvételével.
Időpont: november 7. 15:00–17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum; 9021, Király utca 17. T.: +36 20 425 2572
Kísérletezzünk és gondolkozzunk! – az Öveges-hagyaték
A Rómer Múzeum őrzi és gondozza Öveges József professzor szellemi és tárgyi hagyatékát. A Múzeumok 

Őszi Fesztiválja keretében kísérletező foglalkozásokat szervezünk iskolai csoportoknak délelőtt és egyéni 
látogatóknak délután. Helyszín: Eszterházy-palota, 9021 Győr, Király u. 17.
Időpont: szeptember 27. 9:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 500 Ft 

Közösség a múzeumban – Tanárok Napja
A pedagógusok világnapján szeretettel várjuk a közoktatásban dolgozókat egy tartalmas szakmai prog-

ramra az Esterházy-palotában.
Időpont: október 5.  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Relaxáló expedíció
Dunai vízfodrok közepette vezet hajóutunk, mely során a part menti táj látványa mellett kellemes közegben 

teszünk szert ismeretekre Győr város ipari történelméről, a folyó meghatározó szerepéről a kezdetektől az 
ipari forradalmon át napjainkig. Helyszín: Zátony Étterem & Kikötő, 9026 Győr, Kálóczy tér 2.
Időpont: október 5. 16:00–19:30   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 6500 Ft, mely tartalmazza a hajós kirándulást 
és a vacsorát. 

#discover#Győr#IKSZ
A projektre 6 fős középiskolás csapatok jelentkezését várjuk. A pályázat célja Győr város csodái, látnivalói, 

nevezetességei, történetei közül egy téma feldolgozása oly módon, hogy egy prezentációt, egy műtárgyat és 
egy 5–10 perces videót kell elkészíteni.
Időpont: október 11. – november 7. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Tekerjünk vissza az időben!
Kerékpáros városnézés, mely során megismerhetjük az egykor Győrben született, élt vagy munkálkodott 

felfedezőket, tudósokat, hírességeket.
Időpont: október 13. 15:00–18:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 
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Óvodapedagógusok Napja – múzeumi körtúra
A Csikóca Művészeti Műhely októberi nyílt délutánja. A pedagógusok megismerkedhetnek az aktuális időszaki 

kiállítás alkotásaival – a művészet, amellyel egy óvodáskorú gyermek találkozik a múzeumban, nincs is olyan távol 
az őt körülvevő hétköznapi dolgokban sem. Helyszín: Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér: 9021 Győr, Apor 
Vilmos püspök tere 2.
Időpont: november 9. 14:00–18:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan 

Török világ Győrben – fedezzük fel Győr török kori történetét
A gyerekeket izgalmas játékok várják, eközben az idősebbek ízelítőt kaphatnak a „Török sarok”-ban eme 

érdekes világ hangulatából! A nap során folyamatosan vetítjük „A győri vár” és a „Győr vára a török háborúban” 
című filmeket.
Időpont: szeptember 28. 10:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Mi van a fonal végén? – művészetterápiás foglalkozás és jóga a lelki egészségnap keretében
Széles körű program a lelki egészség jegyében, műalkotások égisze alatt.

Időpont: november 9. 9:00–12:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan  

Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200, Fő út 19. T.: +36 96 212 094
Nincs talán még feledve a dal
A népi ihletettségű, sajátosan egyéni hangú, allegorikus költeményeket alkotó Tompa Mihály emlékét 

idézzük meg a 2017-ben útjára induló emléknapok folytatásaként kiállításunkkal és a róla szóló előadással.
Időpont: szeptember 26. 17:00–19:00   Belépés: díjtalan. 

Moson egyházi épületei mesélnek
Az egykori Moson mezőváros három legfontosabb egyházi épülete mesél az utókornak. Az építészet 

világnapján ismerkedjünk meg a Nepomuki Szent János-plébániatemplom, a Királydombon álló kápolna, 
valamint a Rozália-kápolna történetével.
Időpont: október 4. 17:00–19:00   Belépés: díjtalan. 

Szabad hazában
„A laktanya elé érkező fegyvertelen emberek nemzeti színű zászlókat lengettek, egyesek a Himnuszt, 

mások a Szózatot, a Kossuth-nótát énekelve haladtak…” Az utazó múzeum foglalkozásaival az ’56-os forradalom 
és szabadságharc eseményei és áldozatai előtt tisztelgünk.
Időpont: október 14., 15., 16., 17., 18. 11:00–14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Látogatás a főhercegi malomban
Mosonmagyaróvár mindkét folyóján az Árpád-kor óta dolgoznak malmok. A Habsburg-uradalom tulaj-

donában lévő Lajta-parti malom az évszázadok alatt valódi üzemmé vált. A különleges tárlatvezetés igazi 
csemege lesz az érdeklődők számára.
Időpont: október 17. 16:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Rakovszky kalandos útjai
Rakovszky Béla mint diplomata járta a világot. A nagyközönség az útjai során készült, páratlan gazdagságú 

és értékű fotógyűjteményével ismerkedhet meg.
Időpont: október 31. 17:00–19:00   Belépés: díjtalan. 

Márton lúdja és a zenélő poharak
Az ősztől egy különleges zenei csemegével búcsúzunk. A hagyományos hangszerek helyett gondosan 

kiválogatott üvegpoharak játsszák a főszerepet, no meg a megszólaltatójuk, Glasso, Varga Bence.
Időpont: november 9. 17:00–19:00   Belépés: 1500 Ft   

A múzeum rejtélyei – éjszaka a múzeumban
A Mosonvármegyei Múzeum és a Cselley-ház kiállításai, a belváros épületei őrzik a múltat. Találkozzatok 

a múlt egy-egy szeletével egy játékos program keretén belül, töltsünk el közösen egy rejtélyes „éjszakát” a 
múzeumban!
Időpont: szeptember 27. 18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.  

A zene a lélek szava – zenei világnap a Cselley-házban
A zene világnapját egyházi zenével köszöntjük a Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd római katolikus 

plébániatemplom Szent Krisztina kórusának koncertjével, a Cselley-ház barokk termének egyházi témájú 
festményei körében.
Időpont: október 1. 18:00–19:00   Belépés: díjtalan.

Pannonhalma, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; 9090, Vár 1. T.: +36 96 570 191
Diákszemmel: Lucien Hervé – Az építészet csendje
Lucien Hervé járta a világot, építészeti fotósként minden, ember alkotta épített műre érdeklődéssel 

tekintett, az emberi teremtő szellemet kereste. Ismerje meg az ezernyi módon felfedezhető világot a bencés 
gimnázium diákjainak lencséjén keresztül!
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 
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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: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1400 Ft, diák, 
nyugdíjas: 800 Ft, apátsági belépőjegy: 2400 Ft, diák, nyugdíjas: 1400 Ft 

Padlástól a pincéig
Fedezze fel a monostort a padlástól a pincéig! Mit rejthet egy több száz éves épület padlása? Mit őriznek 

a bencés szerzetesek a pincében? Ezekre a kérdésekre és még sok másikra választ kap, miközben bejárja az 
apátságot a legfelső szintektől a legalsókig.
Időpont: szeptember 27., október 11., 25. 16:00–17:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 4000 Ft 

Szent Márton alakja – családi program
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 26., november 2. 11:00–13:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 5600 Ft/család.

Sopron, Soproni Evangélikus Múzeum; 9400, Színház utca 27. T.: +36 99 324 651
Felfedezések az orvoslásban
A múzeum őrzi Frankovith Gergely 16. században született, első magyar nyelvű orvosi könyvét, mely 

megtekinthető kiállításunkban. Ennek apropójaként egy soproni orvos, dr. Simkó Emil tart előadást az orvos-
tudomány nagy felfedezéseiről, mérföldköveiről.
Időpont: szeptember 25. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

A nagy felfedezések és a reformáció
A nagy földrajzi felfedezések nagy hatással voltak a reformáció történetére is, ennek összefüggéseivel 

rendhagyó történelem- és múzeumpedagógiai órán ismerkedhetünk meg. Az előadást a soproni evangélikus 
líceummal közösen hirdetjük és tartjuk meg.
Időpont: október 15. 10:00–11:00   Belépés: díjtalan. 

Nagy felfedezők nyomában – barkácsoljunk együtt!
A foglalkozás során a gyerekekkel játékosan ismerkedünk meg a legnagyobb földrajzi felfedezőkkel, és 

fejlesztjük kézügyességüket: hajókat, kincsesládákat és térképet készítünk.
Időpont: október 28. 10:00–11:00   Belépés: díjtalan.

Sopron, Soproni Múzeum; 9400, Fő tér 8. T.: +36 99 311 327/108
Séta az iskolám körül
Ki az, aki fel tudja sorolni, hogy milyen emléktáblák vannak az (egykori) iskolája falán? Mikor nyitották 

meg az utcát, amelyiken nap mint nap végigmegy? Egy tanórányi, 45 perces, környezetünket felfedező sétára 
hívjuk az általános és középiskolásokat!
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan.  RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: 5000 Ft/csoport. 

Leonardo da Vinci és Ariadné fonala
M. Horváth Adrienn néprajzkutató, Waldorf-tanár bevezető előadása felnőtteknek a fonás és a szövés 

történetéről. Ezt követően kipróbálható lesz az orsóval való fonás.
Időpont: szeptember 27. 18:00–19:00   Belépés: díjtalan. 

Felfedezők és utazók elbeszélései Magyarországról
Hogyan látták őseinket a honfoglalás alatt? Mit gondoltak a török vagy az osztrák hadak a magyar 

katonákról? Osváth Ádám történész előadásában megismerteti azokat az ismert külföldi utazókat, akik 
Magyarországon jártak, és lejegyezték az itt látottakat.
Időpont: október 3. 17:30–18:30   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Őszbúcsúztató az Ó-Zsinagógában
Tartson velünk, és ismerje meg a zsidó ünnepek világát, kóstoljon bele ételeinkbe, és ismerje meg 

szokásainkat! A soproni szakrális múlt egyik legkülönlegesebb helyszíne, az Ó-Zsinagóga kel életre a 
múzeumi Őszbúcsúztató keretében.
Időpont: október 12. 16:00–19:59   Belépés: díjtalan. 

Séta a soproni zsidó temetőben
Tudta, hogy a temető héber neve Bét Hájim, avagy az Élet Háza? Ismerje meg a zsidó vallás temetkezési 

szokásait, a soproni zsidóság temetőjének történetét, keressük fel a leghíresebb zsidó sírokat a városban!  
A sétát Büchler András vezeti.
Időpont: október 13. 10:00–11:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 
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Családi legendárium
Irodalmi pályázat általános és középiskolásoknak. Ilyen is lehet a történelem? Kedvcsináló tanároknak is… 

Idén is folytatjuk Családi legendárium pályázatunkat, melyben igaz családi történeteikbe avatnak be bennünket 
a pályázók. Helyszín: Soproni Múzeum Macskakő Gyermekmúzeum, 9400 Sopron, Szt. György u. 12.
Időpont: november 7. 17:00–18:30   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum; 8900, Batthyány út 2. T.: +36 92 314 537
Falumúzeumi esték
A program célja, hogy betekintést adjunk az érdeklődőknek a népi kultúra széles tárházába, a hagyo-

mányőrzés, hagyományápolás és ezáltal a hagyományéltetés és továbbörökítés folyamatába, lehetőségeibe. 
Helyszín: Göcseji Falumúzeum, Falumúzeum utca
Időpont: szeptember 25., október 16. 16:30–17:30   Belépés: díjtalan. 

Márton-napi vigasságok
Márton napjához számos hiedelem, legenda, szokás fűződik. A régi, de még ma is élő hagyományok 

felelevenítése mellett az újbor, a libaételek, a sütőtök, a sült gesztenye illata és íze sokakat csábít ki a ren-
dezvényre. Helyszín: Göcseji Falumúzeum, Falumúzeum utca
Időpont: november 9. 10:00–16:00   Belépés: 700 Ft, diák, nyugdíjas 350 Ft, családi 1600 Ft, 6 éves kor alatt ingyenes.

Zalaegerszeg, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum; 8900, Falumúzeum utca T.: +36 92 313 632
Az olajipar csodái – nagy fordulópontok az olajiparban
A szénhidrogénipar kutatási, fúrási és termelési folyamataiban bekövetkezett változások és újítások 

bemutatása egy interaktív, időszaki kiállítás során. A látogatók megismerkednek az iparban elért technikai 
felfedezésekkel, a technika modernizálásával, ipartörténettel.
Időpont: október 16. 14:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Keszthely, Balatoni Múzeum; 8360, Múzeum utca 2. T.: +36 83 312 351
Múzeumpedagógiai börze
A változatos gyűjteményeivel és a különféle témakörökhöz jól kapcsolható „Aranyhíd” állandó kiállításával 

a Balatoni Múzeum a legtöbb tantárgy oktatásához segítséget nyújt.
Időpont: szeptember 25. 14:30–16:00   Belépés: díjtalan. 

Egy rejtélyes éremgyűjtemény
A Keszthely városában talált közel 3000 db érmet tartalmazó gyűjteményhez kapcsolódó tudományos 

munkafolyamatok, elért eredmények bemutatása.
Időpont: szeptember 28. 17:00–18:30   Belépés: díjtalan. 

Egy közösség múltja – zsidó emlékek Keszthelyen
A Balatoni Múzeum évről évre megrendezi a városismereti programot, amely kedvelt a lakosság körében. 

E program keretében az egykori keszthelyi zsidósághoz köthető épített örökség felfedezése, megismertetése 
lesz a célunk.
Időpont: október 20. 14:30–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Éremrestaurálás titkai
A 2019-es év Keszthelyen a csodás megtalálások éve: egy olyan páratlan éremegyüttes került elő a föld 

mélyéből, ami felbecsülhetetlen tudományos értékkel bír. Középpontban a jelentős érdeklődést kísérő érem-
lelettel folytatott munka.
Időpont: október 26. 16:30–17:30   Belépés: díjtalan. 

Szünetelj a múzeumban!
Az oktatási szünetek, a hétvégék adnak lehetőséget a családok számára a közös programok megvalósí-

tására, arra, hogy a rohanó hétköznapok után a családi újra együtt legyen.
Időpont: november 2. 14:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Keszthelyi költők és az ősz
A program célja a keszthelyi kötődésű tollforgatók műveinek megismertetése az őszt idéző költeményeik 

tükrében. A verseket lehetőség szerint maguk a költők adják elő. A műveket válogatja, és a poéták munkásságát 
ismerteti Németh István Péter irodalmár.
Időpont: november 9. 16:30–18:00   Belépés: díjtalan.

Keszthely, Helikon Kastély; 8360, Kastély utca 1. T.: +36 83 314 194
Grand Tour, avagy Nagy Utazás vasparipán, aerosztáton, gőzösön és batáron
Ezen a rendhagyó múzeumi sétán az elmúlt századok utazási történelme elevenedik meg a korszakok 

hétköznapi használati tárgyainak és utazási eszközeinek segítségével.
Időpont: október 5., 6. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

Kittenberger Kálmán és a fekete földrész állatvilága
Kittenberger Kálmán vadász, zoológus afrikai felfedezőútjainak történetei, tudományos és ismeretterjesztő 

munkásságának eredményei elevenednek meg ezen a tárlatvezetéssel összekötött rendhagyó múzeumi sétán.
Időpont: október 12. 10:00–12:00   Belépés: díjtalan. 
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Megy a gőzös, megy a gőzös…
Az őszi szünet idején a gőzmozdonyok korába kalauzolja a vasút és a vasútmodellezés iránt rajongókat  

a Helikon Kastély történelmi modellvasút-kiállítása. Helyszín: Amazon Ház Látogatóközpont, Keszthely, 
Kastély utca 11.
Időpont: november 5., 6. 10:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.  

Keszthely, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely;
 8360, Bercsényi utca 65–67. T.: +36 83 311 563

Majorbéli őszbúcsúztató
A múzeum szezonzáró programján hagyományőrző foglalkozások segítségével elevenítjük fel a Márton-napi 

szokásokat. Népi játékok, állatsimogató, borászati előadás, újbor és ludas ételek kóstolója, élő zene és vidám 
tollfosztó várja az érdeklődőket.
Időpont: november 9–10. 10:00 –17:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Pécs, Janus Pannonius Múzeum; 7621, Káptalan utca 5. T.: +36 72 514 040
Zenélő automaták a gyűjteményben
A Janus Pannonius Múzeum újkori gyűjteménye több, különleges zenélő automatát őriz. A megszólal-

tatható régi szerkezetek történetéről a műtárgyakkal való közelebbi ismerkedés keretében hallhatnak a 
látogatók. Előadó: Gál Éva.
Időpont: szeptember 28. 09:30–10:30   Belépés: díjtalan. 

Kreatív Pécs – akik a várost naggyá tették
A program keretében új városismereti/kincskereső applikációt mutatunk be. Az applikáció használata 

mellett lehetőséget adunk csapatok versengésére, amelyeknek az egyes állomásokon kézzelfogható tárgyakkal 
kapcsolatos, valamint ügyességi feladatokat is meg kell oldaniuk.
Időpont: szeptember 28. 09:00–13:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400 Ft 

A jégkorszak és a pécsi mamut
A mamut és kortársai: a „Jégkor pécsi vándora” című kiállítás foglalkozásainak iskolába kitelepülős változata.

Időpont: szeptember 30. – november 8. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400 Ft 

Duna menti értékeink
Egynapos kirándulás Tillai Gábor történész vezetésével a Baja–Kalocsa–Harta–Dunapataj-útvonalon: 

múzeumok, egyházi műemlékek, népi értékek és a gasztronómia megismerésével.
Időpont: október 5. 9:00–17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Napszínező – családi nap az UNESCO Csontváry-emlékév jegyében
Játékállomások és felfedező műhelyfoglalkozások várják az érdeklődőket – korhatár nélkül. Van-e 

különbség emberi, állati és növényi lét között? A Csontváryt is foglalkoztató kérdést a művész festményein 
keresztül vizsgáljuk a természettudományok segítségével.
Időpont: október 5. 10:00–13:00   Belépés:  1400 Ft, kedvezményes: 700 Ft   

A számítógépek hőskora Pécsett
Az 1970/80-as években több eredményes kísérlet történt városunkban számítógépek létrehozására. 

Előadóink a korszak szakemberei, akik saját tapasztalataikról mesélnek, és bemutatják azokat a számító-
gépeket, amelyeknek megalkotásában valamilyen módon részt vettek.
Időpont: október 10. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Ismerkedés az újkőkor találmányaival
Múzeumpedagógiai foglalkozás az „Első falvak” című időszakos kiállításban. A résztvevők megismer-

hetik az újkőkor fontos alapanyagait, és kipróbálhatják a szerszámkészítést és -használatot a kiállításban 
található eszközmodellek segítségével.
Időpont: október 11. – november 8. 10:00–18:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   

Mindszenty-emléktúra
Püspökszentlászlóra teszünk kirándulást, ahol az egykori püspöki nyaraló falán elhelyezett

Mindszenty-emléktáblát koszorúzzuk meg. A program célja, hogy megismertessük a vendégekkel a nemzet 
történelmének nagyságát, és méltóan megemlékezzünk róla,
Időpont: október 12. 9:00–16:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Az év ősmaradványa nyomában
Az év ősmaradványa 2019-ben a Komlosaurus lábnyoma, és e tematikához a komlói József Attila Városi 

Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel együttműködve szervez túrát a JPM Természettudományi Múzeum 
Jurassic Túraklubja.
Időpont: október 12. 9:00–16:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 500 Ft 
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Nagy találmányok az újkőkorban
Gáti Csilla kurátor rendhagyó tárlatvezetése „Az első falvak” című időszakos kiállításhoz kapcsolódóan. 

 A fókuszban a neolitikus időszak nagy újításai állnak, melyek a mai napig hatással vannak mindennapi életünkre.
Időpont: október 17–31. 10:00–15:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: 750–1500 Ft 

Bemutatjuk a pécsi Szöcskét
Az előadás az „Aviatika – Pécs repüléstörténete” című kiállításhoz kapcsolódik. A Szöcske, az első Pécsett 

gyártott és repült UL (ultrakönnyű) repülőgép a pécsi Pannonautó Autójavító Vállalatnál, Fehér Endre irányítá-
sával készült 1984 és 1987 között.
Időpont: október 24. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Felfedezőutakon a régészekkel
A „Célkeresztben a fegyverek" című előadás-sorozat legújabb alkalmán a lovasság fegyvereinek 

fejlődéstörténete, a lovas csapatnemek szervezettsége és harcászati szerepük kerül bemutatásra a múzeum 
őrzésében lévő leleteken, műtárgyakon keresztül.
Időpont: október 31. 16:00–17:30   Belépés: díjtalan. 

Technikai újítások a kesztyűiparban
A Hamerli család nevével fémjelzett világhírű pécsi kesztyűgyártásban jelentős szerepet játszottak a 

kesztyűipart forradalmasító találmányok. A múzeumi gyűjtemény darabjain keresztül ezekkel ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. Előadók: Gál Éva, Marczi Mihály.
Időpont: november 6. 16:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Pécs, Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény; 7621, Szepesy Ignác utca 3. T.: +36 72 501 600/22651
Legyél te is könyvkötőmester!
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvkötő műhelye által szervezett óra, melynek keretében 

az iskolai csoportok megismerkedhetnek a könyvkötészet történetével, alapanyagaival, és kipróbálhatják a 
könyvkötés alapjait egy saját könyv készítésével.
Időpont: szeptember 23., 25., 27., 30., október 9., 17. 10:00–11:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 300 Ft 

A szövegekből épülő város
A foglalkozás az „Öttorony: A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a 20. századig” című időszaki 

kiállításra épül. A városhoz kötődő írók, költők különböző módon írták le a várost műveikben. Az ő szövegeik 
alapján vizsgáljuk meg, milyen volt a régi Pécs.
Időpont: szeptember 24., 26., október 1., 7., 16., 18. 10:00–11:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 300 Ft 

A művészet az elmondhatatlan tolmácsa – interaktív utazó kiállítás diákok képzőművészeti 
alkotásaiból

A pályaművek az USC Soá Alapítvány IWitness digitális platformján található, holokauszt-túlélőkkel és szem-
tanúkkal készített interjúklipek alapján készültek. A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglakozás kapcsolódik.
Időpont: október 2., 3., 4., 8., 10., 11., 14., 15. 10:00–11:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 300 Ft 

Épületséta a Klimo Könyvtárban
Az épületséta során a Szepesy Ignác utca 3. szám alatti műemlék épület látogatók elől elzárt tereit is 

bejárjuk. A sétán az antik bútorokkal berendezett kutató- és munkaszobák, a könyvtári raktárrendszer és az 
épülethez tartozó kert is bemutatásra kerül.
Időpont: október 19., 29. 10:00–11:00   Belépés: 300 Ft 

Nézőpontok: 1956, a civilektől a nagypolitikáig – interaktív vándorkiállítás
A kiállítás különböző források segítségével mutatja be a forradalom aspektusait. A felhasznált források 

elemzése fejleszti a kritikai gondolkodást és az árnyalt véleményalkotást, a vitakultúrát. A kiállításhoz múzeum-
pedagógiai foglalkozás kapcsolódik.
Időpont: november 4., 5., 6., 7., 8. 10:00–11:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 300 Ft

Komló, Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
7300, Városház tér 1. T.: +36 72 481 071

Régi idők iskolája – kiállításmegnyitó
A rendezvény a Kubinyi Ágoston Program 2018 keretében felújított oktatástörténeti kiállítóterem 

ünnepélyes átadása. A megnyitót az oktatást kiegészítő helyszín miatt kiemelten ajánljuk a pedagógusok 
figyelmébe!
Időpont: szeptember 24. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Múzeumok a közoktatás szolgálatában
A rendezvény célja, hogy a 2019/20-as tanév kezdetén átfogó képet nyújtson a pedagógusok számára a 

múzeumokkal való együttműködési lehetőségekről. Az ezt követő rendhagyó tárlatvezetésen bemutatják a 
megújult „Régi idők iskolája” című oktatástörténeti kiállítást.
Időpont: október 1. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan. 
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Múzeumi barangolás pincétől a padlásig
A résztvevők szakvezetéssel nyerhetnek betekintést a múzeum látogatók elől elzárt részeibe. Megtekinthetik 

a gyűjteményi szobákat, és bejuthatnak a raktárakba is, ahol a múzeum tárgyainak legnagyobb részét őrizzük.
Időpont: október 9. 16:00–18:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! A program pedagógusoknak és fogyatékkal élőknek ingyenes. 

Rejtély a múzeumban
A nyomozójátékokhoz hasonlóan a résztvevők izgalmas, kifejezetten a híres felfedezőkhöz, valamint 

Komló városához és a múzeumhoz kapcsolódó feladatok és rejtvények megoldása során göngyölíthetik fel a 
„Mecseki Gyémánt” eltűnésének különös esetét.
Időpont: november 6. 17:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 500 Ft

Balatonszárszó, József Attila Emlékház; 8624, József Attila utca 7. T.: +36 30 864 9134
„Várad, Holnap, Ady”
Az Ady-centenárium évében a modern magyar irodalom születésének időszakát helyezzük a rendezvény 

fókuszába. Ehhez nyújt alapot az Irodalmi Magazin,amelynek 2018-ban megjelent lapszáma megemlékezik a 
korabeli Nagyváradról mint gazdasági, kereskedelmi és kulturális központról, a Holnap irodalmi társaságról 
és antológiáról, valamint Ady Endréről is. Az összeállítás segíti az egykori esztétikai, kulturális és irodalom-
politikai dilemmák megértését, és rávilágít arra, hogyan válhatott a kánon részévé, sőt kultikussá Ady Endre 
lírája és személye, illetve a Holnap alkotói csoportosulása. Rendezvényünk első napján az Irodalmi Magazin 
Ady-lapszámát mutatjuk be a szárszói és környékbeli látogatóknak Imre Zoltán, a nagyváradi Városi Múzeum 
aligazgatója és Kondor Péter János felelős szerkesztő segítségével.
Időpont: október 19. 10:00–19:00   Belépés: felnőtt: 800 Ft, diák, nyugdíjas: 400 Ft, 6 éven aluliaknak, fogyatékkal 
élőknek, pedagógusigazolvánnyal a belépés díjtalan. 

Koppány-túra
Városismereti menetleveles túra Balatonszárszó településen és szomszédos településén, Szóládon. 

Balatonszárszó nevének eredetét kutathatják az érdeklődők menetlevéllel, 10 állomáson keresztül, hogy a 
végén felfedezzék a település rejtett szépségeit, kulturális értékeit. A rendezvény egyben egészségmegőrzési 
program is.

Időpont: október 20. 10:00–20:00   Belépés: díjtalanur

Fonyód, Fonyódi Kulturális Intézmények Muzeális Gyűjteménye; 
8640, Bartók Béla utca 3. T.: +36 85 560 392; +36 20 297 8074

Helytörténeti szomszédolás
A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy a környező települések közötti kapcsolatot erősítsük, egymás 

értékeit megismerjük. Mindezt kerékpárral és gyalogszerrel tesszük, amivel a közösségi aktív mozgást is 
támogatni kívánjuk.
Időpont: október 5. 14:30–16:30   Belépés: díjtalan. 

Fedezz fel egy ismeretlen kultúrát: mandalák nyomában – Távol-Kelet a képzőművészetben
Kiállításunkkal a távoli keletre utazunk, aminek során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a távol-

keleti kultúrkörökbe, azok művészeti világába.
Időpont: október 11. 15:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

Múzeumi szüretelő
Az őszi szüreti hagyományokat  a város nagy őszi rendezvényén, a Tök jó napon elevenítjük fel. Az érdeklődők 

számára bemutatásra kerülnek a hagyományos szüreti és pincészeti eszközök, mint a szőlőprés, daráló, 
tőtike, demizsonok stb.
Időpont: október 12. 14:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Őszi madárvonulás megfigyelése
Minden ősszel külön figyelmet fordítunk a madárvonulás megfigyelésének szakmailag koordinált mód-

jára, ezért a Magyar Madártani Egyesület tudományos munkatársai szakszerű vezetésével lehetőség adódik a 
madarak megfigyelésére távcső segítségével.
Időpont: október 19. 15:00–17:00   Belépés: díjtalan.  

Marcali, Marcali Múzeum; 8700, Múzeum köz 2. T.: +36 85 510 520
Bödönhajó és sárkányrepülő – Hogyan utaztak elődeink?
Az utazó múzeumi foglalkozás során a felfedezéses tanulás módszerével szeretnénk az óvodás és 

általános iskolás gyerekek ismereteit bővíteni az utazás- és technikatörténeti örökségünk vonatkozásában a 
múzeumi gyűjtemények felhasználásával.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

A sárkányos cégértől az Erzsébet-hengermalomig
A tematikus séta keretében felfedezzük a középiskolás diákokkal városunk ipartörténeti épített örökségi 

helyszíneit. A felfedezőút során szeretnénk a diákok pályaorientációját segíteni, és a magas szintű szakmai 
tudás értékét hangsúlyozni.
Időpont: október 9. 14:00–16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.   
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Szenna, Szennai Skanzen; 7477, Rákóczi utca 2. T.: +36 30 894 7269; +36 82 584 013
Márton-napi vigasságok
Idén is megrendezésre kerül a somogyi hagyományokra alapozott Fonó. Ennek hangulatát a kézi fonás és 

tollfosztás, élő szavas mesemondás, népdal, néptánc, jóslás teszik kerek egésszé. Liba- és tökételek, újbor, 
zárásképp népzenei koncert várja látogatóinkat.
Időpont: november 10. 9:00–17:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Tanárok napja
Bemutatkoznak a megyei múzeumok, muzeális intézmények, gyűjtemények, kiállítóhelyek. Ismertetjük 

az EFOP-pályázatok kapcsán kidolgozott új múzeumpedagógiai tematikákat. Az ismertető előadásokat mű-
helybeszélgetések, gyakorlati bemutatók követik.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Óvodapedagógusok napja
A múzeumpedagógusok további lehetőségeket vázolnak fel az óvónők számára, miként lehet a szabadtéri 

muzeológiát a hagyományőrző nevelési programok szolgálatába állítani (alkalmazott néptánc, népzene, 
népmese, folklór, népi kézművesség).
Időpont: október 10.  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Mesterségek nyomában
A látogatók megismerhetik a Szennai Skanzen falai között jelenleg folyó tudományos és interpretációs 

munkát. Szakmai előadásokon, gyakorlati bemutatókon keresztül pillanthatnak be egy múzeumpedagógiai 
foglalkozás előkészítésének vezérfonalaiba.
Időpont: október 26.  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Dombóvár, Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; 7200, Szabadság utca 16. T.: +36 20 910 8066
Az 1918-as és az 1919-es évek eseményei a dombóvári pedagógusok szemén keresztül
Az előadáson részt vevők megismerkedhetnek a Magyar Tanácsköztársaság időszaka alatt tevékenykedő 

dombóvári pedagógusok életútjaival és a vezetői pozíciókban betöltött szerepükkel.
Időpont: október 5. 15:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Hajnalcsillag – a rabszolgalányból lett Afrika-kutató élete és munkássága
Sass Flóra, az afrikai őslakosok körében hajnalcsillagként emlegetett kutatónő a 19. század második 

felében járta Afrikát. Élete és munkássága fontos forrásként szolgál az akkori kor gazdasági, politikai és 
társadalmi helyzetéről.
Időpont: október 10. 15:00–16:30   Belépés: díjtalan. 

Hírességek útján
A „Hírességek útja” elnevezésű felfedezőtúra résztvevői a Dombóvárhoz kötődő híres emberek aszfaltfest-

ményeinek segítségével ismerkedhetnek meg a település életében jelentős szerepet betöltő személyek életútjával.
Időpont: október 14. 14:00–16:00, október 28. 9:00–11:00   Belépés: díjtalan. 

Széles Lajos, a gyógyító borbély
A Nakon született, majd végül Dombóváron letelepedett borbély, az Írix és a Naksol feltalálójának élet-

rajza kész regény. A hallgatóság a gyógyító borbély életútjának egy-egy jelentős mozzanatával ismerkedhet meg.
Időpont: október 17. 15:00–17:00   Belépés: díjtalan

Paks, Atomenergetikai Múzeum; 7030, 8803/17 hrsz., MVM Paksi Atomerőmű Zrt.; T.: +36 75 505 059
Múzeumtól múzeumig – vonattal
Idén negyedik alkalommal rendezzük meg a paksi Városi Múzeummal közösen a „Múzeumtól 

múzeumig – vonattal” című programot, amelyen a hagyományokhoz hűen idén is vonat szállítja a két 
múzeum között az érdeklődőket.
Időpont: szeptember 27. 15:00–20:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.  

Paks, Paksi Városi Múzeum; 7030, Deák Ferenc utca 4. T.: +36 75 830 373
Sétálj, fedezz fel!
A résztvevők muzeológus vezetésével bepillantást nyernek Paks épített örökségeinek rejtelmeibe, 

az építtetők mindennapjaiba és a város történelmi múltjába.
Időpont: október 1–11. 9:00–15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Foglalkozások a bőröndből
Tanórákba illeszthető, 45 perces kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozásokat kínálunk régészet és 

néprajz témakörében.
Időpont: október 7–10. 8:00–15:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Múzeumi mesék
A program az óvodapedagógusokkal már meglévő jó kapcsolatot szeretné szorosabbra fűzni, így közelíte-

ni a múzeumok világát az 5-6 éves korosztály felé.
Időpont: október 22. 17:00–19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.        W
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Márton-napi 
Vígasságok
2019. nov 10.

HÚSVÉTI FORGATAG
A SZENNAI SKANZENBEN

2018. március 30. péntek és március 31. szombat
TOjáSFESTÉS HAGyOmáNyOS TEcHNIKáKKAl 

2018. április 1. vasárnap 9-17 óráig
TOjáSHímZő BEmuTATó mAjORNÉ SZABó IldIKó

 ÉS NOÉ KORNÉlIA NÉpI IpARműVÉSZEKKEl
• Tojásfestés hagyományos technikákkal • Játékos húsvéti tojáskeresés 

• Húsvéti sonka és házi torma kóstoló • Szagosvíz készítés

2018. április 2. hétfő 9-17 óráig
11:00 mEGElEVENEdIK A HAGyOmáNyOS HÚSVÉTI lOcSOlKOdáS

A ZSElIc AmI KöZREműKödÉSÉVEl
13:00 óRAKOR jáNOS VITÉZ HITElES TöRTÉNETE KÉpEKBEN ElBESZÉlVE 

– Boka Gábor előadása

14:30 óRAKOR BARAcKmAG ZENEKAR KONcERTjE
• Húsvéti sonka és házi torma kóstoló • Helyi termékek vására 

• Szagosvíz készítés • Népi Játszó • kézműves foglalkozás

HÚSVÉTI FORGATAG
A SZENNAI SKANZENBEN

2017. április 16. vasárnap 9-17 óráig
TOjáSHímZő BEmuTATó mAjORNÉ SZABó IldIKó 

ÉS NOÉ KORNÉlIA NÉpI IpARműVÉSZEKKEl
• Tojásfestés hagyományos technikákkal • Játékos húsvéti tojáskeresés 

• Húsvéti sonka és házi torma kóstoló • Szagosvíz készítés

2017. április 17. hétfő 9-17 óráig
11:00 mEGElEVENEdIK A HAGyOmáNyOS HÚSVÉTI 

lOcSOlKOdáS A ZSElIc AmI NÉpTáNcOSAI ÉS A SOmOGy ZENEKARRAl 
13:00 óRAKOR SOmOGy ZENEKAR NÉpZENEI KONcERTjE
14:30 óRAKOR pályI jáNOS - VITÉZ láSZló (váSári bábJáTék)

Húsvéti sonka és házi torma kóstoló • Helyi termékek vására 
• Szagosvíz készítés • Népi Játszó • kézműves foglalkozás

Őszi prograMok
a szennai skanzenben!

ÓVodapedagÓ
gusok napja
2019. okt 10.

Mesterségek 
nyoMában
2019. okt 26.

tanárok 
napja
2019. október
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Kecskemét, Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye; 
6000, Rákóczi út 1. T.: +36 76 481 122

Az ÁVO-pokol csak 16 méter mély…
Csak erős idegzetűeknek! – zseblámpás vezetés a volt ÁVO-székház pincebörtönében.

Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  

Őszi jeles napok
A korábbi évek sikerein felbuzdulva idén is házhoz megy a múzeum. A foglalkozások során a gyerekek 

múzeumi tárgyakon keresztül eleveníthetik fel az őszi jeles napokat. Drámapedagógiai játékra vagy 
kézműves -tevékenységre is sor kerül.
Időpont: szeptember 24. – november 8.   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400 Ft 

Tudományos találkozások a múzeumban – előadás-sorozat
A vetített képes előadások során Kecskemét 650 éves történetét izgalmas módon (3D-makett, korhű 

ruhadarabok, gasztronómiai előadások) mutatjuk be a művészettörténész, a történész, a néprajzkutató, a 
térinformatikus és a levéltáros szemén keresztül.
Időpont: szeptember 25., október 9., 16., 30., november 6. 15:00–17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 
díjtalan. 

Minden, ami Kecskemét
A pedagógusok a „Kecskemét 650” című kiállítással ismerkedhetnek meg interaktív tárlatvezetés és 

előadások formájában. Activity-játékban mérhetik össze Kecskemétről szerzett tudásukat, majd egy kis 
gasztronómiai meglepetéssel kedveskedünk az édesszájúaknak.
Időpont: október 11. 15:00–17:00   Belépés: díjtalan.

Kalocsa, Viski Károly Múzeum; 6300, Szent István király út 25. T.: +36 78 462 351
A kalocsaiak afrikai és ázsiai missziói
Kiselőadás a kalocsaiak afrikai és ázsiai misszióiról.

Időpont: szeptember 23. 8:00–november 8. 16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

A kalocsai múzeum afrikai és ázsiai tárgyai
Kiállítás a kalocsai múzeum afrikai és ázsiai tárgyaiból.

Időpont: szeptember 23. 8:00–november 8. 16:00   Belépés: díjtalan. 

Az ázsiai életmód a tamingi misszió fényképfelvételei alapján
Az ázsiai életmód a tamingi misszió fényképfelvételei alapján (kiscsoportos témafeldolgozás).

Időpont: szeptember 23. 8:00–november 8. 16:00   Belépés: díjtalan. 

A régészet és az élet
Az előadás bemutatja a régészeti terepbejárások és feltárások szükségességének okait, illetve ismerteti a 

munkálatok formáit és folyamatait. Felhívja a figyelmet a törvényi és az állampolgári kötelezettségekre.
Időpont: szeptember 23. 8:00–november 8. 16:00   Belépés: díjtalan. 

Öltözködés
A programban részt vevő gyerekekben tudatosodik a nagyszülők életmódja, életszemlélete, gondolatvilága.

Időpont: szeptember 23. 8:00–november 8. 16:00   Belépés: díjtalan. 

Lakodalom
A lakodalmi népszokások bemutatása. Néphagyomány átörökítése a gyermekek érzelmein keresztül.

Időpont: szeptember 23. 8:00–november 8. 16:00   Belépés: díjtalan. 

Születés
A születéshez illeszkedve bemutatjuk a szülő nő ágyát – annak minden kellékével –, a pamudát hozók vendég-

látásához megterített asztalt, valamint a hozzájuk kötődő szokásokat.
Időpont: szeptember 23. 8:00–november 8. 16:00   Belépés: díjtalan.

Kalocsa, Viski Károly Múzeum – Schöffer Miklós Gyűjtemény; 
6300 Kalocsa, Szent István király út 76. T.: +36 78 600 999

Fénydoboz és „Az ember”
Nicolas Schöffer – Az ember című állandó kiállítás a Nicolas Schöffer életművét bemutató kiállítás bevezető 

részeként épült fel. A kiállítás bemutatja a művészt mint polgárt, dokumentumok, fényképek és személyes  
tárgyak segítségével. A Kubinyi Ágoston program keretéből megrendezett kiállítást a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében nyitjuk meg.
Időpont: november 8. 17:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!    
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Békéscsaba, Munkácsy Emlékház; 5600, Gyulai út 5. T.: +36 66 442 080
Kerékpáros kastélytúra Szabadkígyósra
Őszindító kerékpáros kirándulás a Munkácsy Emlékháztól szakmai vezetéssel, érdekes történetekkel:  

a Wenckheim családról, a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyról, melynek csodás kastélykertje is bejárható 
lesz a túra végén.
Időpont: szeptember 28. 9:30–14:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

Múzeumi kalandok az iskolában
A helyi speciális, fogyatékos gyermekekkel foglalkozó iskolába látogatunk el, ahol bemutatjuk a 

gyermekeknek a Munkácsy Emlékház művészeti értékekeit. Korhű ruhákba öltözés, élményfotózás és 
igényeikre szabott játszóházi foglalkozás szerepel a programban.
Időpont: október 8. 10:00–12:00   Belépés: díjtalan. 

Szünidei játszóház a Munkácsy Emlékházzal
A program célja az őszi szüneti időszakban is tartalmas kikapcsolódási és szórakozási lehetőség nyújtása 

kicsiknek és nagyoknak a tanórán kívüli művészeti nevelés eszközeivel.
Időpont: október 30. 9:00–12:00   Belépés: díjtalan.

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600, Széchenyi utca 9. T.: +36 66 328 040
Emberek, sorsok, fegyverek – Békés megye
A Munkácsy Mihály Múzeum állandó kiállításai jelenleg átalakítás miatt zárva vannak, ezért a gyűjteményi 

raktárakat nyitjuk meg az érdeklődők előtt.
Időpont: szeptember 23. – november 10.  Belépés: díjtalan. 

Magellán nyomában Picasso után – barangolás Jankay Tibor etnográfiai gyűjteményében
Békéscsaba híres a művészeiről és a kultúra területén felmutatható érdemeiről. Ilyen különlegesség 

például Jankay Tibor képzőművész etnográfiai gyűjteménye. A festőművész Picassóhoz hasonlóan sok 
motívumot emelt át a törzsi művészetből.
Időpont: október 25. 16:00–19:00   Belépés: díjtalan.

Gyula, Erkel Ferenc Emlékház; 5700, Apor Vilmos tér 7. T.: +36 70 703 1553
A zene háza
Az ősz ihlette klasszikus dallamok csendülnek fel, melyek kellemes kikapcsolódást nyújtanak egy 

szürke, őszi estén. Az est folyamán kisebb komolyzenei koncertélménnyel kápráztatja el a közönséget a 
neves Gyulai Vonósnégyes. 
Időpont: szeptember 28. 16:00–16:45   Belépés: 500–1000 Ft, gyulai diákoknak 100 Ft 

Mesterek és tanítványok
Rendhagyó módon ezúttal a népi hangszereké lesz a főszerep! A hangszerek mesterei egy interaktív 

zenés előadás során lehetőséget nyújtanak arra, hogy a látogatók megszólaltathassák a tekerőt, a dorombot, 
a citerát és a különféle népi zajkeltő eszközöket.
Időpont: október 25. 16:30–18:00   Belépés: 500–1000 Ft, gyulai diákoknak 100 Ft

Gyula, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont; 5700, Kossuth Lajos utca 15. T.: +36 66 650 218 
Volt egyszer egy kisvasút
A gyulai belvárosi és környékbeli kisvasút ötven évvel ezelőtt indult neki az utolsó útjának. Ennek 

történetét hallgathatják meg az érdeklődők a kastély történészének előadásában.
Időpont: október 26. 15:30–16:30   Belépés: 1400–2200 Ft 

Házi muzsika a kastélyban - Élő hangszeres zenetörténeti előadás
A kastély egyes termeiben különböző hangszerek csendülnek fel ezen a délelőttön, hogy az elhangzó 

zenetörténeti előadást kísérjék. A főúri rezidenciák korát idéző program egyedi élményt nyújt a klasszikus 
zene kedvelőinek a kivételes környezetben.
Időpont: november 9. 11:00–12:00   Belépés: 1400–2200 Ft

Gyula, Gyulai Vár; 5700, Várkert utca 1. T.: +36 66 463 544
Reneszánsz nap
Reneszánsz hangulatot idéző izgalmas feladatok, solymászat és korabeli zene várja a várba érkező 

látogatókat, akik fegyverbemutatón és jelmezes tárlatvezetésen vehetnek részt, valamint megnyitjuk a 
szabadulószobánk kapuját is!
Időpont: szeptember 28. – november 9. 10:00 –18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Történelmi séta
A program keretében a gyulai vár melletti emlékműtől invitálja sétára az érdeklődőket történész munka-

társunk, hogy különböző érdekességeket meséljen a távoli, forradalmi időkből.
Időpont: október 6. 16:00–17:00   Belépés: díjtalan. 
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Gasztronómiai időutazás
A gasztronómián keresztül közelítjük meg a „nagy földrajzi felfedezések” témakörét. A kávézás szerel-

mesei fűszeres török kávét, az édesszájúak pedig folyékony csokoládét kapnak a rendhagyó előadás közben 
kóstolóként.
Időpont: október 19. 15:00–16:30   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Gyula, Kohán Képtár; 5700, Béke sugárút 35. T.: +36 70 310 6722
Múzeumpedagógiai foglalkozás kicsiknek és nagyoknak a Gyulai Művésztelep alkotóival
Kreatív foglalkozások, kvízjátékok, valamint előadás, filmvetítés és rendhagyó tárlatvezetés során 

ismerkedhetnek a festészet rejtelmeivel a képtárba látogatók.
Időpont: október 17. 8:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Gyula, Ladics-ház; 5700, Jókai Mór utca 4. T.: +36 70 310 6722
Rejtélyek és rejtvények a Ladics-házban
A Ladics család történetének felgöngyölítése céljából várjuk a régi korok szerelmeseit, akik vállalkoznak 

arra, hogy egy izgalmas, nyomozós játék keretein belül bepillantsanak egy polgári család mindennapjaiba, 
olykor belebújva egy-egy családtag szerepébe.
Időpont: szeptember 24–29. 10:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Ladics-titkok
A program keretében az érdeklődők a hangulatos, polgári életmódot bemutató Ladics-ház eddig elzárt 

helyiségeit látogathatják: a fürdőszobát, a cselédek konyháját vagy a kincseket őrző raktárat. Az egyes 
helyiségekről előadás is hallható.
Időpont: szeptember 28. 10:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Szeged, Napsugaras Tájház; 6725, Nyíl utca 43. T.: +36 30 501 2822
A szegedi papucs
Gyakran mondogatjuk, hogy a szegedi papucsnak nincs párja. De miért mondjuk? Honnan ered ez a mondás? 

Az Utazó Múzeum program keretében a szegedi papucskészítés hagyományait elevenítjük fel egy óriás 
társasjáték segítségével.
Időpont: október 7. – november 7. 8:00–16:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

Őszi mulatság
Egy olyan felhőtlen programra invitáljuk a családokat, amelynek középpontjában természetesen az ősz 

áll: kézműveskedés őszi termésekből; játékos feladatok és előadások az őszi mezőgazdasági munkákról.  
A családokat bábelőadással és népzenei koncerttel várjuk.
Időpont: október 12. 15:00–21:00   Belépés: 700 Ft 

Az elveszett jegygyűrű rejtélye – avagy egy szeged-alsóvárosi család élete
Egy izgalmas nyomozós játékkal várjuk a középiskolásokat, ahol egy falusi család mindennapjainak 

kerettörténetére építve improvizációs feladatokkal, a népi tudást felhasználva juthatnak el a résztvevők a 
rejtély megoldásához.
Időpont: október 21. – október 25. 8:00 –14:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

„Trakta, subákos, etézser” – magyarnyelv- és irodalomórák a Napsugaras Tájházban
A program keretében Szeged és a Dél-Alföld gazdag folklóranyagát, valamint népköltészeti elemeit 

ismertetjük a drámapedagógia eszközeivel. A bemutatóóra egyes elemeit a programon részt vevő tanárok is 
alkalmazhatják munkájuk során.
Időpont: október 25. 16:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

A dél-alföldi szőttesek világa
Az egész napos programon a résztvevőket a dél-alföldi szőttesek világába kalauzoljuk el, ahol kipró-

bálhatják a szőttesek készítéséhez kapcsolódó eszközöket, és a nap folyamán mindenki elkészítheti a saját 
stafírungja egy-egy darabját.
Időpont: október 30. 8:00–17:00   Belépés: 1500 Ft  

Algyő, Algyői Tájház; 6750, Kastélykert utca 42. T.: +36 30 415 0435
A gabona útja – ökohét
A résztvevők a tájházban megnézhetik a kiállítást, majd több állomáson keresztül haladva megtapasz-

talhatják a gabonák sokféleségét, megkóstolhatják a gabonából készült ételeket, megismerhetik a gabona 
többféle felhasználását.
Időpont: október 21–25. 9:00 –12:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Makó, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum; 6900, Megyeház utca 4. T.: +36 62 213 540
Rejtett kincsek a múzeumi raktárból
Az utazó múzeum programunk lehetőséget kínál arra, hogy a társadalomnak egy olyan rétege is bepillantást 

nyerjen a múzeumban őrzött értékekbe, amely számára a kiállítások rendszeres látogatása nehezen oldható meg.
Időpont: október 3. 10:00–11:00   Belépés: díjtalan. 
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A marosmenti demokrata
Az ismeretterjesztő előadásból az érdeklődők megismerhetik Espersit János ügyvéd kiemelkedő politikai 

és különösen művészetpártoló tevékenységét, szabadkőműves szellemiségét.
Időpont: október 10. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

A borok rejtélyei – szőlészet és borászat
Az ismeretterjesztő előadás során az érdeklődők dr. Mód Lászlóval ismerhetik meg a különböző 

borfajtákat, szőlészeti-borászati technológiákat, érdekességeket a szőlő- és bortermelés múltjából,  
a szőlészet-borászat kiemelkedő központjait.
Időpont: október 25. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Családi nap
Az őszi szünetben a korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a jó hangulatú családi napokat a 

múzeumban és a könyvtárban. Amíg a csemeték kézműveskednek, addig a szülők megtekinthetik a múzeum 
állandó és időszaki kiállításait.
Időpont: október 28., 29., 30., 31. 9:00–13:00   Belépés: díjtalan. 

Márton-nap a múzeumban
Az érdeklődők megismerkedhetnek a Szent Márton ünnepnapjához kapcsolódó számos népszokással, 

néphittel. A gyerekek kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt (különböző technikákkal ludakat készíthetnek), 
és a szülőkkel együtt libazsíros kenyeret kóstolhatnak.
Időpont: november 9. 9:00–12:00   Belépés: díjtalan  

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

Ha a mindszenti halmok mesélni tudnának…
Ezen programunk keretén belül kilépünk a gyűjtemény falain kívülre, ahol a település története, 

emlékhelyei, értékei, természeti környezete kap fő hangsúlyt. Idén egy kerékpártúra keretében a 
Mindszent határában lévő halmoknak eredünk a nyomába.
Időpont: szeptember 28. 14:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Fedezzük fel együtt a mindszenti városházát – pincétől a padlásig
A mindszenti városháza ebben az évben egy nagy felújításon esett át. A programelem keretében a 81 éves, 

igazán impozáns mindszenti épületet szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek „pincétől a padlásig”.
Időpont: október 5. 14:30–16:00   Belépés: díjtalan. 
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Tök jó nap…
Múzeumi őszbúcsúztató programunk keretében kemencében sült, illatos tök kóstolása mellett felele-

venítjük a kukoricafosztás szokásait, népdalok, népmesék, népi játékok, kézművesműhelyek segítségével. 
A programot népzenei koncert, tánc színesíti.
Időpont: október 19. 14:30–18:00   Belépés: díjtalan. 

Mindszent rejtett értékei – fedezzük fel!
A számos rejtett értékkel bíró Mindszentet ezen alkalommal játékosan ismerhetik meg a program 

résztvevői az útvonallal és érdekességekkel teli menetlevél segítségével. Elsősorban családok, baráti 
társaságok, felnőttek jelentkezését várjuk!
Időpont: október 23. 14:00–17:00   Belépés: díjtalan 

Digitális Városismeret a Z generációnak
Az őszi szünet idejére kínálunk digitális technikákat és eszközöket is felhasználó programot a 

gyermekeknek szabadidejük tartalmas eltöltésére. Az élményteli délután mellett a gyermekek számos 
információval lesznek gazdagabbak a településről, ahol élnek.
Időpont: október 29. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan  

Szentes, Koszta József Múzeum; 6600, Kossuth tér 1. T.: +36 63 313 352
Szent Mihály-nap
Családi matiné előadással, mustkészítéssel, kézművesfoglalkozással.

Időpont: szeptember 28. 10:00–16:00   Belépés: 300 Ft 

Múzeumi előadások diákok számára
A Koszta-festményekről és a szentesi helytörténet 1848-as vonatkozású tárgyairól tartandó ismeret-

terjesztő előadások.
Időpont: október 18. 15:00–16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Magyar felfedezők a nagyvilágban
Az érdeklődők megismerkedhetnek a kalandos életű magyar felfedezők kutatásaival és utazásaival. 

Mindezt interaktív előadás keretein belül, mely során virtuálisan is bebarangolják az egész világot.
Időpont: október 25. 15:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

Múzeumi előadások diákok számára
A Sarlós Istenről és a szentesi fekete kerámiáról tartandó ismeretterjesztő előadások.

Időpont: november 8.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Márton-nap
Családi matiné keretén belül Mód László néprajzi előadása a Márton-nap szokásairól, hiedelmeiről, 

Szent Márton életéről. Libás játékok, mondókák, lúdtollal írás, kézműveskincsek készítése és az esemény 
zárásaként ludaskása-készítés.
Időpont: november 9. 10:00–16:00   Belépés: 300 Ft  

Debrecen, Debreceni Irodalom Háza; 4026, Péterfia utca 28. T.: +36 20 259 5390
Ady Cool
Ady a 19. század költészetének megújítója, a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A program 

során a diákok a gamifikáció módszerének alkalmazásával Ady utazásainak helyszíneit követve fedezhetik 
fel a 19. század reformköltészetét.
Időpont: szeptember 24. 10:00–november 8. 15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400 Ft 

Hivatás az életért. A mentés története
A Debreceni Irodalom Háza időszaki kiállítása a mentés és segélynyújtó eszközök történetét mutatja be 

kezdetektől napjainkig. Ehhez kapcsolódva mentőnapot szervezünk tárlatvezetéssel, mentési bemutatóval, 
kézműveskedéssel.
Időpont: szeptember 29. 14:00–16:30   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Szenzualista pedagógia a 21. században
A digitális technológia térhódításával a 21. század pedagógusa a technikai eszközöket a szenzualista 

pedagógia szolgálatába tudja állítani. A program keretében megismerhetik a legújabb digitális fejlesztéseinket, 
melyek segíthetik a játékos tudásátadást.
Időpont: október 12. 10:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

A világ csodái, felfedezések egy irodalmi hagyaték kapcsán
Julow Viktor, a debreceni egyetem tanára, a felvilágosodás irodalmának professzora 1982 januárjában 

hirtelen meghalt, de felfedezett egy reményt adó világot az irodalom és annak kutatása, tanítása nyomán. 
Az eseményen ezen felfedezéseket mutatjuk be.
Időpont: október 22. 17:00–18:00   Belépés:  a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   
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Debrecen, Déri Múzeum; 4026, Déri tér 1. T.: +36 52 417 560
Szkarabeusz útján – családi nap
Fedezd fel a Déri Múzeum sírkamráját, és légy figyelmes, mert minden fontos lehet a rejtvények 

megoldásához és a kincs megtalálásához!
Időpont: szeptember 29. 10:00–12:00   Belépés: 500 Ft 

A kagán lovasa – családi nap
Lépj közel egy igazi kagán lovashoz, ismerkedj meg az avar kor harcosainak mindennapjaival!

Időpont: október 12. 10:00   Belépés: 1200 Ft, kedvezményes: 600 Ft, családi jegy: 2800 Ft 

Tanárok napja a Déri Múzeumban
Múzeumpedagógiai évnyitó Hajdú-Bihar megye pedagógusainak részére.

Időpont: október 12. 14:00–16:00  RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

Muzsikáló Munkácsy
A program során Fodor Éva művészettörténész-muzeológus tárlatvezetését a Trio Harmony zenei kísére-

te teszi még különlegesebbé a Déri Múzeum Munkácsy Másképp című időszaki kiállításában.
Időpont: október 18. 17:00–18:00   Belépés: 600 Ft, kedvezményes: 300 Ft 

Fák a városban – védett természeti értékeink Debrecenben
Sétálj velünk a Déri Múzeumtól a Nagyerdőig, és fedezzük fel Debrecen védett értékeit!

Időpont: október 20. 9:00–12:00   Belépés: díjtalan. 

Óvodapedagógusok napja – Múzeumpedagógiai évnyitó
Múzeumpedagógiai évnyitó Hajdú-Bihar megye óvodapedagógusainak számára.

Időpont: október 21. 10:00–12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.   

Debrecen, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum; 4026, Péterfia utca 28. T.: +36 52 413 572
A hangosan hortyogó sárkány
Egyik napról a másikra egy hatalmas sárkány vert tanyát a Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás kapujában, 

és esze ágában sincs onnan elmoccanni!
Időpont: szeptember 24. – november 8. 10:00–15:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: óvodásoknak: 300 Ft, 
iskolásoknak: 400 Ft 

Felfedezők kora és felfedezések helye
Medgyessy Ferenc életműkiállítása számos felfedezésre ad lehetőséget az érdeklődők számára.

Időpont: október 4. 10:00–11:00, 16:30–17:30   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön 
a múzeum elérhetőségein! 

A szemléltetés pedagógiájának megjelenése a 21. századi művészeti nevelésben
Comenius szenzualista pedagógiájának középpontjába a szemléltetést állítja, ami nemcsak módszer, 

hanem az ismeretszerzés elve is, általa találkozik a diák a valós világgal. A múzeumi nevelésben a mai napig 
meghatározó ez a paradigma.
Időpont: október 12. 14:00–15:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés:  a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein!

Berettyóújfalu, Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum; 4100, Kálvin tér 1. T.: +36 54 402 390
„…meghagyta-e a szél nekem a hegyek alján a végtelen Bihar ragyogó rétjét?”
A berettyóújfalui Bihari Múzeum, a Borosjenői Kádár István Hagyományőrző Íjász Egyesület és a Bihari Múze-

um Baráti Köre közös szervezésében „Szomszédolás” címmel kerül megrendezésre a térség közgyűjteményeinek 
találkozója, amely lehetőséget ad minden érdeklődő számára, hogy megismerkedjen a bihari térségben található 
tájházakkal, kiállítóhelyekkel és múzeumokkal. A város főterén több mint tíz intézmény mutatkozik be, amely a 
tevékenységéből is ízelítőt nyújt minden látogató részére.
Időpont: szeptember 23. 10:00–17:00   Belépés: díjtalan. 

Nyeregre fel! – A bihari remete és a hajdúk kapitánya
Kerékpáros túra, amely során a résztvevők több település érintésével ismerkedhetnek meg az országos is-

mertséggel bíró Bessenyei György író lakóhelyével Bakonszegen és a nagyrédei Rhédey család zsákai kastélyával. 
Mindkét műemlék ebben az évben került felújításra.
Időpont: szeptember 28. 9:00–17:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Ebes, Széchényi Ferenc Tájmúzeum; 4211, Ady Endre utca 6–8. T.: +36 52 366 136
Karády-est
A méltán népszerű magyar színészóriás és énekesnő életének rövid ismertetése után az értően 

tolmácsoló Soós Judit előadóművész, a debreceni Karády Katalint Kedvelők Klubjának elnök asszonya 
nyújt válogatást Karády-dalokból.
Időpont: október 26. 16:00–17:00   Belépés: díjtalan.  
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Hajdúnánás, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; 
4080, Bocskai utca 12–14. T.: +36 52 381 941

Múzeumi piacozás
A szombati piaci forgalomban a múzeum szolgáltatásait is megtekinthetik a városlakók. Bemutatjuk  

kiadványainkat, programjainkat, kiállításainkat, és emellett vásárfiát is kaphatnak, akik részt vesznek játékunkon.
Időpont: szeptember 28. 8:00–12:00   Belépés: díjtalan. 

Tudományos térburkolás a Platióval
Okos térburkolat? Az energiatermelő, újszerű térburkolatok intelligens felhasználását a Hajdúnánásról 

induló fiatal kutatók mutatják be.
Időpont: október 18. 16:00–18:00   Belépés: díjtalan. 

Fotózd újra!
A gyűjtemény fotóiból válogatva rendezünk kiállítást, kiegészítve olyan képekkel, melyeket ma készítenek 

el a jelentkezők: újrafotózzák családjuk képeit.
Időpont: október 31. 17:00–18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Pincétől a padlásig – kalandos utazás az épület történetében
A helytörténeti gyűjtemény épületét egy kalandos játék keretében ismerhetik meg a látogatók. Feltárul a 

pince és a padlás ajtaja is. Az 1800-as évek végétől az épület számtalan intézménynek adott helyet, a különböző 
funkciókat a játékban is megtalálják a résztvevők.
Időpont: november 9. 17:00–21:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 300 Ft  

Létavértes, Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény; 4283, Irinyi utca 7. T.: +36 30 199 9437

Újra itt van, újra itt van!
Múzeumpedagógiai évnyitó, ahol bemutatásra kerül az évről évre megújuló múzeumpedagógiai kínálatunk, 
az új időszaki kiállításunk és a benne rejlő múzeumpedagógiai lehetőségek a helyi és környékbeli települések 
pedagógusai részére.
Időpont: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

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.
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Múzeumok szomszédságban
A Múzeumok szomszédságban című program jó lehetőséget biztosít a közeli, berettyóújfalui Bihari Múzeum 

munkatársaival való találkozásra, egyeztetésre. Cserekiállításra az elmúlt években már volt példa, most a 
cserefoglalkozást próbáljuk ki!
Időpont: szeptember 23.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Bőrönd Ödön utazásai
A program keretében múzeumpedagógiai programjainkat a múzeum falain kívülre helyezzük: óvodákba, 

iskolákba, közösségi helyszínekre, közterekre, utcára, bevásárlóközpontba.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhető-
ségein! 

Kerekedj fel, Létavértes!
Rendhagyó városnéző túra, ahol a csapatok kerékpárral, egy előre elkészített térkép alapján, rejtvények 

megoldásán keresztül fedezhetik fel Létavértes látványosságait. A túra eredményhirdetéssel, díjkiosztással 
zárul.
Időpont: október 5. 14:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Irinyi nyomában…
Az érdeklődők megismerhetik a település méltán híres vegyésze, Irinyi János életét és munkásságát.  

Filmvetítéssel, vetélkedővel, látványos fizikai és kémiai kísérletekkel, szabadulószobával, kézműves-
programokkal várjuk a látogatókat.
Időpont: október 5. 14:00–19:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

 Szolnok, Damjanich János Múzeum; 5000, Kossuth tér 4. T.: +36 56 421 602
A pillanat varázsa fotókiállítás – Ádám Adrienn
A szolnoki születésű huszonéves lány a fotózás és utazás elhivatottjaként osztja meg felvételeit az elmúlt 

évekből. Az utazás témájú fotók felhívják a látogató figyelmét a világban található értékek és sokszínűség 
bemutatásán át a pillanat fontosságára.
Időpont: szeptember 26. 16:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Múzeumok a világ körül
Pató Mária, a Damjanich János Múzeum közönségkapcsolati osztályvezetőjének beszámolója a külföldi 

múzeumok látogatása során szerzett tapasztalatairól. Az előadás végén beszélgetésre és szakmai tapaszta-
latcserére lesz lehetőség.
Időpont: október 10. 16:30–18:00   Belépés: díjtalan. 

Borbereki – egy ismert szolnoki művész újrafelfedezve
Hogyan válik egy művész híressé Szolnokon és az egész világon? Juhász Bálint többek között erre a 

kérdésre is választ adva tart előadást Borbereki-Kovács Zoltán híres szobrászművészről, aki nemcsak 
Magyarországon, hanem Dél-Afrikában is ismert volt.
Időpont: október 16. 16:00–17:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Utazás térben és időben – kvízdélután
Előre szervezett csapatok részvételével könnyed, mégis tartalmas játékos vetélkedődélutánt szervezünk. 

A múzeum Képtárának termei erre az időre különleges helyszínekké alakulnak, melyek a játék alatt bebarangolhatóak.
Időpont: október 21. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

Világtájak, tájegységek zamata
Különleges étel- és italkóstolóval várjuk vendégeinket ezen a délutánon. Meglepetésvendéggel is készülünk.

Időpont: november 7. 17:00–19:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!    

Szolnok, Tabáni Tájház; 5000, Tabán 24. T.: +36 20 422 4473
Őszi betakarítás
Őszi termények bemutatása, növények, magvak, gombák felismerése; mérés, mértékegységek, mérő-

edények, mérlegek; játékos vetélkedő várja az érdeklődőket.
Időpont: október 4. 9:00–15:00   Belépés: díjtalan. 

Kerámiaterápia
Domokos Judit keramikus terapeuta bemutatja az agyagozás lehetőségeit mint terápiás módszert.

Időpont: október 6. 10:00–15:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan 

A gyékény
Kovács Tibor gyékénykötő bemutatja a gyékényt, a gyékényből készült tárgyakat.

Időpont: október 5. 10:00–15:00   Belépés: díjtalan 
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Besenyszög, Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény; 
5071, Jászladányi út 18. T.: +36 20 230 5650

Kavicsmesék
Festett kavicsok meséjének megismerése. A megismert mese után a résztvevők motiválása egy közös 

mese kitalálására és alkotására (írás–festés) a Chiovini Iskola alsó tagozatos diákjai között.
Időpont: szeptember 23. 8:00–november 8. 14:00   Belépés: díjtalan. 

Kézzel vagy géppel?
A varrógép, az írógép, a köpülő, a habverőszerkezetek megismerése fizikaóra keretein belül. 

Tudományos-technikai-gyakorlati órák, foglalkozások a múzeumi tárgyak között. Működési elvek és 
használatok, fizikai törvényszerűségek megismerése.
Időpont: szeptember 23. – november 8. 8:00–14:00   Belépés: díjtalan. 

Nemez vagy filc?
Előadás és interaktív foglalkozás a gyapjúfeldolgozás történetiségéről. Orsóval, guzsallyal vagy gyapjú- 

kerékkel fonás, motollálás népi mértékek szerint. Gyakorlat: nemezlabda, tűfilckép, nemezékszerek készítése.
Időpont: szeptember 23. – november 8. 8:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

(Osztály)Közösségi programok
A világ csodái – Besenyszög csodái. Felfedezés osztályközösségekben lovaskocsizás közben. Térképes 

útvonalkövetés. Gyalog- és kerékpártúrák a Millér-parti Párizs kirándulóhelyeire.
Időpont: szeptember 23. – október 25. 9:00–14:00   Belépés: díjtalan. 

Pedagógusok Éjszakája
A csipkebogyó feldolgozása kalákában. A kaláka besenyszögi tartalmának és vonatkozásának meg-

beszélése, régi kalákán készült fotók megnézése. Csipkebogyószörp, -lekvár és -tea készítése. A nagy 
földrajzi felfedezésekről Kontér Fruzsina tart előadást.
Időpont: október 4. 18:00–21:30   Belépés: díjtalan. 

Két Márton közt program
Márton napján libát eszünk: libás énekek és énekes játékok; merített papíron írás libatollal: iskolai krónika 

alkotása az osztályközösségekkel; libaterelő verseny Besenyszög piacán; Márton-napi poceta: zenés-táncos 
mulatság libás dalokkal az óvodában.
Időpont: november 4–8. 8:00–16:00   Belépés: díjtalan.

Túrkeve, Finta Múzeum; 5420, Attila utca 1. T.: +36 56 361 183
Nyitott kapu
Október 7-én speciális foglalkozásra kerül sor általános iskolások számára a múzeum állandó 

kiállításaiban. A tárlatvezetés ezúttal kitér a műtárgyakkal kapcsolatos különleges történetekre, vala-
mint a restaurálás és a kiállításrendezés titkaira is.
Időpont: október 7. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

Szomszédolás
A Finta Múzeum múzeumpedagógiai programsorozatán belül a kézműves-foglalkozás külső helyszínen 

kerül megrendezésre a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolában. Rövid történelmi bevezetőt követően 
nemezelést és szövést próbálhatnak ki a résztvevők.
Időpont: október 14. 10:00–12:00   Belépés: díjtalan. 

Talamasz, a szobrász
A művész két évtizeddel ezelőtt hunyt el. Alkotásait családja a Finta Múzeumban helyezte el. – Ismeret-

terjesztő előadás a Talamasz Lajos-emlékkiállításban.
Időpont: október 19. 10:00–12:00   Belépés: díjtalan. 

GSM Generációk Saját Mobilja
Rendkívüli tárlatvezetésre kerül sor a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság „GSM – Generációk 

Saját Mobilja” című kiállításában a Vadász Pál Kiállítóteremben. A programot a helyi informatikai középiskola 
diákjainak és tanárainak ajánljuk figyelmébe.
Időpont: október 25. 16:00–18:00   Belépés: díjtalan 

Sóstófürdő, Sóstói Múzeumfalu; 4431, Tölgyes út 1. T.: +36 42 500 552
Egyszer volt… egy csizmahúzó és más mesék
Az óvodás korosztály számára készített, 5 meséből (alkalomból) álló foglalkozássorozat tapasztalatainak 

megvitatása a programon eddig részt vett óvodapedagógusok közreműködésével. Múzeumok és óvodák 
együttműködése a gyakorlatban, jó gyakorlatok bemutatása.
Időpont: október 15. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

Mértékek mértéktelenül
Rendhagyó módon kapcsoljuk össze a néprajzi gyűjteményünket és a mértékek tananyagrészének okta-

tását matematikatanárok segítségével. Pedagógusok figyelmébe ajánljuk ezt a kompetenciafejlesztéshez is 
hozzájáruló, 45 perces múzeumi foglalkozási formát.
Időpont: október 17. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan. 
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Tárgyak világa – Látványtár – tanulmányi raktár
Az új látványraktár létesítményét szeretnénk szélesebb körben megismertetni az érdeklődő látogatókkal.  

A látványraktár a női és férfimunkákra felfűzve, tematikus csoportokban mutatja be a múzeum sokszínű néprajzi 
gyűjteményét.
Időpont: október 21. 10:00–október 25. 10:00   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Móricz Zsigmond paraszti témái, novellái
A Móricz időszaki kiállításunk a múzeum bezárása után (2019. október 31.) vándorútra indul a nyíregyházi 

általános és középiskolákba. A 45 percre kidolgozott múzeumi órák a művek jobb megismerését segítik,  
7. és 11. évfolyamoknak ajánljuk.
Időpont: november 5–30.   Belépés: 300 Ft  

Vásárosnamény, Beregi Múzeum; 4800, Szabadság tér 26. T.: +36 45 470 638; +36 45 570 146
Városrész(let)ek
A 40 éve városi rangot kapott Vásárosnamény kerületei történetének feldolgozása archív fotók, térképek 

és interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások keretében. Óvodai, általános és középiskolai korcsoportok részére.
Időpont: október 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 24., 25. 8:00–16:00   Belépés: díjtalan.

Ózd, Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark; 3600, Gyár út 10. T.: +36 48 470 115
Gyári iskolások voltunk…
A Gyárisok voltunk… program keretében kívánjuk összehozni azon embereket, akik annak idején az iskola 

diákjai voltak. Izgalmas sztorik, vidám emlékek megelevenítése kellemes zene és gyári falatozás, szalonna-
sütés mellett.
Időpont: szeptember 27. 16:00   Belépés: díjtalan 

Putnok, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria; 3630, Serényi László tér 10. T.: +36 48 430 292
Gömöri fazékgyűjtemény – Tuzáné Mák Zsuzsanna magángyűjteményének bemutatása
A 25 évvel ezelőtt megnyílt galéria időszakos kiállítótermében Tuzáné Mák Zsuzsanna gömöri fazék- és 

szőttesgyűjteménye kerül kiállításra. A gyűjteményben több érdekes, ritka darab is szerepel, mely mind a 
naiv népi mesterek kézügyességét dicséri.
Időpont: szeptember 23. 10:50–11:15   Belépés: díjtalan. 

Boldizsár János középiskolai tanár – életút-beszélgetés
Boldizsár János tanár az idén 88 éves, és szinte ugyanolyan örömmel, jókedvvel éli mindennapjait, mint 

tette azt aktív korában. Az életút megismertetésével, munkásságának bemutatásával példát szeretnénk 
állítani úgy a diákok, mint a tanárok elé.
Időpont: szeptember 23. 11:15–11:45   Belépés: díjtalan.

Sátoraljaújhely–Széphalom, Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma; 
3988, Kazinczy utca 275. T.: +36 47 521 236

Kazinczy lábnyomán
A Kazinczy Ferenc életével összekötött vetélkedő alkalmával a diákok megismerhetik az író életének fon-

tosabb állomásait, miközben gyalogosan vagy biciklivel teszik meg az utat Széphalom és Sátoraljaújhely között.
Időpont: október 15. 8:00–15:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Nyitva van az aranykapu
Múzeumpedagógiai bemutatóval várjuk az óvodapedagógusokat, melynek keretében megismerkedhetnek 

a kiállításokkal, valamint azokkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, melyeket a legkisebb korosztálynak 
ajánlunk.
Időpont: október 22. 10:00–14:00   Belépés: díjtalan. 

Tanárok éjszakája
A pedagógusokból álló csapatok a Kazinczy Emlékkertben egy kalandjáték során tesztelhetik tudásukat 

az író életéhez készült feladatokon keresztül. A kertben kijelölt helyeken várnak rájuk a feladatok, melyeket 
sötétben, lámpafény mellett oldhatnak meg.
Időpont: október 22. 17:00–21:00   Belépés: díjtalan

Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1. T.: +36 36 312 744#114
Jumurdzsák gyűrűje – csapatépítő programok kilencedikeseknek
Csapatépítő vitézi próbánkat elsősorban kilencedikeseknek ajánljuk. 10 próbát kell „kiállni”, amelyek 

során nemcsak egymást, az egri vár és Eger történelmét, hanem önmagukat is megismerhetik.
Időpont: szeptember 16. – november 8. 9:00–15:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 600 Ft 

Egri csillagok túra
A séta során az Egri csillagok című regény nyomába eredünk. Eger városa és az egri vár egyes részeit 

járjuk be, miközben felfedezzük azokat a helyszíneket, ahol a regény és a film legfontosabb eseményei történtek.
Időpont: október 4. 15:00–17:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 
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Az Egri Vár Napja
1552. október 17-én a törökök feladták az egri vár ostromát, és elhagyták Egert. Idén ezt az emlékezetes 

napot múzeumpedagógiai és kézműves-foglalkozásokkal, haditorna-bemutatókkal, történelmi játszóházzal 
és szakmai programokkal ünnepli a vár.
Időpont: október 17. 9:00–16:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Alkotói szabadság
Az őszi szünetben is arra törekszünk, hogy a szabadságon lévők a múzeumban hasznosan töltsék el 

szabadidejüket, ezért különböző mesterségekhez kapcsolódó alkotónapokat tervezünk, ahol az érdeklődők 
egy-egy mesterséggel és annak fogásaival ismerkedhetnek meg.
Időpont: október 28. – október 30. 10:00–15:30   Belépés: 500 Ft  

Egri csillagok – kötelező olvasmány másképp – olvasótábor
Hat szombati alkalommal a gyerekek múzeumi környezetben sajátíthatják el a regény feldolgozásához 

szükséges ismereteket. A programok közös játékra invitálják a gyerekeket, ahol megismerhetik a regény 
születésének körülményeit és a 16. század történelmét.
Időpont: október 5., 12., 19., 26., november 9., 16. 9:00–16:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 4000 Ft   

Tarisznyavári Mulatságok
Színes családi program az őszi napsütésben: megismertetjük az érdeklődőkkel a régi mesterségek 

titkait, bemutatjuk a végvári vitézi életet és az egyes tárgyalkotó mesterségek különleges fogásait úgy, hogy 
maguk a résztvevők is kipróbálhatják ezeket.
Időpont: október 5. 10:30–16:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: családi nap: 500 Ft, múzeumpedagógiai 
foglalkozás: 600 Ft 

Gárdonyi-kuckó
Gárdonyi Géza emlékére egy őszi szombat délelőttjén irodalmi játszóházat szervezünk, ahol a Gárdonyi-

életműhöz kapcsolódóan számos izgalmas, játékos tevékenységben lehet részt venni.
Időpont: október 19. 10:00–14:00   Belépés: 1700 Ft, kedvezményes ár: 850 Ft

Gyöngyös, Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma; 
3200, Kossuth Lajos utca 40. T.: +36 37 505 530

A Múzeum házhoz megy
Múzeumpedagógusaink hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó iskolákat, óvo-

dákat látogatnak meg, múzeumpedagógiai foglalkozásokon keresztül mutatják be a gyerekeknek a természet csodáit.
Időpont: szeptember 23. – november 8.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

A Mátra Múzeum a Kutatók Éjszakáján
A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is csatlakozik múzeumunk a Kutatók Éjszakája programhoz 

az EKE Gyöngyösi Károly Róbert Campusán. A kitelepülés alkalmával bemutatjuk a muzeológusok munkáját, 
kutatóútjait, felfedezéseit.
Időpont: szeptember 27. 17:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Fedezd fel a Mátrát!
Geológiai kirándulások. Az MTM Mátra Múzeuma három alkalommal hirdet gyalogtúrát a Mátrában 

az érdeklődők számára. A túrák geológus szakvezetéssel valósulnak meg, három különböző útvonalon. 
Ajánlott korosztály: 7–77 év.
Időpont: október 5., 12, 19.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Állatok Világnapja
A Mátra Múzeumban a Zöld Jeles Napok sorát az állatok világnapja (október 4.) zárja. Ebben az évben 

a fosszíliáké lesz a főszerep. 70 évvel ezelőtt ezen a napon találták meg a múzeum jelképévé vált gyapjas 
mamut, Brúnó csontvázát. Neki állít emléket ez a nap.
Időpont: október 6. 10:00–16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Kalandozás a tudományban
A múzeum két muzeológusa tart ismeretterjesztő előadást egy-egy teadélutánnal egybekötött, kötetlen 

beszélgetés alkalmával. Bemutatják a munkájuk legizgalmasabb részét, a mintagyűjtést. Gyűjtőútjaikról, 
kalandjaikról számolnak be az érdeklődőknek.
Időpont: október 9., 16. 17:00–18:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Mesélő kövek, mesélő házak
A Gyöngyös belvárosába tartó sétát muzeológusok vezetik. Az út során a műemléki épületek történelmi 

vonatkozásairól történész mesél, míg az építő- és díszítőkövekkel, azok eredetével, felhasználási módjával 
geológus ismerteti meg az érdeklődőket.
Időpont: október 11. 14:00–16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

AMENNYIBEN A PROGRAMOKRÓL TOVÁBBI RÉSZLETEKET SZERETNÉL MEGTUDNI,  
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Múzeumpedagógiai tanévnyitó
A már hagyományosnak számító tanévnyitóra a hatvani tankerület pedagógusait várjuk szeretettel.  

Ez alkalommal mutatjuk be a tanév új, aktuális óráit, foglalkozásait az általános iskola alsó-felső tagozatának 
és a középiskoláknak.
Időpont: október 14. 14:00–16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Óvodapedagógusok napja
A már hagyományosnak számító tanévnyitónk a Gyöngyösi járás óvodapedagógusai számára. Az óvodás 

korosztálynak kialakított, megújult, játékos múzeumpedagógiai foglalkozásainkat mutatjuk be.
Időpont: október 16. 14:00–16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Éjszakázz a múzeumban!
A „bentalvós buli” ismét lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy megtapasztalják, milyen egy múzeumi 

éjszaka. Este hattól másnap reggel kilencig változatos programokon keresztül fedezhetik fel a kiállításokat. 
Lesz keresőjáték, tudáspróba és kézműveskedés.
Időpont: október 25. 18:00–október 26. 9:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein! 

Egy világhírű gyöngyösi felfedező
Az időszaki kiállítás fotók, okmányok, eredeti tárgyak alapján követi végig Richter Gedeon életútját a 

gyöngyösi gimnáziumtól a gyógyszerészinas éveken keresztül a gyáralapító üzletemberig, felidézve élete 
meghatározó pillanatait.
Időpont: november 8–10.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Márton-napi libaságok
A Múzeumok Őszi Fesztiválját a Márton-nappal zárja az MTM Mátra Múzeuma. A néphagyományok és 

népszokások felelevenítése mellett a gyerekek megismerhetik Szent Márton legendáját. Kézműveskedéssel 
és családi tudáspróbával is várjuk a kedves látogatókat.
Időpont: november 10. 10:00–13:00   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

Rejtélyes titkom nyomai a múzeumban – segíts Pitypang Aladárnak kiszimatolni, ki a tettes
A Vadászati Múzeumba izgalmas társasjátékra hívjuk a látogatókat. A kastélyban a játékosoknak meg kell 

találni, hogy melyik helyszínen ki és milyen eszközzel ejtette el az áhított vadat.
Időpont: szeptember 28. 17:00–21:00   Belépés: 2000 Ft/játéklap. 
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Ismeretterjesztő előadások általános és középiskolák számára
Különböző oktatási intézmények számára tematikus napokon vagy az órarendbe beillesztve tartunk isme-

retterjesztő előadásokat a hazai vadvilágról, a vadgazdálkodásról és múzeumpedagógiai foglalkozásainkról is.
Időpont: szeptember 30. – november 8.  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: érdeklődjön a megadott elérhetőségeken. 

Állati móka
Az Állatok világnapjához kapcsolódva tematikus, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat hirde-

tünk óvodásoknak és kisiskolásoknak. Választható állatok: az év emlőse: hiúz, az év kétéltűje: foltos szala-
mandra. Időtartam: kb. 30 perc.
Időpont: október 1–4. 9:00–17:00, október 8–11. 9:00–17:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: óvodásoknak: 
300 Ft, iskolásoknak: 500 Ft  

Szabadulj a kastélyból – MŐF-különkiadás
60 perc áll a rendelkezésére a csapatoknak arra, hogy megfejtsék a szabadulószobás játékunk rejtvényeit. 

A játék során számos magyar vadász bemutatkozik, akiknek célja a világ egzotikus állatainak felfedezése volt.
Időpont: október 12. 17:00–22:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 5000 Ft/csapat. 

Cool-túra
Rendhagyó tárlatvezetés során a látogatóink megismerkedhetnek a múzeum rejtett zugaival. Betekintést 

nyerhetnek a kastély kulisszatitkaiba – az épület alatt lévő pincerendszer és a foglalkoztatótermeink is bemu-
tatják titkaikat.
Időpont: október 23. 10:00–11:00, 15:00–16:00   Belépés: díjtalan, a tárlatvezetés díja: 500 Ft 

Gyertek Ti is a Vadászati Múzeumba! – esélyt mindenkinek
Célunk, hogy mindenki esélyt kapjon az élményszerű múzeumlátogatásra. A teljesen akadálymentesített 

és az igényekhez egy kicsit átalakított múzeumi terekbe várjuk a megértési nehézséggel élő gyermekeket és 
fiatal felnőtteket.
Időpont: október 25. 14:00–17:00   Belépés: díjtalan 

Vad-Pizsi-Party
Kíváncsiak vagytok, milyen lehet egy „éjszaka a múzeumban”? Kapd fel a hálózsákod, keresd meg a 

zseblámpádat, és gyere velünk egy fergeteges VAD éjszakai buliba. A meleg kakaó, a jó hangulat és az éjszakai 
erdő élménye garantált!
Időpont: október 29. 18:00 – október 30. 9:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 3000 Ft 

Természeti kincseink terítéken – Hubertus-nap a Vadászati Múzeumban
Szakmai előadásokkal várjuk az érdeklődőket, melyek által betekinthetnek a vadászat és a vadgazdálkodás 

világába. Terítékre kerülnek a vadászati módok, a vadételek gasztronómiája, lesz vadászkutya-előadás, 
vadászkürtöskoncert.
Időpont: november 3.   Belépés: díjtalan.

Salgótarján, Bányászati Kiállítóhely; 3100, Zemlinszky út 1. T.: +36 32 420 258
Felfedezésre váró csodák a Bányamúzeumban
Idén is alkalmat kínálunk a József lejtős akna, a külszíni géppark, valamint A nógrádi szénbányászat 

története (1848–1992) című földfelszíni kiállítás tárlatvezetéssel való végigjárására.
Időpont: október 1. 10:00–14:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

A nógrádi szénbányászat kiemelkedő bányamérnökei
A nógrádi szénbányászat története (1848–1992) című földfelszíni kiállításunkhoz kapcsolódó előadást 

tart Domonkos Imre bányamérnök, a Bányászati Kiállítóhely munkatársa.
Időpont: október 2. 10:00–11:00   Belépés: díjtalan. 

Bányamanóképzés a csodák világában
Az őszi szünetben Bányamanóképzés című múzeumpedagógiai programunkon a gyermekek a foglalkozás 

során bejárják a József lejtős aknát, számot adnak megszerzett tudásukról és ügyességükről, majd oklevelet 
kapnak kézhez. 
Időpont: október 29. 10:00–12:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100, Múzeum tér 2. T.: +36 32 520 700
Felfedezésektől a csodákig
Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgyára című 

kiállításban óvodások, általános iskolások és középiskolások számára.
Időpont: szeptember 24. – október 30. 9:00–14:00  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elér-
hetőségein! 

A múzeum csodái
A Pincétől a padlásig tematikájú programunk jó lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők a múzeum kevésbé 

látogatott termeit, képzőművészeti tanulmányi raktárát, oktatóterét is megtekintsék múzeumi szakember tárlat- 
vezetésével.
Időpont: szeptember 26. 10:00–14:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein! 66
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Élő történelem – tanáregyéniségek a salgótarjáni acélgyári iskolában
Előadásunk A „Rimai birodalom”  salgótarjáni acélgyára című kiállításhoz kapcsolódik, az acélgyári 

társulati iskolában, később Petőfi Sándor Általános Iskolában folyó pedagógiai munkát, annak kiemelkedő 
személyiségeit helyezi előtérbe.
Időpont: szeptember 30. 15:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

A magasban és a mélyben
Buda László barlangász, hegymászó, a múzeum egykori fotósa élményeiről mindig nagyszámú közönség 

előtt tart vetített képes előadásokat. Ez alkalomból emlékezetes hegymászásairól, barlangászati felfedezéseiről 
tart élménybeszámolót az érdeklődőknek.
Időpont: október 8. 10:00–11:00   Belépés: díjtalan. 

Csodák gyermekszemmel
Az I. Nógrád Megyei Gyermek Tárlat a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola és a Váczi Gyula Alapfokú 

Művészeti Iskola közös szervezésében kerül megrendezésre. A kiállításmegnyitó ünnepségre szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!
Időpont: október 11. 16:30–17:30   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Borbély Lajos, a fejlesztő
Liptay Péter, aranydiplomás kohómérnök tolmácsolásában hallhatnak az érdeklődők Borbély Lajos 

vaskohászatban alkalmazott újító eljárásairól, azok alkalmazásáról.
Időpont: október 18. 11:15–11:45   Belépés: díjtalan. 

Tudományos csodáink, rejtett értékeink
Idén is meghirdetésre került a Nagy Iván Honismereti Pályázat. A választható témakörben született 

munkák felnőtt és ifjúsági kategóriában kerülnek elbírálásra a MŐF keretében megrendezett díjátadó 
ünnepségen belül.
Időpont: október 30. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan. 

Fedezzük fel a múzeumot!
Salgótarjánról diákoknak című, immáron hagyományos vetélkedő a felső tagozatos és középiskolás 

diákok számára. A helytörténeti, helyismereti vetélkedő ügyességi és elméleti feladatainak központi témáját 
az idén hatvanéves múzeum adja.
Időpont: november 5., 6. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan

Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma; 2660, Palóc liget 1. T.: +36 35 300 168
Balassagyarmat elfeledett múltja – anekdoták, régi históriák településünk történetéből 
– várostörténeti séta

A résztvevők betekintést nyernek egy országhatár menti kisváros egykori életébe, annak fokozatos átalakulásába, 
történelmi Magyarországon betöltött szerepébe. Ezt követően a 20. századi, a várost érintő rendkívüli események 
hátterével ismerkednek meg.
Időpont: október 5. 15:00–16:30   Belépés: díjtalan. 

Márton-napi vigasság
Márton-nap alkalmából egy rendhagyó múzeumi estre várjuk a családokat. A részleteket keresse honlapunkon!

Időpont: november 9. 16:00–20:00   Belépés: 500 Ft, gyermek, nyugdíjas: 250 Ftíí

A hajó a magyar festészetben és a népi kultúrában című előadás
„A hajó a magyar festészetben és a népi kultúrában” című komplex művelődéstörténeti-képzőművészeti- 

néprajzi projekt megvalósításával csatlakozni kívánunk a MŐF idei kiemelt témájához: „A világ csodái – 
Felfedezések kora!”
Időpont: november 9. 16:30–18:00   Belépés: 500 Ft, gyermek, nyugdíjas: 250 Ft    
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Algyő, Algyői Tájház; 6750, Kastélykert utca 42. T.: +36 30 415 0435
Bionap az Algyői Tájházban
Az ökotudatos életmód, a bioélelmiszerek és -termékek népszerűsítése érdekében szervezünk vásárt 

helyi és környékbeli biotermelők áruiból. Az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathatnak meg, és megte-
kinthetik A gabona útja című kiállítás megnyitóját.
Időpont: október 19. 10:00–14:00   Belépés: díjtalan

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600, Széchenyi utca 9. T.: +36 66 328 040
Magyar–román határ menti konferencia
A múzeum hatodik alkalommal rendezi meg a Magyar–román határ menti konferencia című sorozatának 

rendezvényét. Kezdeményezésünk nem előzmények nélkül való, a magyar–román intézményközi kapcsolatok 
területén jelentékeny eredményeket tudunk felmutatni. A részletes programokról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein.
Időpont: október 17. 16:30, október 18. 9:00–17:00, október 19. 9:00–14:00  Belépés: A konferencián való 
részvétel díjtalan, a programokra szeretettel várunk minden érdeklődőt.   

Budapest, Aquincumi Múzeum; 1031, Szentendrei út 135. T.: +36 1 250 1650
III. Hagyományőrző workshop
A workshop célja, hogy személyes fórumot teremtsen a saját és más intézményben dolgozó régészek, 

valamint hagyományőrzők, közművelődési szakemberek és persze a látogatók között. Az aktuális fő téma az 
egykori viseletek és kiegészítők kérdései.  
Időpont: október 5. 10:00–17:00   RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein!84

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

Szakmai nap – Hősök tere. Száz éve született Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós
Szakmai nap a múzeumok és társszakmák munkatársai számára.

Időpont: szeptember 23. 11:00–12:00, 14:00–15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Tradíció és innováció. 70 év báb. Konferenciasorozat
„Gyermekének is váltson színházbérletet! Nyitás október 8-án.” 70 éve nyitott az Állami Bábszínház.  

Konferenciánkon a jubileumi évadok alkalmából az évfordulójukat ünneplő intézmények szemszögéből vizs-
gáljuk meg az elmúlt hetven év bábtörténetét.
Időpont: október 18. 9:30–17:30   Belépés: díjtalan.

Budapest, Elektrotechnikai Gyűjtemény; 1075, Kazinczy utca 21. T.: +36 1 342 5750
Töltődj fel! vándorkiállítás
Az Elektrotechnikai Gyűjtemény Electro Magica vándorkiállítása a szegedi Somogyi Károly Városi és 

Megyei Könyvtárba (6720 Szeged, Dóm tér 1.) költözik.
Időpont: október 1–25.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

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

Lépcsőszeminárium
A Lépcsőszeminárium beszélgetéssorozatán négy kulturális intézmény lépcsőin múzeumi szakemberek 

és gyakorló pedagógusok ülnek le egymással, hogy bepillantást nyújtsanak saját szakterületükbe, és 
lépésről lépésre alakítsák ki közös értékeiket, céljaikat, módszertanukat.
Időpont: október 10. 17:00-19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum; 1036, Korona tér 1. T.: +36 1 375 6249
Szubjektív tárlatvezetések a Füstölgéseink című időszaki kiállításban 
Humorista, esztéta, a gyűjtő fia, irodalomtörténész, egészségügyi mérnök, reklámfotós mutatják be 

szempontjaikat, osztják meg véleményüket a dohányzással és ehhez kapcsolódó időszaki kiállításunkkal 
kapcsolatban.
Időpont: szeptember 28.,  október 5., 12., 19., 26., november 9. 16:00–17:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1200 Ft    

SZAKMAI PROGRAMOK 
ORSZÁGSZERTE

AMENNYIBEN A PROGR AMOKRÓL TOVÁBBI RÉSZLE TEKE T SZERE TNÉL MEGTUDNI, 
 L ÁTOGASD MEG A RENDEZ VÉNY HONL APJÁT: WWW.OSZIFESZ T IVAL.HU
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Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum; 1053, Károlyi utca 16. T.: +36 1 317 3611
Lépcsőszeminárium
A négyalkalmas beszélgetéssorozat során négy kulturális intézmény (Kassák Múzeum, Ludwig Múzeum, 

MNM és a PIM) lépcsőin üldögélve próbáljuk megmutatni és tudatosítani a kulturális és a közoktatási intéz-
mények között meglévő kapcsolódási pontokat.
Időpont: október 3. 17:00–19:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

Budapest, Ráth György-villa; 1068, Városligeti fasor 12. T.: +36 1 416 9601
Tematikus tárlatvezetés A mi szecessziónk c. kiállításban
Az Iparművészeti Múzeumban található Bútorgyűjtemény főmuzeológusának, Horányi Évának a Bútor-

művesség felsőfokon – szecessziós remekek Európából című tárlatvezetése és előadása.
Időpont: szeptember 20. 16:00-17:30   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: 2000 Ft 

Szecessziós Akadémia
Kerek erdő – az üvegművészetben. Előadó: Smetana Ágnes üvegművész.

Időpont: szeptember 26. 16:30–18:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Kurátori tárlatvezetés
Dr. Horváth Hilda, az Iparművészeti Múzeum főosztályvezetőjének, A mi szecessziónk című kiállítás 

kurátorának és Somlai Tibor belsőépítésznek, valamint Katona Klára textiltervezőnek a tárlatvezetése a Ráth 
György-villában.
Időpont: október 4. 16:00–18:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 2000 Ft 

Tematikus tárlatvezetés A mi szecessziónk c. kiállításban
Gálos Miklós, az Iparművészeti Múzeum főosztályvezetője Egy híres 19. századi műgyűjtő képtára című 

tárlatvezetést és előadást tart Ráth György képtárában.
Időpont: október 18. 16:00–17:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 2000 Ft 

Szecessziós Akadémia
Stile floreale – Torino virágai az épületeken. Előadó: Puha Titusz fotós (Budapesti Városvédő Egyesület)

Időpont: október 31. 16:30–18:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Budapest, Várkert Bazár; 1014, Táncsics Mihály utca 9. T.: +36 1 225 0554/292
Vállalkozásra fel! – a kreatív ipar bemutatkozik
Bemutatjuk az iparművészek kapcsolatát az intézményekkel, illetve a kortárs piaccal. A vállalkozásel-

indítás jogi és pénzügyi szabályait. Együttműködő partner: Manage it yourself! – MOME design- és művészet-
menedzsment hallgatói.
Időpont: szeptember 27. 17:00–18:30   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Ebes, Széchényi Ferenc Tájmúzeum; 4211, Ady Endre utca 6–8. T.: +36 52 366 136
Kádár Nagy Lajos-életmű-kiállítás
Az ebesi mérnök-festőművész, Kádár Nagy Lajos 80. születésnapjának tiszteletére kiállítás nyílik a 

Széchényi Ferenc Tájmúzeumban.
Időpont: szeptember 20. 17:00–18:00   Belépés: díjtalan 

Debrecen 1956
Az 1956-os forradalom első áldozatait Debrecenben szedte. A „kálvinista Róma” dicsőséges forradalmi  

napjait eleveníti fel a Méliusz Juhász Péter Könyvtár utazó kiállítása, melynek megnyitójára szeretettel 
várunk minden érdeklődőt.
Időpont: október 18. 10:00–14:00   Belépés: díjtalan 

1956 Hajdú-Bihar megyében
Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csak Budapest ügye volt. Az országos események Hajdú-

Bihar megyére is kiterjedtek. Ezeket az eseményeket elevenítjük fel Varjasi Imre levéltáros előadásában.
Időpont: október 21. 10:00–12:00   Belépés: díjtalan 

Múzeumi hálaadás
Civil fórum keretében mondunk köszönetet azoknak a civil szervezeteknek és lelkes segítőknek, akik 

egész évben segítik a munkánkat.
Időpont: október 26. 17:00–20:00   Belépés: díjtalan

Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1. T.: +36 36 312 744#114
Népmese-rajzpályázat
Múzeumunk ebben az évben is meghirdeti rajzpályázatát a népmese napja alkalmából. A gyermekek fel-

adata, hogy a kiválasztott népmeséből megjelenítsék az általuk legérdekesebbnek tartott jelenetet, szereplőt, 
szabadon választott technikával.
Időpont: szeptember 16. 8:00–október 26. 10:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 
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Fókuszban a gyűjtemény
A rendezvénysorozat a Hatvan hatás – A Dobó István Vármúzeum 60 éve c. időszaki kiállításhoz kapcsoló-

dik. Az érdeklődők tájékoztatást kapnak a kiállított műtárgyak múzeumi életéről, gyűjteménybe kerülésükről, 
feldolgozásukról, kutatásukról.
Időpont: szeptember 25. 16:30–november 20. 18:00   Belépés: díjtalan. 

Gárdonyi-emléknap
Gárdonyi Géza író halálának évfordulójához kapcsolódóan megkoszorúzzuk a szerző egri várban található 

sírját, majd ismeretterjesztő előadásokon méltatjuk életművét, és irodalmi teadélután keretén belül elevenítjük 
fel művei legszebb részleteit.
Időpont: október 30. 14:00–18:00   Belépés: díjtalan.

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum; 9021, Király utca 17. T.: +36 20 425 2572
Eljött az idő
Ismerkedünk – alkotunk – beszélgetünk egy felnőtteknek szóló művészetterápiás program keretében. 

Közelebb kerülünk saját személyiségünkhöz, foglalkozunk a szabad akarattal, a döntésekkel, és kitekintést 
teszünk a jövőnkre is.
Időpont: szeptember 28. 9:00–12:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Felfedezés – múzeum hang nélkül
Jelnyelvi tárlatvezetés a Cserépkályha-történeti kiállításban – nem csak siketeknek.  

Tárlatvezető: Heitter Péterné
Időpont: október 10. 16:30–17:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan. 

Kék és fehér – a keleti világ a Váczy Péter-Gyűjteményben
A tárlatvezetésen az érdeklődők felfedezhetik a Váczy Péter-Gyűjtemény kínai és japán tárgyait, illetve 

ezeken keresztül megismerhetik a távol-keleti és az európai kultúra kapcsolatát.
Időpont: október 15. 14:00–16:30  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1500 Ft

Keszthely, Helikon Kastély; 8360, Kastély utca 1. T.: +36 83 314 194
Itt minden a gőznek ereje által történik
A Helikon Kastély szakmai dolgozói, a témakör kutatói előadások formájában mutatják be az ipari forra-

dalom hatásait a 19. századi mindennapokra.
Időpont: szeptember 28. 14:00–16:00   Belépés: díjtalan.  

Makó, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum; 6900, Megyeház utca 4. T.: +36 62 213 540
Magyar festészet napja – közös festés
Október 18. Szent Lukács, a festők patrónusának ünnepnapja. Ezen a napon a múzeum képzőművészeti 

gyűjteményéből egy-egy alkotót kiválasztva kamarakiállítást rendezünk, és a kiállításhoz kapcsolódó közös 
festéssel várjuk az érdeklődő diákcsoportokat.
Időpont: október 17. 9:00–11:00   Belépés: díjtalan.

Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200, Fő út 19. T.: +36 96 212 094
Festmények színes világa üvegen
A magyar festészet napjához kapcsolódóan közös alkotásra invitáljuk az iskolás gyerekeket, fiatalokat, 

akik a program keretében megismerkedhetnek a Hansági Múzeum festménygyűjteményével, abban ismert 
magyar képzőművészek alkotásaival.
Időpont: október 15., 16., 17. 14:00–16:00   RegIsztRácIó szükséges!   Belépés: díjtalan. 

Putnok, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria; 3630, Serényi László tér 10. T.: +36 48 430 292
25 éves a Holló László Galéria
Intézményünkben az elmúlt 25 év alatt számos kiállításmegnyitó, könyvbemutató, kulturális rendezvény 

került megrendezésre, ajándékozás útján gyarapodott a gyűjtemény. Az évforduló alkalmából ünnepi beszédet 
mond Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere.
Időpont: szeptember 23. 10:30–10:50   Belépés: díjtalan.

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100, Múzeum tér 2. T.: +36 32 520 700
Múzeumpedagógiai tanévnyitó
A 2019/20-as múzeumpedagógiai tanévet megnyitó ünnepélyes rendezvényünkön pedagógusoknak és 

óvodapedagógusoknak nyújtunk részletes tájékoztatást a tanévre tervezett programjainkról és foglalkozása-
inkról, különös tekintettel a MŐF rendezvényeire.
Időpont: szeptember 25. 14:00–16:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Élő történelem – sportélet az acélgyári kolónián
Előadás A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgyára című időszaki kiállításhoz szorosan köthető témá-

ban, az egykori acélgyári sportegyletek működéséről, országos szinten is kiemelkedő sporteredményeiről.
Időpont: október 14. 10:00–11:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Sz
ak

m
ai

 p
ro

gr
am

ok
 o

rs
zá

gs
ze

rt
e

70

W
W

W
.O

SZ
IF

ES
ZT

IV
AL

.H
U



Rejtett értékeink – emléktárgyak a salgótarjáni acélgyári Dalárda történetéből
A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgyára c. időszaki kiállításunk anyagát egészíti ki a Dalárda tör-

ténetét feldolgozó előadás, melyet Balogh Zoltán történész-muzeológus tart múzeumi műtárgyak és fotók 
bemutatásával, vetítésével.
Időpont: október 17. 14:00–15:00   Belépés: díjtalan. 

Élő történelem – munkásdinasztiák az acélgyári kolónián
Pillanatképek a salgótarjáni acélgyári kolónia életéből dr. Várkonyi-Nickel Réka történész, néprajzos 

előadásában. A téma A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgyára c. kiállításunkhoz kapcsolódik, annak a 
múltnak a felidézésével, melynek résztvevői még közöttünk élnek.
Időpont: október 18. 10:00–11:00   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Sóstófürdő, Sóstói Múzeumfalu; 4431, Tölgyes út 1. T.: +36 42 500 552 
Nyírségi népmesék. Kötetbemutató
A hiánypótló, színes rajzokkal illusztrált Nyírségi népmesék című kötet Kosztyu Brigitta átdolgozásában 

és szerkesztésében jelenik meg. Az eseményen a Hagyományok Házából meghívott előadónk az élő szavas 
mesemondás fortélyaiba vezeti be az érdeklődőket.
Időpont: szeptember 30.   Belépés: díjtalan 

Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum; 8000, Fő utca 6. T.: +36 22 315 583
Fejér Megyei Múzeumpedagógiai Évnyitó
Ha tanévnyitó, akkor múzeumpedagógiai évnyitó is! Szakmai nap a pedagógusoknak, pedagógusokkal a 

gyerekekért és a pedagógusokért a múzeumban.
Időpont: szeptember 25. 14:00–18:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: díjtalan.

Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum; 2000, Kossuth Lajos utca 5. T.: +36 26 310 244
Kiállításmegnyitó: Természetművészet. Válogatás a tolcsvai művésztelep anyagából.
A land art alkotások alkotófolyamatairól mutat be reprezentatív válogatást – egyszersmind  

összegzést is – az első ilyen tematikájú hazai kezdeményezés, a Természetművészet című kiállítás  
a szentendrei MűvészetMalomban. Kurátor: Kígyós Fruzsina.
Időpont: október 5. 18:00–19:00   Belépés: díjtalan.

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

Tápiószele 800
Tápiószele fennállásának 800. évfordulójára megjelentetett 3. helytörténeti tanulmánykötet bemutatója  

a Simonffy Kálmán Művelődési Házban.
Időpont: november 9. 15:00–19:00   Belépés: díjtalan.

Tata, Volt Zsinagóga Épülete; 2890, Hősök tere 7. T.: +36 34 381 251
Utazás egy fotóművész szemével
Sipos Zoltán fotóművész kiállítása egy utazás élményeit, emlékképeit örökíti meg. A Japánban készült, 

kortárs tárlat jellemzője az emberek nélkülözése – a képek az utcákra, terekre fókuszálnak.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan.   Belépés: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhe-
tőségein!

Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200, Vár utca 35. T.: +36 88 426 095
Őszi filmklub
A gyűjtemény őszi tematikus filmklubja idén ősszel az 1920-as éveket mutatja be 2019. október 9-től 

december 4-ig, szerdánként 17:00 órai kezdettel.
Időpont: október 9., 16., 23., 30., november 6.  Belépés: díjtalan.  

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum; 8900, Batthyány út 2. T.: +36 92 314 537
Interaktív előadás a generációk közötti különbségekről, hasonlóságokról, elvárásokról
Egynapos tréning a különböző generációk egymás közti kommunikációjáról, a fiatalabb generációk 

megszólítási lehetőségeiről Steigerwald Krisztián szakértő vezetésével. A résztvevők előadásokon és gya-
korlatokon keresztül kapnak tájékoztatást és segítséget.
Időpont: szeptember 24. 10:00–16:00   Belépés: díjtalan. 
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MIT REJT A GYŰJTEMÉNY?  
Konferencia a múzeumi  

gyűjteménymenedzsmentről

A Pulszky Társaság és a Türr István Múzeum konferenciája 
Helyszín: Türr István Múzeum, Baja
Időpont: 2019. október 17-18.

Tervezett program

2019. október 17.

10:30–10:55  Köszöntők

10:55–11:15  Csordás Izabella: Fókuszban a belügyek – A szervezetfejlesztés 
  szükségességéről és a munkatársi elégedettségről a múzeumi szférában 

11:35–11:50  Dr. Bereczki Ibolya, elnök, Pulszky Társaság: Bevezető

11:55–12:15  Sz. Fejes Ildikó, főosztályvezető, MNM OMMIK: Múzeum Spektrum

12:20–12:40 Dr. Galambos Henriett, Jogi Osztály, osztályvezető, 
  Szépművészeti Múzeum: A gyűjtemény értékelése. Nemzetközi példák

12:45–13:05  Dr. Orosz Katalin, főosztályvezető-helyettes, MNM ORRK:
  Klimatizálás, fenntarthatóság, kockázatkezelés – 
  Szemléletváltozás az állományvédelemben

A SZEKCIÓ: A GYŰJTEMÉNY ÉRTÉKELÉSE: KÖZGYŰJTEMÉNYI NÉZŐPONTOK

14:15–14:45  Dr. Rácz Attila, főosztályvezető, Budapest Főváros Levéltára:
  Iratértékelés a tanácsi és önkormányzati iratoknál

14:50–15:10  Molnár Georgina, gyűjteménygyarapítási főigazgató-helyettes,
  Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár: 
  Gyarapítás és selejtezés a könyvtári gyakorlatban

15:15–15:35  Dr. Mészáros Balázs, ügyvezető elnök, Pulszky Társaság: 
  A múzeumi gyűjtemények értékelésének első lépései

15:35–16:35  Kerekasztal 

B SZEKCIÓ: BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ A GYŰJTEMÉNYMENEDZSMENT SZOLGÁLATÁBAN

14:00–18:00 Csordás Izabella, 
  Belső kommunikáció a gyűjteménymenedzsment szolgálatában, workshop 

PROGRAMOK 17:00-19:00 KÖZÖTT

• Bemutatkozik a Magyar Regisztrátor Csoport Egyesület

• Tájékoztató a Pulszky Társaság szakmai díjairól 
(Az Év Múzeuma, Az Év Kiállítása, Poroszlai Ildikó-díj, Pulszky Ferenc-díj, 
Pulszky Károly-díj)

• Látogatás, kiállításnézegetés tárlatvezetéssel a Türr István Múzeumban és kiállítóhelyein



  
2019. október 18.

A SZEKCIÓ: ÁLLOMÁNYVÉDELEM

09:00–09:20  Orosz Péter, Iparművészeti Múzeum: 
  A Múzeumi Állományvédelmi Bizottság tevékenysége és tervei

09:20–09:40  Pápay Kornélia, Janus Pannonius Múzeum, Pécs: 
  Egy állományvédelmi felelős tapasztalatai

09:40–10:00  Fancsalszky Noémi – Dr. Orosz Katalin, főosztályvezető-helyettes, 

  MNM ORRK: Tájházi mintaprojekt

10:30–11:30 Kerekasztal 

B SZEKCIÓ: SZEKRÉNYKATASZTER A RÉGÉSZETI GYŰJTEMÉNYBEN

09:00–09:20  Dr. Vas Zoltán, gyűjteményvezető muzeológus, 
  Magyar Természettudományi Múzeum: 
  Szekrénykataszter a természettudományi gyűjteményekben

09:20–09:40   Dr. Láng Orsolya, főigazgató-helyettes, BTM: 

  Régészeti nyilvántartás a Budapesti Történeti Múzeumban

09:40–10:00  Dr. Pusztai Tamás, Régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes,
  Magyar Nemzeti Múzeum: A régészeti szekrénykataszter

10:30–11:30  Kerekasztal 

C SZEKCIÓ: A GYŰJTEMÉNY ÉRTÉKELÉSE

09:00–12:00  A gyűjtemény értékelése, workshop (max. 16 résztvevő)
  vezeti: Dr. Mészáros Balázs és Borbély Katalin 

ZÁRÓ PLENÁRIS SZEKCIÓ

12:00–12:15 Beszámoló a belső kommunikációs workshopról

12:15–12:30  Beszámoló az állományvédelmi szekció munkájáról

12:30–12:45  Beszámoló a régészeti szekció munkájáról

12:45–13:00  Beszámoló a gyűjteményértékelés szekcióról és workshopról

13:00–13:10  Dr. Mészáros Balázs, ügyvezető elnök, Pulszky Társaság: 
  A konferencia zárása

Látogatás, kiállításnézegetés tárlatvezetéssel a Türr István Múzeumban és kiállítóhelyein

Jelentkezési határidő 2019. szeptember 27.

Részvétel díj: 8000 Ft/fő (kedvezmény: Pulszky-tagoknak a részvételi díjból 20%).

Jelentkezés és további információ: www.pulszky.hu

A rendezvény megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap és Baja Város Önkormányzata 
támogatja.



  

Megújul a Kultúra.hu
Elsőként váltasz jegyet az új darabok premierjére? Mihelyst van egy szabad órád, 
kiállításra vagy könyvtárba mész? Szereted a workshopokat, szívesen alkotsz, 
kézműveskedsz?

Ha minden kérdésre igennel válaszoltál, érdemes körbenézned a Kultúra.
hu oldalán. Megújult honlapunkon a Kárpát-medence kulturális életéről 
számolunk be a képzőművészettől a színházon keresztül a népművészetig, 
múzeumpedagógiától a zenén keresztül az irodalomig. Ha szeretnél elsőként 
értesülni a legérdekesebb eseményekről, vagy exkluzív interjút olvasnál kedvenc 
művészeiddel, érdemes követned a portált! 
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Szeretnél okostelefonoddal települések, időpontok vagy programtípusok 
szerint navigálni a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaival kapcsolatos 
információk tengerében? 

Ebben 2019-ben is az MTA SZTAKI által fejlesztett EVENT@HAND MÖF ingyenes 
és offline mobilalkalmazás lesz a segítségedre.

A tematikus programokról, az egyes helyszínekről külön menüpontokban 
találhatsz információkat. A fesztiválon részt vevő muzeális intézmények 
megközelítését interaktív térképek is segítik. Az alkalmazás segítségével saját 
fesztiválélményeidet is rögzítheted, és azokat meg is oszthatod. 
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FELFEDEZŐ FOGLALKOZTATÓ



 

Nyerjetek jövő tavaszi osztálykirándulásotokhoz látogatást 
különleges programhelyszínre még idén ősszel!

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) CSODÁS 
JÁTÉK, AMI NEM HÁROM NAPIG TART címmel alkotópályázatot ír ki két korcsoportban 
általános iskolai osztályok, illetve egyéni alkotók számára a 2019. szeptember 23. és 
november 10. között megvalósuló Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan.

Ha az általános iskola alsó tagozatába jártok, rajzoljátok le kedvenc játékotokat. 
Amennyiben az általános iskola felső tagozatába jártok, tervezzetek olyan játékot, amit 
múzeumi látogatás ihletett, és tényleg nem három napig tart, azaz figyelembe veszi a 
környezeti fenntarthatóság szempontjait.

Korcsoportonként a 3 legtöbb lájkot 
elérő alkotást beküldő osztály, 
illetve egyéni alkotó 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 Székesfehérváron 
2019. november 4-5-én megrendezésre 
kerülő XI. Országos Múzeumpedagógiai 
Konferencián is bemutatjuk, és a 
konferenciaközönség szavazatai alapján 
a konferencia különdíjában részesül 
két osztály.

Az elkészült pályamunkák beküldési 
határideje: 2019. október 17.

Részletes pályázati felhívás és további 
információ: www.oszifesztival.hu

CSODÁS JÁTÉK,  
AMI NEM HÁROM NAPIG TART

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
OSZTÁLYOKNAK ÉS EGYÉNI PÁLYÁZÓKNAK



 

MÚZEUMI À LA CARTE 
– TANANYAGHOZ KAPCSOLHATÓ 

MÚZEUMI PROGRAMOK EGÉSZ ÉVBEN

www.muzeumiprogram.hu

A fesztivál idején több olyan programot is kínálnak a múzeumok, amely az iskolai oktatást 
kiegészítheti. Az Utazó múzeum tematika például a múzeumok iskolákba kihelyezett programjait is 
tartalmazza. 

Kedvcsinálónak ebből a kínálatból ajánlunk alább néhány programot:

FOGLALKOZÁSOK A PAKSI VÁROSI MÚZEUM BŐRÖNDJÉBŐL 
Tanórákba illeszthető, 45 perces kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások a régészet és néprajz 
témakörében, ismerkedés a múzeumi dolgozók feladatköreivel, valamint a dunai hajómolnárok 
világával és a római katonák hétköznapjaival. Programok Paks kistérségének azon óvodás, alsós és 
felső tagozatos diákjainak, akiknek ritkábban van lehetőségük a múzeumba ellátogatni. 

HELYSZÍN: Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, 
Nagydorog, Németkér, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK A SZÉCHENYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR 
VADÁSZATI MÚZEUMTÓL
Különböző oktatási intézmények számára tematikus napokon vagy az órarendbe beillesztve 
tartanak ismeretterjesztő előadásokat a hazai vadvilágról, a vadgazdálkodásról és vadászati 
hagyományainkról.

HELYSZÍN: Hatvan és környéke

 BÖDÖNHAJÓ ÉS SÁRKÁNYREPÜLŐ – HOGYAN UTAZTAK ELŐDEINK?
A Marcali Múzeum a felfedezéses tanulás módszerével bővíti az óvodás és általános iskolás 
gyermekek utazás- és technikatörténeti örökségünkkel kapcsolatos ismereteit a múzeumi 
gyűjtemények felhasználásával.

HELYSZÍN: Marcali és Marcali környékén lévő óvodák, általános iskolák

TUDATOS KONFLIKTUSKEZELÉS (KRÚDY ÍGY INTÉZNÉ. ÉS TE?)
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum középiskolásoknak szóló foglalkozásán kiderül, 
hogy miért kötötték régen szigorú szabályok a nézeteltérések rendezését, és vajon követendő, vagy 
kerülendő tanulságokkal szolgál-e a párbajhős Krúdy élete. Biztonságos kardokkal és drámás 
eszközökkel próbáljuk ki a konfliktuskezelés régi és modern módszereit.

HELYSZÍN: Budapesten és 3 km-es körzetében ingyenesen rendelhető foglalkozás

Bár a Múzeumok Őszi Fesztiválja idén november 10-én véget ér, de a 2019/2020-es tanév június közepéig 
még tart. Kiállítást vagy múzeumpedagógiai foglalkozást keres? Böngésszen a programok között 
egész évben a Múzeumi à la carte-on. Az online adatbázison 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 vagy az iskolai közösségi szolgálati lehetőségekről.
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KÖVESS MINKET!

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM / 2000 SZENTENDRE / SZTARAVODAI ÚT 75. / TELEFON: +36 26 502 500

www.skanzen.hu
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