www.oszifesztival.hu

AZ

K

SZ

CS

P

szeptember 25.
november 12.

H

Y
N
Ó
T
AJ

2017

I

!
L
L
Á
TVA

Tisztelt Múzeumlátogató!
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 koordinátora
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Dr. Cseri Miklós főigazgató

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
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A rendezvény szervezője:

Nagy Magdolna mb. igazgató
Kovács-Nagy Szilvia rendezvényszervező
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„Az ajtó nyitva áll!” – hirdeti a Múzeumok Őszi Fesztiváljának
mottója. Az ajtó misztikus fogalom, ősrégi szimbólum. Jelenthet
szabadságot és bezártságot, kezdetet és véget, születést és
halált. „Szezám, tárulj” – ismerjük mindannyian a híres mese
kulcsmondatát, a varázsigét, amelyre feltárult a kincseket rejtő
barlang. Így tárul fel előttünk is a Múzeumok Őszi Fesztiválja
programjai során Magyarország múzeumainak kincsestára.

2000 Szentendre, Sztaravodai út
T: +36 26 502 500, +36 26 502 586
www.mokk.skanzen.hu
mokk@sznm.hu
A szervezők és a rendezők a programváltoztatás jogát
fenntartják.

ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

A rendezvény támogatója:

Az aktuális programokról kérjük, tájékozódjon a
www.oszifesztival.hu oldalon vagy az egyes múzeumok
elérhetőségein.

Partnereink:

„Az ajtó nyitva áll!” – a fesztivál jelmondata Szabó Magda nagy
hatású regényét is eszünkbe juttatja, így emlékeztetve az írónő
születésének századik évfordulójára. Az idei évben azonban
nemcsak Szabó Magdára emlékezünk, hanem az éppen kétszáz
éve született Arany Jánosra is. A két íróóriás évfordulója alkalmából a programsorozat középpontjába az irodalmat állították
a szervezők: az idei múzeumi tematika – többek között – az
írók, költők muzeális intézményekben őrzött hagyatékára, tárgyi
emlékeire hívja fel a ﬁgyelmet. Kiállítási tárgyak kelnek életre
történetekben, lírai szövegekben, kortárs írók, költők jelennek
meg a múzeumi terekben, saját alkotásokat megszólaltatva.
Ezenkívül múzeumi titkokat ismerhetnek meg, a múzeumok
kilépnek a megszokott keretek közül, megoldandó rejtélyeket
kínálnak, felfedező csatangolásra invitálnak.
Kedves Látogató, az ajtó nyitva áll! Magyarország több mint 150
múzeuma hét egész héten keresztül várja az érdeklődőket. A múzeumok mindenki előtt nyitva állnak, és most vendégségbe hívják
Önt, hogy kíváncsisággal, nyitott szemmel és lélekkel lépjen be
a kincsek tárába. Jó szórakozást kívánok Önnek!

Balog Zoltán
az emberi erőforrások minisztere
Szervező, lebonyolító: Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
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SZAKMAI PROGRAMOK ORSZÁGSZERTE
71–75. OLDAL

Szakmai nap a szerzői jogokról
A muzeális intézmények, mint képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások, vagy akár ﬁlmkópiák
őrzői és kezelői gyakran szembesülnek a szerzői jogok problémájával. Publikációik
szerkesztése során maguk is felhasználnak jogvédett tartalmakat, a gyűjteményeikben
őrzött jogvédett alkotások és tartalmak őrzőiként pedig erkölcsi felelősségük van ezek
jogtiszta felhasználásáért, a szerzők jogaiknak tiszteletben tartásáért.
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület a szakmai nap megszervezésével
elsődlegesen a múzeumvezetők, illetve képző-, ipar-, fotó- és ﬁlmművészeti gyűjteményeket
vezető muzeológusok számára kíván lehetőséget biztosítani a muzeális intézmények és
a jogvédő egyesületek közötti együttműködés erősítésére és a múzeumi gyakorlatban
felmerülő problémák megvitatására. A rendezvény társszervezője, a HUNGART Vizuális
Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület kifejezetten a múzeumok számára
összeállított szerzői jogi tájékoztatással is segít.
Időpont: 2017. október 12. 10-16 óra
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Helyszín: Goldberger Textilipari Gyűjtemény (Budapest III. kerület, Lajos utca 136-138.)
Online regisztráció határideje: 2017. október 5.
További információ, részletes program, regisztráció:
http://pulszky.hu/news/szakmai-nap-a-szerzoi-jogokrol/

Szeretnél okostelefonoddal települések, időpontok vagy programtípusok
szerint navigálni a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjairól szóló információk
tengerében? Ebben 2017-ben is az MTA SZTAKI által fejlesztett EVENT@HAND
MÖF ingyenes és ofﬂine mobil alkalmazás lesz a segítségedre.
A tematikus programokról, az egyes helyszínekről külön menüpontokban
találhatók információk. A fesztiválban résztvevő intézmények megközelítését
interaktív térképek is segítik. A felhasználók az alkalmazás segítségével
saját élményeiket is rögzíthetik, és azokat meg is oszthatják. Ráadásul idén
virtuális sünis játékkal ünnepeljük meg,
hogy a fesztivál kabalája immár ötödik
éve színesíti múzeumi őszeinket.

SZENT MÁRTON
ÚJBORFESZTIVÁL ÉS LIBATOR
2017. november 11-12.
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ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

KÖZÖNSÉG- ÉS SZAKMAI PROGRAMOK

ÚZ

EZ NEM UTÓPIA! –
FEJLESZTÉSEK A JÖVŐ
MÚZEUMÁÉRT

GI

15. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2017. szeptember 25.

10:00–11:10 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ,
MÚZEUMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJAK ÉS
MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉLETMŰDÍJ ÁTADÁSA

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2017-BEN
Dr. Bereczki Ibolya,
ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
11:10–14:10 SZAKMAI KONFERENCIA
11:10–11:20
Múzeumi fejlesztések mindenkinek Célok és eddigi eredmények az EFOP-3.3.3VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt
múzeumi komponensében: Nagy Magdolna
11:25–12:00
Szolgáltató múzeum: Szu Annamária
Múzeumi jó gyakorlat: Szatmári Csilla
„Amikor nem baj, ha a telefonra tapadnak a
múzeumlátogatók... A korszerű tárlatvezetés
lehetőségei” (Móra Ferenc Múzeum)
Egy mintaprojektgazda bemutatója:
Havasi Bálint – Major Katalin – Németh Péter
„A mi városunk – másképp” (Balatoni Múzeum)
12:00–12:15 Kávészünet
12:20–12:55
Korszerű múzeumi interpretáció, múzeumi
digitalizáció: Pacsika Márton
Múzeumi jó gyakorlat:
Varga Lujza „Technológia, mint a múzeumi
interpretáció egyik formája”
(Magyar Nemzeti Múzeum és MOME TechLab)
Egy mintaprojektgazda bemutatója:
Farkas Éva és Kodolányi Judit „Tied a gyűjtemény!”
(Petőﬁ Irodalmi Múzeum)
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És ha már nyitva áll, akkor a hazai múzeumok a fesztivál ideje alatt vendégségbe hívják
mindazokat, akik nyitott szemmel és lélekkel, kíváncsisággal és érdeklődéssel fordulnak feléjük.
Hogy valóban tartalmas, egyben szórakoztató és személyre szabott legyen a vendégeskedés,
válogassunk az alábbi tizenegy témakörhöz kapcsolódó közönség- és szakmai programok közül.
Menjünk vendégségbe, vegyüljünk el, merjünk nyitni a múzeumok értékeket és élményeket
rejtő világára!

PROGRAMOK
09:00–10:00 REGISZTRÁCIÓ

AZ AJTÓ NYITVA ÁLL!

J
AI N
Í V Ó DÍ

12:55–13:30
Megújuló múzeumpedagógia és -andragógia,
élethosszig tartó tanulás támogatása, önkéntesség,
Iskolai Közösségi Szolgálat: Káldy Mária
Múzeumi jó gyakorlat:
Gombos-Orosz Ibolya „Lépésről-lépésre,
Te mit gondolsz?” (Hajdúsági Múzeum)
Egy mintaprojektgazda bemutatója:
Korompainé Mocsnik Marianna „Segítünk, hogy
segíthess!” (Bihari Múzeum)
13:30–14:05
Hátránykompenzáció ill. szakképzés
támogatása múzeumi eszközökkel: Joó Emese
Múzeumi jó gyakorlat:
Molnár József „Bőröndmúzeum –
múzeumpedagógiai foglalkozások halmozottan
hátrányos helyzetű települések iskoláiban”
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
Egy mintaprojektgazda bemutatója:
Bodorkós Orsolya „A divat elhalványul, a stílus örök”
(Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum)
14:05–15:00 Zárszó majd büféebéd
15:00–16:15 KONFERENCIA TÉMÁIHOZ
KAPCSOLÓDÓ WORKSHOPOK
1. Skanzen 50 és Hé 67! kiállítás: dr. Sári Zsolt
2. Felnőtteknek szóló ismeretterjesztő programok
– Örökség Műhelyek: Pintérné Herczeg Andrea
Integrált tábor: Bokonics-Kramlik Márta
3. Élő történelem: Faár Tamara és Végh Ildikó
4–7. Gyermek-élménypontok a Skanzenben
4. Kisbolt, Fotóműterem, Harangtorony pihenő:
Molnár József és Kustánné Hegyi Füstös Ilona
5. Játszótér, Csodapajta: Horváth Anita
6. Bábszínház, Fa-ház, Malomkő Pihenő:
B. Tódor Enikő
7. Gyerekgazdaság, Fény háza, Szuszék Pihenő:
Szigethy Zsóﬁa

Szervező:
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre

A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája
A múzeumok a pedagógusok előtt
is kitárják kapuikat, és közel félszáz nekik szóló eseményen
– múzeumpedagógiai tanévnyitókon, kerekasztal-beszélgetéseken, workshopokon – látják
vendégül őket.

Utazó múzeum
A múzeumok munkatársai
nem várják meg, hogy a
látogatók rájuk nyissák az ajtót.
Bőröndöt ragadnak, és kilépnek
intézményük falain kívülre.
Irány egy távoli óvoda, iskola
vagy a közeli főtér. Legyen az
élmény határtalan!

Óvodapedagógusok napja
Változatos programokkal
mutatják be a múzeumok az
óvodapedagógusoknak, hogy az
óvodai nevelésben is méltán van
helye a múzeumi módszereknek
és foglalkozásoknak

Múzeumi szünetelő
H

K

SZ

CS

P

Az őszi szünetben múzeumi
mozi matinén, kézműves
szakkörön, családi napon, ott
alvós programon vagy rendhagyó
táborokban töltődhetnek a kicsik
és nagyok.

Irodalmi találkozások a múzumban
A tematika keretében múzeum és
irodalom, tárgyak, emlékhelyek,
szövegek lépnek eddig soha nem
látott kölcsönhatásba a múzeumi
falak között.

Mesterek és alkotók
Itt lesz a fazekas, az ötvös, a
papírmerítő, az asztalos, a
humorista, a kékfestő, a kályhásmester, a festőművész, a hímzőnő a
házmester, a ﬁa és a kéményseprő.

„Nyitott ajtó” − Pincétől a padlásig
Kitáruló raktárajtók, múzeumi
kulisszatitkokról fellebbenő
fátylak, rendhagyó épületséták
és tárlatvezetések a láthatáron.

16+ múzeumi találkozások −
Rejtély a múzeumban
Leleplezendő titkokra,
megfejtésre váró feladványokra,
kincskeresésre nyitott kódfejtők,
időutazók, helyszínelők,
kalandorok ne kíméljenek!

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! –
Irodalmi (cool)túra
Kirándulások kulturális
örökségi helyszínekre, építészeti
gyöngyszemekhez. Felfedező
túrák neves irodalmi alakok
emlékhelyeihez, szobraihoz,
csatangolás irodalmi művek
helyszínein.

Múzeumi Őszbúcsúztató
Mihály naptól Márton napig
tartó múzeumi forgatag, őszi
ízekkel, illatokkal. Szórakozás és
kikapcsolódás közel 130 helyszínen
továbbra is műfaji korlátok nélkül.

Szakmai programok
Közel félszáz esemény bizonyítja,
hogy a fesztivál nemcsak a
nagyközönségnek szól, hanem a
szakma- vagy társ-szakmabéli
érdeklődőkre is nyitott.
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Programok
ProgramokBudapesten
Budapesten

PROGRAMOK BUDAPESTEN
Aquincumi Múzeum 1031 Budapest, Szentendrei út 135. T.: +36 1 250 1650

Aquincum útra kel!
Az utazó múzeum célja, hogy azok az általános iskolás és gimnazista diákok is, akik nem, vagy csak
nehezen jutnak el a múzeumba, megismerjék a főváros római kori örökségét.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Hogyan olvassunk átoktáblát?
Ezen az estébe nyúló programon időszaki kiállításainkhoz kapcsolódva, a tárlatok kutatási hátterével
ismertetjük meg az érdeklődőket.
IDŐPONT: szeptember 29. 18:00–21:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Barbár nap
A Barbár családi nap résztvevői azokkal a népekkel ismerkedhetnek meg, akikkel a rómaiak baráti,
kereskedelmi vagy éppen ellenséges kapcsolatban álltak.
IDŐPONT: október 7. 11:00–15:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Tekints be a kulisszák mögé!
A program résztvevői beleshetnek a kulisszák mögé, vagyis a múzeum hagyományos esetben nem
látogatható területeire.
IDŐPONT: október 14. 11:00–15:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Hadrianus MCM – Záráshoz közeledve
A tárlat zárásához közeledve az érdeklődők interaktív módon, ókori szerzők tollából vett történeteken
alapuló színi jelenetekkel gazdagítva nyernek bepillantást a császár életébe.
IDŐPONT: október 28. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Titkos utakon – Záráshoz közeledve
A Titkos utakon – Sötét varázslatok Aquincumban c. időszaki kiállításunk zárásához közeledve az érdeklődők interaktív módon nyernek bepillantást a római kori mágia, átoktáblák, ártó szertartások és bajelhárító
amulettek világába.
IDŐPONT: november 4. 16:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

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

Arany-kapu
Interaktív olvasás- és irodalomóráinkon alsósok és felsősök is megtalálhatják a nekik tetsző programot.
A kisebbekkel a mesék világában merülünk el, a nagyobbakkal Arany János verseit és balladáit vizsgáljuk
meg a bélyegek segítségével.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük,
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A bélyeg életre kel
A világanyagból kiválasztott bélyegeken látható írók, költők műveiből, bélyegen ábrázolt drámai jelentekből válogatunk, amelyeket színészek elevenítenek meg. A látogatók feladata lesz a jelenetek felismerése,
és a megfelelő bélyeghez kapcsolása.
IDŐPONT: szeptember 29. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

Belvárosi séta és virtuális kalandozás a magyar irodalomban

8

Belvárosi sétára hívjuk a látogatókat, ami során felkeressük költők és írók Budapesten látható szobrait.
Ezután a múzeumban vetítést tartunk, ahol az őket ábrázoló bélyegek segítségével ismerkedhetünk meg a
túra során felkeresett irodalmi alakokkal.
IDŐPONT: november 4. 10:30–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A tervező szemével, avagy hogyan készül az irodalmi bélyeg?

Nagytétény római emlékei
Helytörténeti sétánkon felkeressük a Campona római katonai tábor és település emlékeit, majd rövid
sétát teszünk a Nagytétényi Kastélymúzeum Kőtárában.
IDŐPONT: szeptember 23. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Budafok, a XX. század tanúja
Budafoki helytörténeti sétánkon bejárjuk a polgárosodó Budafok építészeti és természeti emlékeit. A polgárosuló
kisváros nagy történelmi eseményeinek tanúja volt, de saját mikrotörténelme is számtalan érdekességgel szolgál.
IDŐPONT: október 14. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Márton-napi szokások és táncházi mulatság a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban
Ismeri a Márton-napi népszokások eredetét? Ismerkedjen meg a téli kalákamunkákkal. Mulasson velünk
és erdélyi vendégeinkkel, hagyományőrző mulatságunkon!
IDŐPONT: november 11. 16:00 BELÉPÉS: díjtalan. Az esti táncházba – Márton bál – a belépő 800 Ft.

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

1 hónap – 1 tárgy – 1 régész
2017. szeptemberétől a BTM Vármúzeuma mini kiállítássorozaton mutatja be középkori régészeti gyűjteménye különleges darabjait. Figyelje honlapunkat vagy közösségi oldalunkat, hogy mikor, mi ez az izgalmas tárgy!
IDŐPONT: szeptember 25. BELÉPÉS: teljes árú: 1800 Ft/fő, diák és nyugdíjas: 900 Ft/fő

Régi idők játékai
Mivel szórakoztak, milyen játékai voltak a gyerekeknek különböző korokban? Kipróbálható műtárgymásolatokkal és érdekes, régi játékokkal játszunk a foglalkozáson.
IDŐPONT: szeptember 26. BELÉPÉS: 800 Ft.

A hangszerek királyának születése – az aquincumi orgona
Az aquincumi víziorgona egyike a legismertebb római kori leleteinknek.
IDŐPONT: szeptember 27. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Felmegyünk Budára avagy illeszd a várat az órarendbe!
A budai királyi palotát látni kell legalább egyszer mindenkinek!
IDŐPONT: október 5. 15:30–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Nincs recept V.
2017-ben a Budapesti Történeti Múzeum pedagógiai workshopokat szervez tanároknak, művészeknek,
művészettörténészeknek, szülőknek, múzeumi szakembereknek, valamint egyetemi és főiskolai hallgatóknak.
IDŐPONT: október 6. 15:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Dr. Csont a Múzeumban
Hová kerülnek az ásatásokon előkerült csontvázak? Mit tud megállapítani belőlük az antropológus?
Honnan tudjuk a nemét, a betegségeit vagy, hogy jól táplálkozott-e?
IDŐPONT: október 18. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Gyere a palotába! Játékok a középkorból
Sötét és félelmetes volt-e a középkor? Kalandozás a középkori királyi palotában Halloween előtt. Mit
játszottak a középkori gyerekek?
IDŐPONT: október 30., 31., november 2. 8:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 5000 Ft/fő/nap

Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóháza 1172 Budapest, XVI. utca 1.
T.: +36 1 257 9482, +36 20 299 2624, +36 30 5588022

Szombat délelőtt a kerámiagyűjteményben
Komplex múzeumi délelőtt gyermekek számára.
IDŐPONT: október 14. 10:00–12:00 BELÉPÉS: 200 Ft/gyermek

Amiről a kerámia mesél
Csenkey Éva művészettörténész nagy sikerű kerámiatörténeti előadásainak folytatása.
IDŐPONT: október 26. 17:30–19:30 BELÉPÉS: díjtalan.

A cserépkályha története

Miután Albert Péter színművész tolmácsolásában meghallgatunk egy Szabó Magda novellát, mesterkurzuson vehetünk részt, amelyen az irodalmi témájú bélyegek tervezésének műhelytitkaiba nyerhetünk
bepillantást, saját bélyegtervünket is elkészítve.

Filmvetítés és beszélgetés Csekovszky Árpád keramikus művész utolsó munkájáról és annak történetéről.
IDŐPONT: november 7. 17:30–19:30 BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT: november 6. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Földalatti Vasúti Múzeum 1052 Budapest, Deák tér aluljáró T.: +36 1 4616500#11271

Múzeumi vetélkedő
A reformáció 500. évfordulójára vetélkedőt szervezünk középiskolások részére. A játékos feladatok e
témában októberben nyíló időszaki kiállításunk információira épülnek. Bevezetésként vetített előadást tartunk
a reformáció ﬁlatéliai emlékeiről.
IDŐPONT: november 10. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Programok Budapesten

Budafoki Barlanglakás Emlékkiállítás 1222 Budapest, Veréb utca 4. T.: +36 20 261 7888

Közlekedéstörténeti verseny
Közlekedéstörténeti vetélkedőnk idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre. A verseny tematikája idén olyan
közlekedéstörténeti évfordulókhoz kapcsolódik, mint a fővárosban 185 éve útjára induló omnibusz-közlekedés vagy
a 130 éves villamosközlekedés. A 2 fordulóból álló versenyre 3 főből álló 7. és 8. osztályos csapatok jelentkezését
várjuk. Részletes pályázati felhívás és határidők a www.bkv.hu oldalon szeptember 25-től.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.
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Múzeumpedagógiai foglalkozás az aradi vértanúk emlékére Milyen történelmi események vezettek az
október hatodikai eseményekhez? Hogyan kapcsolódik ehhez múzeumunk épülete?
IDŐPONT: október 6. 10:00–12:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Súlytalan tömegek – divatbemutató másképp
A rabicháló, a szivacs és a selyem találkozása Egy építkezés elemei öltözékkiegészítőként, testet körbeölelő
installációként. Merész anyagtársítások egy igazán egyedülálló látvány keretében.I
DŐPONT: október 12. 19:00–23:00 BELÉPÉS: egységesen 800 Ft/fő

Öntő-MEStEr
Ipari műemlék, öntöde, múzeum – óvodásoknak is. Érdemes már óvodában ismerkedni a múzeumokkal,
ipari műemlékekkel, hiszen a környezet, amelyben a tapasztalatainkat szerezzük, befolyásolja a megértést,
tanulást, megalapozza a múzeumlátogatási attitűdöt.
IDŐPONT: október 13. 14:30–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Színes HAraNGOK
Milyen ha(ra)ngok léteznek? Mi mindent jeleztek régen kongatásukkal? A múzeumpedagógiai foglalkozás
során izgalmas és alkotó módon ismerkedünk meg a hangokkal, a harangok történetével, készítésével, és meg is
szólaltatjuk őket.
IDŐPONT: október 19. 10:00–12:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Ganz bácsi műhelye – fémbe öntött történetek
Futó, vezér és más sakkbábuk, táltos paripa, szﬁnx és kályha-leányka… Milyen állatok, emberek és különleges
lények bújnak meg az Öntödei Gyűjteményben? Vajon mit mesélnek, mi lehet a történetük? Ti hogyan mesélnétek el?
IDŐPONT: október 28. 10:00–13:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

200 éves a futógép

Családi Nap
Az 1956-os forradalomra a Hadtörténeti Múzeum hagyományosan megrendezésre kerülő Családi Nap
keretében emlékezik. A játékos programok, tárlatvezetések és előadások minden korosztály számára lehetővé
teszik, hogy méltó módon emlékezzenek a forradalom hőseire.
IDŐPONT: október 23. 10:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Költők a gondolataik és a vers közt barangolva
A Hadtörténeti Múzeum vártörténeti sétái eddig nem kacsintgattak a hadtörténeten túl. Idén viszont
kitágul a horizont, és a budai várban fel-felbukkanó magyar írók és költők nyomába eredünk.
IDŐPONT: október 23., 29. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Toldi Miklós kerestetik
Az őszi szünetre tervezett program célja a múzeumba látogatók „átmozgatása”. Egy kiállítás
(Fegyvertörténeti Látványtár) megtekintése után a múzeum udvarán rendezett lovagi próbák biztosítják az ide látogatók aktív kikapcsolódását.
IDŐPONT: november 2. 10:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Látványraktár – Mi van benne?
A program az idén júniusban megnyílt Fegyvertörténeti Látványraktárra fókuszál. A tárlat
megtekintését követően egy kötetlen beszélgetésre kerül sor a felhasználás lehetőségeiről, illetve a
felmerülő igényekről.
IDŐPONT: november 3. 14:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Holokauszt Emlékközpont 1094 Budapest, Páva utca 39. T.: +36 1 455 3333

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

IDŐPONT: szeptember 25., október 2., 9. 14:00–15:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 700 Ft.

A Múzeum legújabb, Sárköz népművészetét bemutató időszaki kiállításához kapcsolódnak programjaink.
A szakmai napunkon Minorics Jánosné a sárközi selyemkötény rostkötését tanítja délelőtt, majd délután
nyakbodort készíthetnek az érdeklődők.
IDŐPONT: október 13. 9:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a
múzeum elérhetőségein.

Népművészeti anyanyelvünk – módszertani óra
A rendhagyó múzeumpedagógiai órán Sevella Zsuzsanna fejlesztőpedagógussal a MintaKincstár foglalkoztató sorozat szerzőjével a múzeumi kiállításokhoz kapcsolódó műtárgyakat vizsgáljuk és dolgozzuk fel
különböző rajztechnikákkal.
IDŐPONT: október 20. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Varrj te is Ősztündért! – babavarrós kurzus Gergely Évával
A kétnapos program során Gergely Éva foglalkoztató egy rongybaba, „ősztündér” elkészítése, ruháinak megvarrása által vezeti be a résztvevőket, gyerekeket, felnőtteket, nagyszülőket a varrás, alkotás gyönyörű világába.
IDŐPONT: október 27. 16:00–20:00, október 28. 10:00–14:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról
a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Őrizzük! – népművészeti mintakincsünk megőrzése, feldolgozása
Ez alkalommal Sevella Zsuzsanna fejlesztőpedagógus és játékkészítő olyan irányított foglalkozást tart, ahol
a népművészet, a külső világ megismerése témakörében a matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése a cél.

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

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

A kerékpártörténeti kiállítást a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményben a kerékpár feltalálásának 200.
évfordulójának apropóján rendezi a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Sárköz népművészete régen és ma
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Hősök keresése
A program keretében az intézmény egy speciális feladatával, a hadisírkutatással és a hadisírgondozással
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A terepen és a levéltárakban egyaránt zajló kutatás nehéz, de gyakran
izgalmas munkájába nyerhetnek bepillantást a látogatók.

IDŐPONT: október 30. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

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

Háború és hadviselés Toldi Miklós korában
Több forrás szerint Toldi Miklós „fegyverei” hosszú ideig a budai vár Bécsi-kapuján függtek, mára azonban nyomuk sem maradt. Milyen lehetett Nagy Lajos király legerősebb vitéze? Vándorló krónikásunk elregéli, ha érdekel!
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Hadtörténeti apróságok
A program célja a Várban és környékén működő óvodákkal való kapcsolat erősítése. Bemutatjuk az idén
megnyílt Fegyvertörténeti Látványraktárt, utána pedig kötetlen beszélgetésre kerül sor.
IDŐPONT: október 10. 0:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Pál utcai ﬁúk nyomában
Molnár Ferenc világhírű regénye, A Pál utcai ﬁúk alapján barangoljuk be a VIII. és IX. kerület helyszíneit.

Séta a zsidónegyedben
Városnéző séta Budapest zsidónegyedében.
IDŐPONT: szeptember 29. 14:30–16:30, október 7., 14. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1400 Ft.

History City – Élő Társasjáték
Játssz velünk óriás társasjátékunkon! Légy te is bábu, dobj a hatalmas dobókockával, fejtsd meg a feladványt
és érj célba elsőnek!
IDŐPONT: október 16., november 6., 7., 9. 10:00–11:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 100 Ft.

Szünidei mozi matiné
Látogass el hozzánk a szünidőben és nézd meg velünk A hullám című német moziﬁlmet!
IDŐPONT: október 30., 31. 10:00–13:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 100 Ft/fő.

Módszertani workshop
Kedves kolléga, nyerj betekintést múzeumpedagógiai foglalkozásainkba!
IDŐPONT: november 3. 15:00–16:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Röhrig Géza-est
Röhrig Géza Kossuth-díjas magyar színész, író, költő, énekes-beszélgetős estje.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 100 Ft.

Bíró Eszter és zenekarának koncertje
Gyere és hallgasd meg, hogyan társul a zene a költészettel!
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1100 Ft.

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 1062 Budapest, Andrássy út 103. T.: +36 1 469 7759

A holdkapun nincsen zár
Tárlatvezetés a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum kertjében, ahová egy kínai holdkapun keresztül
vezet az út. Megismerkedhetünk a város első orientalizáló kertjének történetével, mely szorosan összefonódik
a világutazó Hopp Ferenc személyével és villájának kalandos múltjával.
IDŐPONT: október 18. 15:00–16:30 BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.
zbúcsúztató

Múzeumi Ğs

Programok Budapesten

Fém és történelem a 19. század közepén

Programok Budapesten

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény 1027 Budapest, Bem József utca 20. T.: +36 70 702 4051
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Programok
ProgramokBudapesten
Budapesten

Bringatúra József Attilával Ferencvárosban
Kerékpártúra az okostelefonos séta útvonalán, József Attila életének fontosabb ferencvárosi pontjainak
megtekintése.
IDŐPONT: szeptember 27. október 11. 9:00–11:00 BELÉPÉS: díjtalan.

József Attila Irodalmi Szalon
Versszínházi előadás az Arany János-emlékév alkalmából. Előadják: Tallián Mariann és Lázár Balázs
színművészek.
IDŐPONT: szeptember 27. 18:00–18:45

BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

„Én egész népemet fogom…”
Választható múzeumpedagógiai foglalkozások óvodai csoportok számára.
IDŐPONT: október 4. 16:00–19:00 BELÉPÉS: felnőtt: 500 Ft, diák, nyugdíjas: 200 Ft.

Szép Szó Versmondó Műhely
Játékos verstanulás kicsiknek és nagyoknak. A program moderátora Tóth Zsuzsanna drámapedagógus,
a Magyar Versmondók Egyesületének tagja.
IDŐPONT: szeptember 26., október 10., november 7. 16:00–18:00 BELÉPÉS: felnőtt: 500 Ft, diák és nyugdíjas: 200 Ft.

József Attila Irodalmi Szalon – „Regényes történelem”
Beszélgetés Benkő László íróval, a Szent László-regénytrilógia szerzőjével a Szent László-emlékév alkalmából.
IDŐPONT: október 29. 18:00–20:00 BELÉPÉS: felnőtt: 500 Ft, diák és nyugdíjas: 200 Ft.

J.A. – I. Gy. írtok szonettet?
Szonettpárbaj – kortárs magyar költők „vers”-engése. József Attila és Illyés Gyula szonettpárbaját
elevenítjük fel, kortárs magyar költők részvételével. A „párbajozók” előre megadott rímek alapján alkotnak
szonetteket, kieséses rendszerben mérik össze tehetségüket.
IDŐPONT: október 26. BELÉPÉS: felnőtt: 500 Ft, diák, nyugdíjas: 200 Ft.

Irodalmi Activity
Magyar írók, költők műveinek címének megfejtése az Activity szabályai szerint.
IDŐPONT: október 31. 17:00–22:00 BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

József Attila Irodalmi Szalon – Kassák Lajos-emlékest
Petőcz András József Attila-díjas költő irodalomtörténeti előadása az ötven éve elhunyt Kassák Lajos
életéről és költészetéről.
IDŐPONT: november 9. 18:00–20:00 BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Kassák Múzeum 1033 Budapest, Fő tér 1., Zichy-kastély T.: + 36 1 368 7021

Kassákizmus 1–2–3, biciklis tárlatvezetés
Szeretsz biciklizni? Szereted az irodalmat? Érdekel Kassák Lajos munkássága? Ha a válasz igen, tarts velünk
a három intézmény által közösen szervezett Kassákizmus című kiállítássorozat helyszíneire. A biciklid semmiképp
ne hagyd otthon!
IDŐPONT: október 28. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a programon a kiállításra váltott
érvényes belépőjeggyel lehet részt venni.

Családi nap a Kassák Múzeumban
A Kassák Múzeum a „Kassákizmus 2. Új Kassák. A ló meghal a madarak kirepülnek” című időszaki kiállításához kapcsolódva családi napot rendez, ahol képzett múzeumpedagógusok tartanak foglalkozást óvodás és
általános iskolás gyermekek számára! Mindeközben a szülők és kísérők kurátori tárlatvezetésen vehetnek részt.
IDŐPONT: november 4. BELÉPÉS: 600 Ft/fő, családi jegy: 1800 Ft.

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 1165 Budapest, Veres Péter út 157. T.: +36 1 630 1962

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

Zenés éjszakai séta a mátyásföldi villanegyedben
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Az elegáns mátyásföldi villanegyedbeli sétán a pislákoló utcai lámpák fényénél romantikus történetek
hangzanak el a ’20-as, ’30-as évekből, sok korabeli aláfestő muzsikával. Itt élt Heltai Jenő, itt alkotott Zerkovitz
Béla, van miből meríteni.
IDŐPONT: szeptember 29. 19:00–21:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a séta díja 1200 Ft,
nyugdíjasoknak, diákoknak 900 Ft.

Cinkota A–Z-ig séta
Falu a nagyvárosban! Látunk légópincében berendezett múzeumot, szüreti mulatságot, tájházat, bezárt
ótemetőt, községháza-kultúrházat, műemlék templomokat. Az ezeréves alapokkal bíró, várjellegű evangélikus templomban pedig felcsendül az orgonaszó.
IDŐPONT: október 7. 14:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Bringatúra a mátyásföldi villanegyedben és a Naplás-tónál
Kihangosítós idegenvezetéssel, kerékpárral barangoljuk be a látványos ómátyásföldi villanegyedet, a
Szilas-patak menti bicikliúton lekerekezünk a természetvédelmi oltalom alatt álló Naplás-tóhoz. Könnyű túra!
IDŐPONT: október 8. 13:30–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Mátyásföld legszebb villái – séta
Évszázados platánok és védett villák közt sétálva belülről is megcsodáljuk a nyaralótelep katolikus
templomát, a festett kazettás evangélikus templomot, a volt szovjet katonai főparancsnokságot. Kívülről
gyönyörködünk a szecessziós Dozzi-villában.
IDŐPONT: október 14. 10:00–13:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a séta díja 1200 Ft, nyugdíjasoknak,
diákoknak 900 Ft.

Harcok nyomai a Kertvárosban – séta
Az I. és II. világháború, valamint 1956 országos és XVI. kerületi vonatkozásairól beszélgetünk történészekkel. Hadisírok után kutatunk a bezárt szentmihályi temetőben, a Tóth Ilonka Emlékházban 1956-os
emlékekről esik szó, és archív fotókat vetítünk.

Programok Budapesten

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

IDŐPONT: november 4. 9:30–12:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Kossuth Múzeumhajó 1052 Budapest, Vigadó téri hajóállomás, 2. számú ponton T.: +36 70 702 4051

HajóHíd Estek
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közlekedéstörténeti sorozata a HajóHíd Estek. A sorozat
házigazdája és a beszélgetések moderátora Legát Tibor újságíró.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Láthatatlan Kiállítás 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16–20. Millenáris B épület T.: +36 20 771 4236

Láthatatlan Kiállítás
A Láthatatlan Kiállítás Budapest egyik leglátogatottabb programja. A kiállításon a résztvevők csupán
tapintás, hallás, szaglás és egyensúlyérzékelés útján jutnak információkhoz. Különböző élethelyzetekben
tapasztalhatod meg, hogyan kell közlekedned, hogyan ﬁzetsz ki egy kávét a bárban, vagy éppen melyik fűszer
kell az ebédedhez… s lehet szép és teljes a világ.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

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

Óriáslifttel a Ludwigban
Ebben a liftben attól nem kell félned, hogy túl sokan vagyunk! Ezzel utaznak a műtárgyak is.
IDŐPONT: október 14. 10:30–11:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Szövegelő
A költészet ﬁatalos, izgalmas, nyílt szívű és szókimondó irányzata költözik be a kortárs művészeti kiállítótérbe a
program során és teremt kapcsolatot a az alkotásokkal és a közönséggel. Asszociáció. Irodalom. Kortárs művészet.
IDŐPONT: október 20. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Tanárok estéje a Ludwigban
A program során résztvevő pedagógusok megismerkednek a Ludwig Múzeum tereivel, építészeti, muzeológiai adottságaival, gyűjteményével és múzeumpedagógiai tevékenységével, miközben nem marad el a játék
és az együttgondolkodás.
IDŐPONT: október 27. 17:00–20:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Őszita
Szünetelj a Ludwigban, szitázz magadnak pólót! Ha érdekelnek a képzőművészeti, graﬁkai technikák és
szívesen kipróbálnád az egyik legizgalmasabbat, továbbá ha szívesen terveznél és szitáznál egy mintát már
megunt, vagy épp kedvenc pólódra, itt a helyed az őszi szünet keddjén!
IDŐPONT: október 31. 10:00–12:00, 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 600 Ft

Input/output – művészetről ﬁatalokkal
Egy művészettel foglalkozó délután, ami tényleg a tizenévesekről szól! Kiállításmegnyitó, ﬁlmvetítés és
beszélgetés ﬁatalokkal ﬁatalokról!
IDŐPONT: november 10. 16:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház 1065 Budapest, Nagymező utca 20. T.: +36 1 473 2666

Századfordulós műteremház, századfordulós szövegek – rendhagyó irodalmi épületbejárás
Rendhagyó műtermi sétánkon szépirodalmi szövegeken keresztül nézzük meg, hogyan tekintett a tizenkilencedik század végének, huszadik század elejének embere (írója) a fényképekre.
IDŐPONT: október 17. 17:30–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Mai Manó Ház-túra
Ismerd meg a 123 éves Mai Manó Ház izgalmas történelmét, történeteit, és éld át egy századfordulós
fotográﬁai stúdió varázsát!
IDŐPONT: november 7. 17:30–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

AMENNYIBEN A PROGR AMOKRÓL TOVÁBBI RÉSZLE TEKE T SZERE TNÉL MEGTUDNI,
LÁTOGASD MEG A RENDEZVÉNY HONLAPJÁT: WWW.OSZIFESZ TIVAL.HU
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Utazó Múzeum
Szomszédolás: Szépen terített asztal, Ez sör! és Ügynök a bárpultban című programjainkkal eljutunk
majd a budapesti nyugdíjasklubokba és otthonokba. Múzeum a bőröndben: Kérjen osztálya számára egy
45–60 perces ízelítőt múzeumunk ﬁnom programjaiból.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük,
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Mesterek és alkotók
Az Ez sör! kiállítás kapcsán megismerhetik azokat a mestereket, fontos embereket, akiknek szerepe
volt a honi sörgyártás kialakításában. Életre kelt történelem sorozatunkban a vendéglátás és kereskedelem
szakmáit mutatjuk be rendhagyó vezetéseken.
IDŐPONT: az időpontokról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat. BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel
lehet részt venni.

Programok Budapesten

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

Irodalmi találkozások a múzeumban
Irodalmi receptek: közös főzések, sütések híres költőink, íróink emlékére.
IDŐPONT: szeptember 29.. október 4., 20., 26., november 10. 16:00–18:00 BELÉPÉS: 1000 Ft.

LAZÍTS ÉS SZÍNEZZ!

Rejtély a múzeumban
Interaktív nyomozós játékunk a századforduló Budapestjén át kalauzol minket a REJTÉLY megoldásáig; s
utunk során, ha elég ügyesek vagyunk, megtudhatjuk a fény és pompa mögött lappangó titkokat.
IDŐPONT: november 7. 10:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel lehet
részt venni.

Nyitott ajtó – pincétől a padlásig
A Korona tér 1. szám alatti épületegyüttes mozgalmas évszázadokat élt meg. Lakott itt fűszer-csemege
árus, vendéglős, elítélt bűnözőből lett Mikulás, híres író és sokan mások. Ha kíváncsi a zegzugos épület rejtett
meséire, ne hagyja ki vezetésünket!
IDŐPONT: október 7., november 5. 16:00–17:00 BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel lehet részt venni.

Óvodapedagógusok Napja
Őszköszöntő és Szabad a vásár című óvodások számára kidolgozott foglalkozásainak tesztelése ingyenesen
vagy kedvezményesen.
IDŐPONT: október 13. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Ősz a Krúdy-negyedben
Zene, irodalom, gyerekprogram, kiállítás, vendéglátás, sramlizene, ﬁáker utazás, sörkerti hangulat várja
a múzeumba látogatókat.
IDŐPONT: az időpontokról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat BELÉPÉS: díjtalan.

12 SZÍNBEN

...ÉS EGY SZEMPILLANTÁS
ALATT MEGSZÁRAD

Kockás abrosz, Krúdy-fröccs
Óbudai történeti sétánkon Krúdy-korabeli vendéglőket járunk sorra. A Kéhlik, Prószok és más híres
vendéglős családok mellett kiderül, mi a „snapszerleves” és hogyan talál férjet Singer Hermina.
IDŐPONT: október 21. november 4. 10:00–11:30 BELÉPÉS: 1200 Ft.

A lámpás én vagyok – Tanárok éjszakája
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A TINTA, AMI ALIG
AKAR KIFOGYNI...

A Tudatos vásárlás című foglalkozásunk bemutatása pedagógusoknak, és konzultáció az eddigi programok
felhasználhatóságáról, az újak iránti igényekről.
IDŐPONT: október 27. 18:00–20:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

30

25

BAL- ÉS JOBB
KEZESEK KEDVENCE!

Szünidőző-sorozat
Szünidőző-sorozat közös gasztroalkotással és meseolvasással Szabó Magda Tündér Lala című ifjúsági
regényének jegyében.
IDŐPONT: október 31., november 2., 3. 10:00–12:00 BELÉPÉS: 1000 Ft.

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

Tempora mutantur – Az idők változnak
Vártörténeti időutazás bérelhető hátizsákunk segítségével.
IDŐPONT: október 1. – november 11. 10:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Rejtélyes ajtók, lépcsők, folyosók – titkos gyűjtemények
Felfedezhető titkos gyűjtemények: 1. The bone collector: csont- és szarvkülönlegességek bemutatása az
állatcsont-gyűjteményünkben 2. A vadon foglyai: a túlélés eszközei az erdészeti gyűjteménytárban 3. Alkonyattól
pirkadatig – orvvadászok az éjszakában: látogatás a vadászati gyűjtemény raktáraiban 4. Gulliver utazásai: látogatás a modell- és makettgyűjteményben.
IDŐPONT: november 11. 10:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu
oldalon tájékozódhat.
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A Márton-napi mulatságunk évente megrendezésre kerülő, hagyományosan nagy sikerű programunk. A nap során a látogatók megismerkedhetnek az őszi mezőgazdasági tevékenységekkel
(tollfosztás, kukoricamorzsolás), a fonókban elhangzó énekekkel és női munkákkal és az őszhöz
kapcsolódó legendákkal.
IDŐPONT: november 11. 10:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Ég a napmelegtől a kopár szík sarja...
A kétszáz éve született Arany Jánosra emlékezve egy a Toldihoz kapcsolódó múzeumi felfedezőutat
járhatnak be a látogatók.
IDŐPONT: november 11. 10:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Vártörténeti (cool)túra
A Vajdahunyadvárat és a Széchenyi-sziget ligetes környezetét Arany János irodalmi idézeteivel tarkítva
mutatjuk be a látogatóknak.
IDŐPONT: november 11. 12:15–15:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu
oldalon tájékozódhat.

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

Óvodapedagógusok estéje
A Múzeum+ Folklór című program keretein belül rendezzük meg az Óvodapedagógusok estéjét. Tárlatvezetésekkel, workshopokkal, beszélgetésekkel várjuk a múzeumba látogató óvodapedagógusokat.
IDŐPONT: október 12. 17:00–22:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Irodalmi találkozások
A Múzeum+ keretein belül zajló Tanárok Éjszakája program workshopjában elsősorban felső tagozatos
és középiskolai pedagógusok számára egy mintafoglalkozáson mutatjuk be, hogyan lehet Arany János műveit
feldolgozni egy múzeumpedagógiai foglalkozás során.
IDŐPONT: október 12. 17:00–22:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

A lámpás én vagyok – Tanárok éjszakája
A Múzeum+ Folklór című program keretein belül rendezzük meg a Tanárok éjszakáját. Tárlatvezetésekkel,
workshopokkal, beszélgetésekkel várjuk a múzeumba látogató pedagógusokat.
IDŐPONT: október 12. 17:00–22:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Múzeum+ FOLKLÓR
Az estén Korniss Péter, a kortárs magyar fotográﬁa egyik meghatározó alkotójának életmű-kiállításához
kapcsolódó tárlatvezetések, beszélgetések, koncert, táncelőadás és workshop várja a múzeumba látogatókat.
IDŐPONT: október 12. 18:00–22:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Múzeumi szünetelő
Az iskolai őszi szünet három napján játékos vezetést kínálunk a 7-11 éves korú gyermekeknek a Korniss
Péter kiállításon. Amennyiben a szülők/kísérők váltanak belépőjegyet, a vezetés ideje alatt egyénileg tekinthetik meg a tárlatot. Maximális létszám: 25 fő.
IDŐPONT: október 31. – november 3. 11:00-12:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

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

Programok Budapesten

Márton-napi mulatság – Márton és a csodák

100/100 száz évek száz percben – Kalandozás a múzeum épületében zárás után
A kíváncsi és vállalkozó kedvű látogatóknak 100 perces útjuk során interaktív lehetőséget kínálunk, hogy
zárás után fedezhessék fel a múzeum évszázadainak titkait, bepillanthassanak a közönség elől elzárt terekbe.
Vajon mit rejtenek a falak?
IDŐPONT: szeptember 27., október 25. 17:00–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról
kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Mondd el, mit vársz tőlünk! – múzeumpedagógiai workshop
Gyere, mondd el, mit vársz a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusaitól, hogy tudod a tanmenetbe
beépíteni a múzeumi órát! Az Ige-Idők kiállításban múzeumpedagógiai módszereinkből, a tárlatvezetésekből
és az élő múzeum programcsaládból adunk ízelítőt.
IDŐPONT: szeptember 28. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Abigél – Egy emberi történet az embertelen történelmi időkben – Zenés Élő Múzeum
Szabó Magda közkedvelt regényének népszerű zenei feldolgozása olyan tárgyak között csendül majd fel,
amelyek a II. világháború zavaros mindennapjainak tanúi, így mi is átélhetjük mindazt, amit Vitay Georgina
érzett, gondolt, megértett a saját korából.
IDŐPONT: október 6. 17:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 2500 Ft.

Múzeum a sorok között
Hol írta Mikszáth Kálmán híressé vált karcolatait a „tisztelt Házból”? Hogyan bonyolította meg Ady Endre
temetése az iskolai előadásrendet? Miről beszélgethettek Lux Terka ﬁktív regényhősei a múzeumkert padján
ülve? Irodalmi szövegek segítségével járjuk be a múzeumot körülölelő utcákat, tereket, és hallgatjuk meg
íróink, költőink tolmácsolásában a hely emlékeit.
IDŐPONT: október 7. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1500 Ft.

Énekek élete – Családi program az Ige-idők – A reformáció 500 éve kiállításban
Mit mesél egy ének? Miről árulkodnak a templomok? Milyen változást hozott a nyomtatás az emberiség
történetében? Hogyan éltek együtt a különböző hitű emberek? Családi programunk során felfedezzük a kora
újkori Kárpát-medencét és ott élő emberek mindennapjait.
IDŐPONT: október 7. 11:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a kiállításra váltott belépőjegy + 250 Ft-os
kiegészítő jegy fejenként.

Színes szőttes dekoráció – kézműves foglalkozás
Reneszánszukat élik a kézzel készített ajándékok, dekorációk. Kézműves foglalkozásunkra olyan kicsiket és nagyokat várunk, akik szeretnének a saját ízlésüknek megfelelő szőttest készíteni színes, természetes alapanyagokból.
IDŐPONT: október 8. 14:00–17:00 BELÉPÉS: a kiállításra váltott belépőjegy + 250 Ft-os kiegészítő jegy fejenként.

Szabó Magda – centenáriumi irodalmi est tárlatvezetéssel – a Jaffa Kiadóval közös szervezésben
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Középkori szerelem
Titkos pillantások, csókok és ölelések. A szerelemről alkotott képünk gyökeres változásokon ment
keresztül az évszázadok alatt. Miről álmodott egy ifjú lovag? Mit rejtegetett egy középkori szerelmes hölgy?
Hogyan ábrázolták tüzes érzéseiket? Most megismerheti régmúlt szerelmek titkait!
IDŐPONT: október 20. 17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: állandó kiállításra váltott belépőjegy +
250 Ft-os kiegészítő jegy fejenként.

Re-formációk – életre keltjük a hitviták korát
A formabontó Élő Múzeum program során valós történeti szereplők elevenednek meg, átélhetőek az Oszmán
Birodalom árnyékában, a reformáció hajnalán élő kora-újkori ember lelki vívódásai, tevékeny mindennapjai.
IDŐPONT: október 31. 17:00–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 2500 Ft/fő, 6200 Ft/család.
zbúcsúztató

Múzeumi Ğs

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

A száz éve született írónő aktuálisan megjelentetett művei kapcsán különleges helyszínű irodalmi
estre várunk mindenkit. Az előadóművészek és meghívott irodalmárok segítenek közelebb hozni az egyes
karakterek világát, amely ezer szálon kötődik az 500 éve indult reformációt gazdagon bemutató kiállításunk
kincseihez, izgalmas történeteket magukban rejtő tárgyaihoz.
IDŐPONT: október 12. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a kiállításra váltott belépőjegygyel látogatható.
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Nekünk tényleg Mohács kell?! A kérdést, amely már a reformáció időszakában is többféle olvasatban merült
fel, most az Ige-idők kiállítás fényében tesszük fel: mi is veszett oda 1526. augusztus 29-én, Mohács mezején?
Farkas Gábor Farkas tematikus vezetéssel egybekapcsolt előadása.
IDŐPONT: november 2. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a kiállításra váltott belépőjeggyel
látogatható.

Páncélsimogató – avagy hogyan készültek a reformáció korának katonai felszerelései?
Mindig is érdekelt, mi zajlik egy kovácsműhely rejtekében? Kíváncsi vagy, milyen eszközök és mesterfogások vannak egy mai páncélkészítő tarsolyában? Gyere, és fedezd fel egy igazán izgalmas régi-új szakma
minden csínját-bínját – testközelből!
IDŐPONT: november 3. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a kiállításra váltott belépőjeggyel
látogatható.

Kincskereső családi délután – titkos jelentések
Unikornisok, bárányok, pelikánok és társaik. Keresztény szimbólumok, amelyek máig velünk élnek.
Vajon mit jelentenek, miért használjuk őket még a 21. században? Kincskereső csomaggal felvértezve ősi
szimbólumokat, kora újkori jelképeket fedezünk fel.
IDŐPONT: november 4. 13:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: extra kedvezményes őszi szüneti családi
programjegy: 2200 Ft (2 felnőtt és gyermekeik), egy kísérővel érkező gyermekek esetén a kiállításra váltott belépőjegy.

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

Rejtély az olimpián! Nyomozás az eltűnt piros-fehér-zöld szalag után
1956-ban, a melbourne-i olimpián vagyunk. Otthonról egyre nyugtalanítóbb hírek érkeznek, de itt sem zavartalan a
helyzet. Kéziszercsapatunk lányai már szinte a zsebükben érzik a győzelmet, amikor szörnyű felfedezést tesznek; Tass Olga
szalagja szőrén-szálán eltűnt! A csapat indulása veszélybe került! Kinek állhatott mindez érdekében? Eredjünk közösen a
rejtély nyomába, oldjuk meg a feladványokat és győzzünk együtt – most és 60 évvel ezelőtt!
IDŐPONT: szeptember 27., október 11. 18:00–20:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Sporttörténeti séta a Palotanegyedben és a pesti belvárosban
Budapest belvárosa és a Palotanegyed számos sporttörténeti érdekességet foglal magában. Izgalmas,
bennfentes információkkal kísért közös sétára hívjuk az érdeklődőket, ahol többek között megtudjuk, hol állt az
első magyar tornaklub és milyen volt a 19. századi „testegyenészet”.
IDŐPONT: október 1., 7. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Ha a falak mesélni tudnának… rendhagyó séta a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
épületében

Programok minden korosztálynak, ahol az izgalmas, élményszerű látogatásba mindig csempészünk egy
kis tudományt is. Eredj a nyomukba! – Arany János írásai által ihletett kutatóút a kiállításokban. Itt mindenki
felfedező! – Felfedezőszigetek különleges és hétköznapi tárgyakkal, fejtörőkkel, kísérletekkel.
IDŐPONT: november 1., 2., 3. 10:00–14:00 BELÉPÉS: a programon a kiállításokra szóló belépőjeggyel lehet részt venni.

„Őszbe csavarodott a természet feje”
Mi minden jut eszébe egy biológusnak a radványi sötét erdőről vagy a tikkadt szöcskenyájakról? Költészet és természet, líra és muzeológia. Arany-versek neves művészek tolmácsolásával természettudományos
„pontosításokkal” – a viccet sem félretéve.
IDŐPONT: Részletek a múzeum honlapján: www.mttm.hu BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum
elérhetőségein.

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 1074 Budapest, Dohány utca 2. T.: +36 1 413 5500/158

Séta a zsinagógakertben
Sokan nem tudják, hogy a 170×50 méternyi terület nem csak a zsinagógát és a múzeumot, de más
érdekes kincseket is rejt: épületeit, emlékhelyeit (és kiállításait) végigsétálva megismerheted a pesti zsidó
közösség és a történelmi pesti zsidónegyed történetét.
IDŐPONT: szeptember 26. 16:00–17:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Mit rejt a Zsidó Levéltár?
Interaktív, gyerekekre szabott tárlatvezetés, mely során nemcsak a levéltári gyűjtemény legizgalmasabb
kincseivel ismerkedhetünk meg, hanem egyik gyerekeknek szóló múzeumpedagógiai kiadványunkat is bemutatjuk.
IDŐPONT: október 2–3. 11:00–12:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

3 napos pedagógusműhely a Zsidó Múzeumban
Pedagógusok részére olyan műhelybeszélgetést, tapasztalatcserét tervezünk, ami segít megtervezni
a levéltári és múzeumi látogatásokat, a levéltári, múzeumi tanulást és az iskolai feldolgozást; valamint az
eligazodást a levéltárak, múzeumok kínálatában.
IDŐPONT: október 17-19. 10:00-17:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Minden, amit tudni akartál a zsidóságról, de sohasem merted megkérdezni
Darvas István rabbi az év minden hónapjának egyik hétfőjén az éppen aktuális zsidó ünnepről, annak
történetéről, ellentmondásairól, kevésbé ismert dilemmáiról mesél és beszélget a közönséggel. Kérdezni
szabad, sőt érdemes!
IDŐPONT: november 6. 17:30–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Mesemúzeum 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. T.: +36 1 202 4020

Műhelytitkok programjainkon beavatjuk az érdeklődőket a múzeumi munka kulisszatitkaiba. Múzeumunk
egy muzeológusát vagy preparátorát kérdezhetik munkájáról, kérhetik szakvéleményét, szaktanácsait. Megismerhetik 10 milliós gyűjteményünk néhány érdekes, féltve őrzött darabját.
IDŐPONT: szeptember 23., 30., október 7., 14., 21., 28., november 4., 11. 10:00–14:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Állatok Hete
Az Állatok Hetén a 200 évvel ezelőtt született Arany Jánosra emlékezünk, akinek sorait olvasva sok-sok
élőlényre bukkanhatunk. Ez alkalommal ötvözzük a természetrajzot az irodalommal, ezért Arany János írásaiból ismert fajokkal ismerkedünk.
IDŐPONT: október 4., 5., 6., 7., 8. 10:00–14:00 BELÉPÉS: a programon a kiállításokra szóló belépőjeggyel lehet részt venni.
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Szünidei családi délelőttök

Tudtad, hogy a FIFA 2013-as focijáték reklámﬁlmjét itt forgatták, Karim Benzema és Joe Hart közreműködésével?
És azt, hogy az épület jelenlegi nevét 2010-ben, Gerevich Aladár hétszeres olimpiai bajnok vívó születésének
századik évfordulóján kapta? Tudj meg még több különlegességet Magyarország első fedett sportcsarnokáról!
IDŐPONT: október 19–20. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Műhelytitkok
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Az MTM napja
A múzeum születésnapját látogatóinkkal együtt szeretnénk ünnepelni. Kicsik és nagyok is irodalmi felfedezőútra
indulhatnak kiállításainkban. A természetrajz szerelmesei gyűjteménytúrákon vehetnek részt. Cserébe a családi
legendáriumban őrzött aranyköpéseket, a kis felfedezők feledhetetlen szavait, mondatait várjuk.
IDŐPONT: október 29. 10:00–18:00 BELÉPÉS: a programon a kiállításokra szóló belépőjeggyel lehet részt venni.

„Ne válasszunk magunknak csillagot?”
Tematikus randevú a párkapcsolatok megerősítésére. Ezen a különleges estén játékos vetélkedőt szervezünk
párok számára, ahol a párválasztás, a szexuális szelekció biológiája, mindezek tudományos alapjai, és nem mellesleg az élet alapvelő mozgatórugói kerülnek a középpontba.
IDŐPONT: október 13. 17:00–20:00 BELÉPÉS: a programon a kiállításokra szóló belépőjeggyel lehet részt venni.

Őslénykutató pizsamaparti
Pizsamaparti programjainkon a résztvevő gyerekek szórakoztató módon ismerkedhetnek a kőzetek és az
őslények világával. A kis felfedezők újdonsült őslénykutatóként éjszakai műszakban ősmaradványokat kutatnak,
leltároznak. A program végén a múzeum egyik termében alszanak a fáradt résztvevők.
IDŐPONT: október 20. 19:00 – október 21. 9:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról a
www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Programok Budapesten

A jó halál kérdésköre – tragédiák és legendák II. Lajos halálához kapcsolódóan – tematikus
előadás tárlatvezetéssel a Magyar Nemzeti Múzeum IGE-IDŐK kiállításán

Egy gyermek portréja
Workshopunk alapjául Beatrice Allemagne albuma szolgál. Mi is egy gyermek? Milyen egy gyermek?
Ezt a témát járja körül a művésznő a kötetben, és mi is megpróbáljuk megkeresni a magunk válaszait mind a
gondolatainkban, mind vizuálisan megjelenítve. A foglalkozást Paulovkin Boglárka illusztrátor vezeti.
IDŐPONT: október 12. 15:00–16:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Egy gyermek portréja
Egy gyermek portréja Workshopunk alapjául Beatrice Allemagne albuma szolgál. Mi is egy gyermek? Milyen
egy gyermek? Ezt a témát járja körül a művésznő a kötetben, és mi is megpróbáljuk megkeresni a magunk válaszait mind a gondolatainkban, mind vizuálisan megjelenítve. A foglalkozást Paulovkin Boglárka illusztrátor vezeti.
IDŐPONT: október 12. 17:30–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1013 Budapest, Apród utca 1–3. T.: +36 1 201 1577

Régi gyógyszerkentyűk
Furcsaságokat, különlegességeket gyűjtött össze Magyar László András, aki évek óta kutatja a különböző, gyógyászatban használatos – mai szóval élve – kütyüket. A mai modern orvosi gyakorlatban ezek az eszközök igazi különlegességek: megdöbbentőek, hajmeresztőek, lenyűgözőek vagy akár megmosolyogtatóak.
IDŐPONT: október 3. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Semmelweis Ignác nyomában
Semmelweis munkahelyeit meglátogatva az orvostörténelmi érdekességek mellett, épülettörténeti
oldalról is új ismeretekkel gazdagodhatnak a résztvevők. Három helyszínre látogat el a csoport Dávid Brigitta,
művészettörténész vezetésével: a Szent Rókus Kórházba, a volt Bábaképző intézethez és a I. sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinikára. Találkozó a Rókus Kórház előtt, szemben a Semmelweis-szoborral.
IDŐPONT: október 7. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.
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Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum 1118 Budapest, Ménesi út 65. T.: +36 30 201 1073

Rejtély a múzeumban – az MCP-feladvány
Izgalmas rejtvényfejtés Molnár-C. Pál festőművész egykori műtermében. Megelevenedik a viharos
huszadik század, Battonyán, Svájcon, Párizson és Itálián át egészen Budapestig, egy művész szemüvegén
keresztül. A játékosok próbára tehetik feladatmegoldó képességüket egy különleges, művészi környezetben.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: múzeumi belépő + 1000 Ft/fő.

Programok Budapesten

Tabáni hangulat, tabáni ház
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum épülete a Tabánban áll, amely névadójának szülőháza és hamvainak végső nyughelye is. A ház a második világháború után jelentősen megsérült, amelyet azután múzeumnak
építettek újjá. Az épületet, a múzeumi tereket, a hangulatos kertet Kolocz Dóra mutatja be az érdeklődőknek.
IDŐPONT: október 14. 11:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: kedvezményes belépő: 300 Ft.

Gellérthegyi futballmesék
Karinthy Ferenc elveszett labdájának nyomába eredve elevenítjük fel a Gellérthegy kevéssé ismert
futballtörténeteit Puskás óraüzletétől a Grosics-ház titkain át a Bozsik család életéig. Összeér történelem és
irodalom, szó esik világháború idején bujkáló edzőről és békeidőben megvert bíróról.
IDŐPONT: október 1. 10:00–13:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 3000 Ft/fő.

Szabó Magda, a patrióta
Irodalmi est Ferenczy Béni alkotásai között Szentgyörgyvölgyi Péter vezetésével Szabó Magda születésének
100. évfordulóján.
IDŐPONT: november 11. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1500 Ft, diákoknak és
nyugdíjasoknak: 1000 Ft.

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

Magán- és közügyek – egy XX. századi magyar politikus regényes életútja
Jánosi Katalinnak, Nagy Imre unokájának előadása nagyapjáról, Magyarország kétszeres miniszterelnökéről.
IDŐPONT: október 28. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Műszaki Tanulmánytár 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 10. T.: +36 70 702 4051

Egy '48-as katonatiszt üzleti próbálkozásai: Dunahídtól a bérelhető padokig
Maygráber Ágoston a szabadságharc alatt honvédtisztként szolgált. Az 1860-as évektől kezdve sokféle üzletbe
belekezdett, kapott engedélyt hídépítésre és padok bérbeadására is. Az előadás újságcikkeken keresztül mutatja be
ezt a kalandos életpályát.
IDŐPONT: szeptember 20–28. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Mit kaptunk a mobiltelefontól? – milyen áron?
Számos közkedvelt személyes eszközt pótol az okostelefon. Viszont ezzel a felváltott eszközök egész
iparágát és „kultúráját”, ha volt ilyen, megszüntette.
IDŐPONT: szeptember 27. – október 5. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Mussolini és a dunai hajózás – egy elfeledett hajózási társaság története
Az előadás célja bemutatni, milyen érdeke is fűződött a fasiszta Olaszországnak a dunai régióhoz, és
Mussolini hogyan próbálta befolyása alá vonni a dunai államokat a két világháború között.
IDŐPONT: október 4. 11:00, október 12. 15:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Világhíres magyar találmányok
Golyóstoll, gyufa, gömböc, dinamó és transzformátor... Tudtad, hogy ezek az eszközök is magyar feltalálókhoz
köthetőek? Ismerj meg magyar találmányokat a Műszaki Tanulmánytárban!
IDŐPONT: október 10. 10:00–12:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Milyen színűek voltak a Duna hídjai?
Az I. világháború előtt a hidakat 5 évente újrafestették. Sajnos kevés színes fotó maradt meg a II. világháború előtti hídjainkról, így a színekről különböző forrásokból kaphatunk információkat. Az előadás arra keresi a
választ, hogy milyen színű lehetett eredetileg a Margit híd, vagy a Lánchíd.
IDŐPONT: október 11. 11:00, október 19. 15:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A „királyi gép” – a Repüléstörténeti Gyűjtemény Junkers F-13-as gépe
IV. Károly, az utolsó magyar király 1921-ben két alkalommal is megkísérelte Horthy kormányzótól visszaszerezni a hatalmat. A második kísérlet – amelyhez a „budaörsi csata” is fűződik – során szerepelt a nevezetes
repülőgép, ekkor a Svájcban élő király feleségével és titkárával a „királypuccsot” előkészítő katonatisztek és
Zimmermann német Junkers-pilóta társaságában e gép fedélzetén repültek Svájcból Magyarországra.
IDŐPONT: október 18. 11:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Vászonsasok küzdelme – a vadászrepülőgépek kialakulása
A vadászgépek megjelenésével születtek meg az ászok, a jórészt fából és vászonból készült repülőiken
vitézkedő, sok légigyőzelmet elérő vadászpilóták, akik a háborús idők celebjeivé váltak. Az előadás a vadászrepülőgépek kialakulását mutatja be.
IDŐPONT: október 25. 11:00, november 9. 15:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

21

Programok
ProgramokBudapesten
Budapesten

UniverZoom – avagy kalandok a lencsék mögött Zsebnapóra, tengerészeti iránytű, éggömb... Milyen
eszközök, műszerek segítik a tájékozódásunkat a földön, vízen vagy a levegőben? Fedezzük fel együtt a Műszaki
Tanulmánytár csillagászati és navigációs eszközeit!
IDŐPONT: november 3. 10:00–13:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Rejtélyes raktár-nyomozás a Tanulmánytárban!
Vajon mit keres egy mackó a teodolitok között? Furcsa nyomok, gyanús tárgyak a Tanulmánytár termeiben.
IDŐPONT: november 7. 10:00–12:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. T.: +36 1 473 2400

Te is része vagy!
A kihelyezett múzeumi foglalkozás olyan környezeti és társadalmi jelenségekre hívja fel a diákok ﬁgyelmét, amelyek a Föld népességének egészét érintő következményekkel járnak. A 90 perces foglalkozásra egy
7–12. évfolyamos osztály jelentkezését várja a foglalkozásvezető: Koltay Erika.
IDŐPONT: október 2. – november 10. BELÉPÉS: díjtalan.

Pikk-pakk múzeum
A kihelyezett múzeumi foglalkozáson a résztvevők személyes történeteiket, saját (iskolai) életük fontos
eseményeit mutathatják be egy-egy asztalnyi mini kiállításukon. A 90 perces foglalkozásra egy 9–12. évfolyamos osztály jelentkezését várja a foglalkozásvezető: Joó Emese.
IDŐPONT: október 2. – november 10. BELÉPÉS: díjtalan.

Az égig érő fa – Mese és valóság
A programot kihelyezett múzeumi óra keretében tartjuk. Egy ismert, ám részleteiben sok új információt
rejtő népmese néprajzi szempontú, tematikus feldolgozására kerül sor. A 90 perces foglalkozásra egy 1–4.
évfolyamos osztály jelentkezését várja a foglalkozásvezető: Bodnár Kata.
IDŐPONT: október 2. – november 10. BELÉPÉS: díjtalan.

Néprajzi Múzeum házon kívül
A Néprajzi Múzeum 2017. november 30-i bezárása után házon kívüli múzeumpedagógiai szolgáltatásokat
kínál az óvodák és iskolák számára. Az aktuális Múzeum a bőröndben-ajánlatokat a mobil múzeumpedagógusok:
Bodnár Kata, Koltay Erika és Joó Emese ismertetik a pedagógusokkal.
IDŐPONT: október 2. 16:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Európa-bajnok cipők
A családi napon Kovács Attila miskolci cipőkészítő mester alkalmi múzeumi műhelyében, a Néprajzi
Múzeum Bocskor, csizma, paduka című kiállításában mutatja be a közönségnek mestersége fortélyait és
különlegesen szép, díjnyertes lábbelijeit.
IDŐPONT: november 5. 11:00–15:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

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

„Óbuda eltűnt utcái” – történeti séta
A múzeumi séta során a résztvevők megismerkedhetnek a különböző okok miatt (hídépítés, szanálás, panelépítés) eltűnt, megszűnt, hajdanvolt utcák elhelyezkedésével, történetével és fontosabb épületeivel Belső-Óbudán.
IDŐPONT: szeptember 26. 17:00–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

„Isten veletek, ti boldog Vendelinek” – múltidéző séta Óbudán az eltűnt kiskocsmák nyomában
A séta alatt a híres óbudai kocsmák, vendéglők valamikori helyét mutatjuk meg. A még ma is működő
vendéglők is sorra kerülnek.
IDŐPONT: október 1. 10:00–12:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.
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Templomok a talpunk alatt – kurátori tárlatvezetés
Kurátori tárlatvezetés az Óbudai Múzeum új, állandó középkori kiállításában, amelynek során látogatóink
megismerkedhetnek a középkori főtéren állt gótikus Szűz Mária templom és az Árpád-kori Szent Péter templom
történetével, alapításával, pusztulásával, valamit Óbuda híres mecénásával, Lokietek Erzsébet királynéval.
IDŐPONT: szeptember 30. 11:00–12:00, október 3. 17:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

A manufaktúrától a startupig: válllakozási kihívások egykor és most
A vezetésen áttekintjük a cég több mint 200 éves történetét, továbbá megnézzük, hogyan működött a két
világháború közötti időszakban a marketing és a kommunikáció. Végül párhuzamba állítjuk mindezt a jelenünkkel, arra a kérdésre keresve a választ, hogy vajon mi szükséges a 21. század sikeres design vállalkozásainak létrehozásához?
IDŐPONT: október 6. 16:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Krúdy-séta
A séta során felkeressük Krúdy Gyula itt töltött éveinek színhelyeit, felidézzük életének meghatározó
állomásait. A látogatók részleteket hallhatnak az író óbudai helyszínekről szóló írásaiból.
IDŐPONT: október 8. 11:00–12:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Kéktúra – tematikus tárlatvezetés
A Kéktúra keretében a látogatók bepillantást nyerhetnek a korai, 18. század végi kékfestés- és kartonnyomás
eszközkészletébe, technikájába, technológiájába, a kézi nyomás, majd a fokozatosan gépiesített, nyomott
mintás textilkészítés rejtelmeibe és az emögött álló művészeti koncepcióba is.
IDŐPONT: október 13. 16:00–17:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Kőhalmi Zoltán 1.0 – szubjektív tárlatvezetés a Játék a városban című kiállításban
A nagy sikerre való tekintettel visszatapsoltuk Zolit! Aki lemaradt vagy duplázna, Kőhalmi Zoltán humorista
szemszögéből ismerheti meg az Óbudai Múzeum Játék a városban című állandó kiállítását.
IDŐPONT: október 14. 15:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

A Zichy-kastély titkai – barokk uradalom Óbudán

Programok Budapesten

Alkotó RAK-TÁR-HÁZ

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: október 15. 11:00–12:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Most mi játszunk! – óvodapedagógusok konferenciája
Az óvodapedagógus kollégák megismerhetik azokat a múzeumi lehetőségeket, amelyeket a Játék a városban,
az Óbuda – egy város három arca, valamint A Goldberger című állandó kiállításaink kapcsán kínálunk a kisgyermekek számára.
IDŐPONT: október 17. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

„Emlékké nemesedett múlt” – zsidó emlékek Óbudán – történelmi séta
Sétánk során felidézzük azokat az eseményeket, felkeressük azokat a helyszíneket, bemutatjuk azokat az
egykori intézményeket, amelyek Óbuda zsidó közösségét alakították, meghatározták.
IDŐPONT: október 29. 11:00–12:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Fikció és valóság 1.0 – kurátori tárlatvezetés az Óbudai Múzeum időszaki kiállításában
Óbudai veduták, metszetek és térképek 1600-tól 1873-ig. Az Óbudai Múzeum időszaki kiállítása Óbudát
vizuális módon kívánja megragadni és bemutatni az újkortól a város egyesítéséig, 1873-ig.
IDŐPONT: november 4. 10:00–11:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Kőhalmi Zoltán 2.0 – Szubjektív tárlatvezetés a Játék a városban című kiállításban
A nagy sikerre való tekintettel visszatapsoltuk Zolit! Aki lemaradt vagy duplázna, Kőhalmi Zoltán humorista
szemszögéből ismerheti meg az Óbudai Múzeum Játék a városban című állandó kiállítását.
IDŐPONT: november 5. 15:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Fikció és valóság 2.0 – kurátori tárlatvezetés az Óbudai Múzeum időszaki kiállításában
Óbudai veduták, metszetek és térképek 1600-tól 1873-ig. Az Óbudai Múzeum időszaki kiállítása Óbudát
vizuális módon kívánja megragadni és bemutatni az újkortól a város egyesítéséig, 1873-ig.
IDŐPONT: november 11. 10:00–11:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Sorsunkban a történelem – tematikus tárlatvezetés a Goldberger Textilipari Gyűjteményben
Az Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjteménye tematikus tárlatvezetésre várja a látogatókat, amelynek
középpontjába egy óbudai zsidó gyáros család története és a gyárat világhírig vezető Goldberger Leó kerül.
IDŐPONT: november 12. 11:00–12:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Eszterházy Károly Egyetem)
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. T.: +36 1 323 5513

Táskamúzeum
Utazó múzeumként ötféle „tanórát” kínálunk általános- és középiskolásoknak. Százéves tanórát modellezünk,
bemutatjuk az iskolai írásoktatás, a jutalmazás és a büntetés történetét. Foglalkozunk a fénytan és az optika
19. századi szemléltetésével és a régi pénzek szerepével a történelemoktatásban. Pedagógusok jelentkezését
várjuk, akik szeretnék, hogy táskamúzeumunk osztályukba látogasson.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6. (Budavári Palota F épület)
T.: +36 1 224 3700

Művészek Arany Jánosról – Stróbl Mátyás és Sudár Annamária előadása
Előadás Stróbl Alajos és Arany János kapcsolatáról és ennek hatására született szobrokról. Sudár
Annamária előadóművész költészeti estje Arany János műveiből.
IDŐPONT: október 27. 18:00 és 19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A magyar hangosﬁlm plakátjai 1931–1944 zárórendezvény
Szakmai tárlatvezetésekkel, könyvbemutatókkal és interaktív programokkal búcsúztatjuk a magyar
ﬁlmművészet aranykorát és az első sztárkultuszokat bemutató nagyszabású kiállításunkat.
IDŐPONT: október 7. 10:00-17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kalandtúra a raktárakban
Izgalmas barangolás a könyvtár gyomrában. Ritkán látott érdekességek az 1500-as évektől kezdve.
IDŐPONT: november 3. 10:00 és 14:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 600 Ft/fő.
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Exkluzív tárlatvezetés és költői interakció Arany János-kiállításunkban
Parti Nagy Lajos költői tárlatvezetése az Arany János-kiállításon. Arany 200 – szószövés, Molnár Krisztina
Rita költővel.
IDŐPONT: október 13. 18:00 és 18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

KönyvTÁRlat – logikai játékok kultúrája
A Nemzeti Könyvtár a legszélesebb közönségnek szóló művelődés- és kultúrtörténeti sorozata októberi
alkalmával a logikai játékok kultúrájával és történetével ismerkedhetünk meg.
IDŐPONT: október 5. 17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

KönyvTÁRlat – játék az irodalomban
A Nemzeti Könyvtár a legszélesebb közönségnek szóló művelődés- és kultúrtörténeti sorozata novemberi
alkalmával az irodalmi alkotás játékosságát feszegetjük. Helyszín: Díszterem
IDŐPONT: november 9. 17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 19/b. T.: +36 1 472 6342

75 éves a Pénzügyőr Zenekar
Kiállításmegnyitó és ﬁlmvetítés, Hangszersimogató I-II., Villa-túra, a Pénzügyőr Zenekar koncertje, a
zenekarral kapcsolatos múzeumpedagógiai foglakozások.
IDŐPONT: október 14. 15:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Aranykerékpár

ITT KELL LENNED,

HOGY ELHIDD.
MÚZEUMOK

Őszi Fesztiválja
2017.09.25–11.12.

Kövessük titokban Arany Jánost szokásos városi sétáján a munkahelyére! Járjuk be biciklivel a város
ismert és megbúvó irodalmi emlékhelyeit, idézzük fel az írónak és hőseinek alakját az ismerős sarkokon,
olvassunk verseket, naplórészleteket a Margitsziget árnyas fái alatt!
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 800 Ft.

Szabó Magda születésnapi emlékest
Beszélgetés írókkal, irodalomtörténészekkel, emlékezések. Moderátor: Tarján Tamás.
IDŐPONT: október 5. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Hajnali részegség
Hol kávéztak az írók a Krisztinavárosban? Hová járt fürdőbe Szindbád? Kivel találkozott József Attila a
Hadik kávéházban? Járjuk be biciklivel a város megbúvó irodalmi emlékhelyeit, idézzük fel írók, regényhősök
alakjait az ismerős sarkokon, olvassunk verseket, naplórészleteket hangulatos pesti kapualjakban.
IDŐPONT: október 8. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 800 Ft. A jegyeket elővételben a
PIM jegypénztárában lehet megváltani.

Az ajtó
Havas Judit előadóművész monodrámaelőadása.
IDŐPONT: október 16. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Y-generáció – MŐF különkiadás
Totth Benedek Holtverseny című könyve rólatok és nektek szól. Nyugodtan lehetne az alcíme, hogy Szex
& drogok & semmi. Ha elkezded, nem fogod tudni letenni és beszélned kell róla. Itt az alkalom, találkozz a
szerzővel és kérdezz, amit csak akarsz.
IDŐPONT: október 24. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

PIM Esti Extra
Tárlatvezetés az Annyi titkom maradt... című Szabó Magda-kiállításban meghívott vendéggel.
IDŐPONT: október 25. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
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Arany János homályos, sejtelmes, tragikus balladáiról sokan és sokszor írtak már. De vajon ismerjük-e
Arany humorát? Miért olvasnak ma – amikor összes műve elérhető a világhálón – kevesebben Arany Jánost,
mint fél évszázaddal ezelőtt? Hogyan lehet az iskolán belül és kívül népszerűsíteni az irodalmat?
IDŐPONT: október 27. 18:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Abigél-maraton
Filmvetítés, beszélgetés színész vendégekkel (Bánfalvi Ágnes, Piros Ildikó, Balázsovits Lajos, Zsurzs
Kati, Rátonyi Hajnal)
IDŐPONT: október 28. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Vasárnapi séta a Károlyi-palotában
A Petőﬁ Irodalmi Múzeumnak otthont adó Károlyi-palotát az egyik legjelentősebb magyar főúri család, a
Károlyiak ízlése emelte Budapest egyik legimpozánsabb belvárosi palotájává. A séta során vendégeink megismerhetik a klasszicista palota és az egyik leghíresebb magyar főnemesi család évszázadokat átívelő történetét.
IDŐPONT: október 29. 15:00–16:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1000 Ft-os belépőjeggyel lehet
részt venni, amit a PIM jegypénztárában, vagy a www.jegymester.hu-n elővételben kell megvásárolni.

FEDEZDFEL.ITTHON.HU

Programok Budapesten

Arany János versei, dalai és a balladáira készült melodrámák a korszak legszebb zongoraműveivel fűszerezve.
Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő estje. Közreműködik: Elek Szilvia zongoraművész, zeneszerző.
IDŐPONT: november 12. 19:00–20:15 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Emerenc nyomában
Helytörténeti séta Az ajtó helyszíneire, a Júlia utcába, Szabó Magda és Szobotka Tibor egykori lakásához,
és Szeredás Emerenc (a valóságban Szőke Júlia) lakhelyéhez, Verrasztó Gábor helytörténész vezetésével.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

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

Képzelt színház – tervezd meg saját színpadodat!
A Kassák 130/50 kiállítássorozatba illeszkedő időszaki tárlatunkhoz kapcsolódóan az 1920-as évek
színpadtechnikai kísérleteit megidéző és főként a kollázstechnika eszköztárát felhasználó múzeumpedagógiai
programokra várjuk az iskolai csoportokat, baráti köröket, mindenekelőtt a képzőművészet, illetve a színpadi
látvány témája iránt érdeklődőket.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 800 Ft/diák. Kísérőknek
ingyenes.

Szabó Magda és Jablonczay Lenke – azaz egy érdekes családtörténet
Szabó Magda életrajzi ihletésű regényének főhőse, az író édesanyja, Jablonczay Lenke. Az ő famíliájának
bemutatásán keresztül rendhagyó családtörténeti programot kínálunk személyes családfa készítésével.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 500 Ft/diák. Kísérőknek
ingyenes.

Az új színházművészetért – a magyar avantgárd színpadi kísérletei (Kassák Lajos
életműve)
A Kassák 130/50 kiállítássorozatba illeszkedő időszaki tárlat megnyitó eseménye a Múzeumok Őszi Fesztiválja
idejére esik. Izgalmas vállalkozás a Kassák Lajos életmű bemutatása, mely három múzeum – a Petőﬁ Irodalmi
Múzeum, a Kassák Múzeum és az OSZMI-Bajor Gizi Színészmúzeum – összefogásából realizálódik.
IDŐPONT: október 26. 18:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kísértetek vacsora előtt – avantgárd ﬁlmkísérletek a húszas években
A felnőtt korosztály számára 3 alkalommal ﬁlmklubot szervezünk Kassák Lajos életművét bemutató
időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan. A tárlat fókuszában az avantgárd művészet performatív aspektusának
bemutatása áll. A kiállítótérben a színpadi művek megújításával foglalkozó alkotások és gondolatok jelennek
meg, és ennek fontos kiegészítője a ﬁlm. Ehhez kapcsolódik a vetítéssorozat.
IDŐPONT: november 8. 16:00–19:00 BELÉPÉS: 500 Ft/fő.

Bajor Gizi egykori villájának titkokkal teli világa (sötétedés után)
A Nemzeti Színház egykori dívája, az ünnepelt színésznő az 1930-as évektől élt abban a villaépületben,
melynek titokzatos világát kivételesen az éj leple alatt fedezzük föl. A villa négy szintjén közel ezer négyzetméteren sok , a múlt homályából most először fölbukkanó titkot ismerhetnek meg a bátor szívű érdeklődők
Bajor Giziről, korának színházi világáról, a felső tízezer lenyűgöző életéről.
IDŐPONT: november 10. 18:00–21:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 500 Ft/fő.

Szabó Magda drámáinak színpadi megvalósulása, egyéb színházi kötődései
Szabó Magda életművének egy becses darabját, az önéletrajzi ihletésű Régimódi történet című regényt
idézzük meg különböző események során, melyek közül a legizgalmasabb a Beszélgetések vetítéssel – a regény
színpadi feldolgozásairól című program lesz. Ennek részeként egykori közreműködők vallanak az alkotás folyamatáról az egykori előadások kapcsán.
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IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. BELÉPÉS: díjtalan.
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Postamúzeum 1068 Budapest, Benczúr utca 27. T.: +36 1 269 6838

A madzagtelefontól a mobilig – kalandozás a távbeszélő-történetben
Programunk keretében múzeumi munkatársaink mennek el az iskolába, és tartanak interaktív bemutató
foglalkozást a telefon, a telefonálás történetéről.
IDŐPONT: szeptember 26. – november 7. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Gyűjtemény, kutatás, internet
Muzeológusok és magángyűjtők párbeszéde a digitális világ, az internet nyújtotta lehetőségekről,
előnyökről, buktatókról a kutatás és a gyűjteménygyarapítás területén. Meghívott vendégek: Gács János
iparjogvédelmi szakértő és Bacsik Ferenc magángyűjtő
IDŐPONT: szeptember 28. 15:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Történelmet kézbesítünk – utazó kiállításunk zárása
A 150 éve függetlenné vált Magyar Királyi Postára emlékező utazó kiállításunk végállomásához érkezik. A
Magyar Posta teherautójában berendezett kiállításunk a Postamúzeum előtt tekinthető meg ezen a napon.
IDŐPONT: november 7. 10:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Merkúr-palota, alias Teréz Távbeszélőközpont
A Teréz Távbeszélőközpont volt az első épület Budapesten, amelyet erre a célra építettek, és aztán
majdnem 100 évig használtak is. A mai tulajdonos, a Prezi.com segítségével bemutatjuk az épület építészeti
értékeit, különlegességeit, technikatörténeti érdekességeit.
IDŐPONT: október 10. 17:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Önműködő postakocsik
Muzeológusok és megelevenedő történelmi szereplők mutatják be a motorizáció kezdeti lépéseit és az
első postaautók történetét a magyar postaszolgálatban.
IDŐPONT: október 24. 16:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Csákótól a baseballsapkáig

Programok Budapesten

Arany asszonyok

Bemutatjuk a Postamúzeum egyenruha-gyűjteményének jellegzetes darabjait a 19–20. századból.
IDŐPONT: november 8. 16:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár 1023 Budapest, Török utca 12. T.: +36 1 212 5421

Palota a Török utcában
A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár a Török utcában helyezkedik el, amely gyönyörű neobarokk
palota. Évek óta nagy érdeklődésre tart számot ez a programunk. A látogatók kíváncsiak a könyvtárként
működő épületre, de ha a falak mesélni tudnának, egyéb érdekes történetek is kiderülnek a korábban itt
lakókról, később itt dolgozókról. Szerencsés helyzetbe kerülnek azonban a látogatók, a falak helyett
dr. Magyar László András orvostörténész, a Könyvtár vezetője mutatja be nekik az épület történetét.
IDŐPONT: szeptember 27. 17:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Nem csak könyvtár, növénytár!
Idei őszi programunk egyik kiemelkedő alkalma lesz ez az esemény könyvtárunkban, amely két tudományterület egymás felé történő nyitásáról, találkozásáról, együttműködéséről fog szólni. A Könyvtárban
ezen a délutánon a herbáriumoké és a füvészkönyveké lesz a főszerep. Azonkívül, hogy ezek a kötetek szemet
gyönyörködtető példányok, két szakember, dr. Kapronczay Katalin, volt könyvtári osztályvezető és dr. Szabó
Attila gyógyszerész mutatja be a könyvritkaságokat a közönségnek.
IDŐPONT: november 2. 16:00–17:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Milyen volt a régi gyógyszerészképzés?
Dr. Kapronczay Károly orvostörténész, levéltáros nyit egy kis ajtót a múltra, amelyben a hallgatóságot
azokba az időkbe kalauzolja, amikor a gyógyszerész szakmát még nem az egyetemen oktatták. Érdekes
gyógyszerész- és kultúrtörténeti utazás egy szakma múltjában.
IDŐPONT: október 26. 16:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Orvosok 1956
A múzeumi őszt egy könyvbemutatóval, ill. egy kerekasztal-beszélgetéssel zárjuk le. Orvosok az 1956-os forradalomban c. tanulmánykötet néhány szerzője ül asztalhoz, hogy az orvosok szerepét bemutassák az 1956-os forradalom alatt. Könyvtárunk olvasóterme méltó környeztet nyújt a témához. Programunkra mindenkit szeretettel várunk!
IDŐPONT: november 8. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Vasarely Múzeum 1033 Budapest, Szentlélek tér 6. T.: +36 1 388 7551

Puzzle- és társasjátéknap a Vasarely Múzeumban
A Múzeumok Őszi Fesztiváljára hazai és külföldi játékfejlesztőkkel fogtunk össze – néhány olyannal
is, akiket tisztán Victor Vasarely műalkotásai ihlettek –, hogy mindenfajta alakban és méretben összerakós
fejtörő játékokat kínáljunk fel neked.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Hogyan raktározzuk a hangszereket?
A program során a hangszerraktár rejtelmeibe kalauzoljuk el az érdeklődőket. Közelebbről is megismerhetik a múzeum hangszergyűjteményét, illetve a raktározás, műtárgyvédelem feladatkörébe is bepillantást
nyerhetnek.
IDŐPONT: október 4., október 25. 10:00–11:00, 14:00–15:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft;
diák, nyugdíjas, pedagógus: 300 Ft.

Séta az Erdődy-palotában
A Zenetörténeti Múzeumnak otthont adó Erdődy-palotába invitáljuk az érdeklődőket. Járjuk be együtt a
barokk palota legszebb tereit!
IDŐPONT: október 7–8. 10:00–11:30 BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft; diák, nyugdíjas, pedagógus: 300 Ft.

A restaurátorműhely titkai
Fedezzük fel együtt a restaurátorműhelyt! A rendhagyó műhelylátogatás alkalmával betekintést kaphatnak
a restaurátor munkájába, megﬁgyelhetik egy 18. századi fortepiano helyreállításának aktuális munkafolyamatát.
IDŐPONT: október 19., 26. 16:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft; diák, nyugdíjas,
pedagógus: 300 Ft.
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PROGRAMOK ORSZÁGSZERTE
Abony, Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely; 2740, Vasút út 16. T.: +36 53 360 075

Az abonyi ereklyék fosztogatói

Isaszeg néphagyományai a Márton-nap jegyében
Isaszeg Szlovák Tájháza a város ófalu részén helyezkedik el. A Tájházban elevenítjük fel Isaszeg népi
szokásait játékokkal, és a helyi és kézműves foglalkozásokkal. Sok szeretettel várunk mindenkit!
IDŐPONT: november 11. BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT: november 6. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

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

Kastély az egyszarvúhoz
Nemrég jelent meg Dobák Balázs Gábor első regénye, mely helyszínéül az aszódi Podmaniczky-kastélyt
választotta. Az író kalauzolásával járjuk végig a helyszínt és közben az egykori főúri család, a Podmaniczkyak
életével is megismerkedünk.
IDŐPONT: szeptember 23. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A mi Petőﬁnk
Egy rendkívüli irodalomóra alkalmával megismerkedünk Petőﬁ Sándor gyökereivel, kamaszkorával és a
költő családfáját is elkészítjük.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Mammut a bőröndben
A múzeum régészeti gyűjteménye Európa szerte híres a kutatók körében. Szeretnénk, ha a környékbeli
ﬁatalok is megismernék a Galga-mentéről származó őskori maradványokat, ezért elvisszük hozzájuk az
iskolába, hogy beavassuk őket az őskor titkaiba.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Megelevenedő népmesék
Hogyan nézett ki egy csizmadiaműhely? Mennyi lisztet vitt el a Szélkirályﬁ? A múzeumi foglalkozás során
a gyerekekkel eljátszuk A szegény csizmadia és a szélkirály meséjét, melyhez a múzeumban található csizmadiaműhelyt és a néprajzi tárgyakat hívjuk segítségül. A foglalkozás befejezéseképpen mindenki elkészítheti és
haza is viheti magával saját berbécsét.
IDŐPONT: szeptember 26. – október 6. 9:00–15:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Cucurbita pepo

Kismaros temploma 190 éves c. időszaki egyháztörténeti kiállítás
A kiállításon bemutatjuk a 19-21. századi Kismaros templomát, papjait, egyházi szervezeteit, egyházi
ünnepeit és a kismarosi hívők mindennapi vallásos életvitelét ábrázoló régi képeket és dokumentumokat a
Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény anyagából.
IDŐPONT: szeptember 29. – november 12. BELÉPÉS: díjtalan.

Tárlatvezetések a Kismaros temploma 190 éves c. időszaki egyháztörténeti kiállításon
A kiállításon a kismarosi hívők mindennapi vallásos életvitelét ábrázoló sok érdekes régi kép és dokumentum
hátterét is felelevenítjük, ezzel is segítve látogatóinknak a téma alaposabb megismerését.
IDŐPONT: október 14. 10:00–12:00, november 19. 11:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kismarosi borászati érdekességek c. tárlatvezetés a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteményben
A tárlatvezetés keretében az állandó kiállításunk borászati tárgyaihoz kapcsolódó szokásokkal is
megismertetjük látogatóinkat.
IDŐPONT: október 22. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Pilisszántó, Pilisszántói Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhely; 2095, Kossuth Lajos utca 86.
T.: +36 26 349 554

Pilisszántói kőfülke
Ma a pilisszántói kőfülke a Pilisi Parkerdő védett területén fokozottan védett régészeti lelőhelyként van számon
tartva, de a több mint 100 éve napvilágra került régészeti leletanyag, amelyről régészeti kultúrát neveztek el, ez idáig
nem került bemutatásra. A program során, a helyszínen, elhelyezésre és felavatásra kerül a „Tájékoztató tábla”.
IDŐPONT: november 4. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Szada, Szadai Tájház; 2111, Dózsa György út 41. T.: +36 30 464 5807

Mesterek és Alkotók

A rendezvény alkalmával családok és intézmények jelentkezését várjuk, hogy elkészítsék számunkra a
legjobb tökös receptjeiket és elhozzák töklámpásaikat.
IDŐPONT: november 11. 10:00–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Programok: a tájház bemutatása, kiállítások, bemutatók, műsorok, vendéglátás. Részletek a
www.oszifesztival.hu oldalon.
IDŐPONT: október 7. 11:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Százhalombatta, „Matrica” Múzeum és Régészeti Park; 2440, Gesztenyés út 1–3. T.: +36 23 354 591/14

Fecsegő csütörtök
Feladványokkal fűszerezett, rendhagyó tárlatvezetéseinken fény derül pletykákra, sztorikra, igazságokra
és hamisságokra a kastély királyi időszakából. A helyes megfejtők nyereményben részesülnek.
IDŐPONT: szepteber 28., október 5., 12., 19., 26., november 2. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.
BELÉPÉS: felnőtt: 1300 Ft, diák: 850 Ft.

Horthy-bunker
A föld alatt kb. 10 méter mélyen fekvő Horthy Miklós kormányzó elfeledett bunkerét, mintegy 170 cm
széles vasbeton falak határolják, mely most vezetett túra keretében látogatható.
IDŐPONT: szeptember 30. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: felnőtt: 700 Ft, diák: 350 Ft
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Isaszeg, Szlovák Tájház; 2117, Templom utca 30. T.: +36 30 448 9182

A program a népszerű szabadulásjátékok mintáját követi. A játékosoknak az Abonyi Lajos Múzeumi
Kiállítóhely szobáiban kell követni a nyomokat a kiállított tárgyak segítségével, hogy megtalálhassák a város
egy elfeledett kincsét.

Aszód, Petőﬁ Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; 2170, Szontágh lépcső 2. T.: +36 28 780 176
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Gyűjteménygyarapodás az elmúlt öt évben
Rengeteg módon gyarapodhat egy múzeumi gyűjtemény. Célunk ennek bemutatása és köszönetmondás azoknak,
akik önzetlenül támogatják a város múzeumát, hogy minél többféle módon be tudjuk mutatni a város történetét.
IDŐPONT: október 13. 17:00–18:00 BELÉPÉS: 400–800 Ft.

Utazik az Udvar! – Családi nap
Játékos rejtvényen keresztül fedezhetik fel az érdeklődők a királyi udvartartás utazásairól szóló időszaki
kiállításunkat. A megfejtők korhű ruhákba bújhatnak a kiállítás fotófalánál, és mini papírbőröndöt készíthetnek.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–17:00 BELÉPÉS: felnőtt: 1500 Ft, diák: 750 Ft, kombinált jegy (állandó kiállítás + időszaki
kiállítás): felnőtt: 3500 Ft, diák: 1900 Ft.

Királydombi Pavilon
A Kastélypark egyetlen megmaradt barokk kori építménye. Az épület csak különleges, kivételes események
alatt tárja ki kapuit.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–14:00, 10:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kódfejtők Éjszakája 2.
Egy estére rejtélyes ködbe borulnak a kastély termei. Izgalmas, fejtörő játékunkra 16 év felettiek 3–4 fős
csapatainak jelentkezését várjuk. A legjobb három csapat nyereményben részesül. Érdemes gyorsan jelentkezni,
mert a csapatok száma limitált.
IDŐPONT: október 27. 18:00–22:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 2600 Ft.
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Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum; 2100, Szabadság tér 5. T.: +36 28 421 997

Egy reggel itt a tél
A Régészeti Park szezonzáró családi napján interaktív programokkal, ﬁnom falatokkal, ízekkel, játékkal
várjuk a látogatókat őskori házak másolatai között gyönyörű őszi természetben.
IDŐPONT: október 14. 10:00–15:00 BELÉPÉS: egyéni jegy: 2000 Ft, családi jegy: 5300 Ft.

Tetkók, nyomdák, pecsétlők
Az őszi szünet két napján táborba várjuk a gyerekeket a Múzeumban játékokkal, kézműveskedéssel, bátorságpróbával.
IDŐPONT: október 30–31. 8:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: napijegy: 2500 Ft/fő.

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

Üzenetek Szentendréről – családi nap alkotással, tárlatvezetésekkel
A családi nap a Dumtsa Jenő emlékévhez kapcsolódóan a képeslapokról szól. Természetesen a szentendrei
képeslapoké lesz a főszerep! A Szentendre Fő terén zajló alkotóprogram mellett Péterffy Gergely két előadást
tart Dumtsa Jenő képeslapjairól a Barcsay Múzeumban (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10.), 16 és 17 órától.
IDŐPONT: október 7. 14:00–18:00 BELÉPÉS: a közös alkotás ingyenes, az előadáson a kiállításra szóló belépőjeggyel
lehet részt venni.

A bikinitől a tógáig – avagy mit viseltek a rómaiak?
Dr. Ottományi Katalin előadása a rómaiak öltözködési szokásairól. Hétköznapok az ókorban – a mindennapok
történelme.
IDŐPONT: október 21. 16:00–17:00 BELÉPÉS: a kiállításra szóló belépőjeggyel lehet résztvenni.

Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei (1870–1920)
A kiegyezést követően egy új nemzedék kezdte meg egy modern kisváros építését, kapcsolódva a „boldog
békeidők” dinamikus, ám ellentmondásoktól sem mentes fejlődéséhez. Ennek a korszaknak volt kiemelkedő alakja
a város egykori polgármestere, Dumtsa Jenő, aki éppen száz éve halt meg. Szeretettel várunk mindenkit a kiállítás
megnyitójára!
IDŐPONT: október 26. 17:00–21:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Péterffy Gergely előadása szentendrei HÉV 1952-es balesetéről. A rendhagyó tárlatvezetés során a császárfürdői
baleset okai és következményei kerülnek elemzésre.
IDŐPONT: október 28. 16:00–18:00 BELÉPÉS: a kiállításra szóló belépőjeggyel lehet résztvenni.

Helytörténeti és képzőművészeti tábor 9–14 éveseknek

A múzeumokban
élmények várnak !

Az őszi szünet első két napján várjuk a diákokat egy kétnapos, tematikus, kreatív táborba.
IDŐPONT: október 30–31. 9:00–16:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 2000 Ft/nap – két napra
összesen 4000 Ft.
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Szabotőr vagy áldozat? A szentendrei HÉV-vonalon dolgozó váltóőr kivégzése a
Rákosi-korszakban.

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

Az ajtó nyitva áll? – V. Pedagógusok éjszakája – az óvodától az egyetemig
A múzeumpedagógusok ajtónyitó tudománya mint pszichoterápiás módszer mutatkozik be. Pszichológusokkal lélekbúvárkodunk foglalkozásainkon. A bábterápia, az agresszió- és konﬂ iktuskezelés, a traumás
élmények feldolgozása, a kiégés is terítékre kerül.
IDŐPONT: szeptember 29. 16:30–20:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

’56 falun
Rendezvényünk az ’56-os forradalom eseményeit és a forradalomhoz vezető folyamatokat állítja középpontba
a falusiak mindennapjainak szemszögéből, személyes történeteken keresztül.
IDŐPONT: október 21–23. 09:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Szent Márton Újborfesztivál és Libator
A Márton-napi fesztiválunk idén is a bor és a gasztronómia körül forog a paraszti évet lezáró vigasság jegyében.
IDŐPONT: november 11–12. 9:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

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

A mese szárnyán
Irodalmi kalandozás gyerekeknek a Sárkányhegedű című mesekönyv szerzőjével, Hajdú Katival és a
könyv illusztrátorával, Illés Mártával.
IDŐPONT: szeptember 29. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Az ötvösmesterség nyomában
Az ötvösmesterség rejtelmeinek bemutatása. Egy ősi mesterség mai művelőjét ismerhetik meg munka
közben a tápiószelei kisdiákok, sőt bekapcsolódhatnak a munkafolyamatba is.
IDŐPONT: október 4. 08:00–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Az illusztrátor munkája
Az illusztrátort ismerjük meg munka közben, aki alkotási feladatot ad a résztvevő gyerekeknek. Illés
Márta ﬁatal festőművész segítségével egyedi és közös életkönyvek, életképek készülnek.
IDŐPONT: október 7. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Mesélő tárgyak – óvodások a múzeumban
A tápiószelei Blaskovich kúriamúzeum óvodásoknak szóló múzeumpedagógiai programjainak interaktív
bemutatása óvodapedagógusoknak.I
IDŐPONT: október 12. 14:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Régésztúra
Egy elfeledett nép élete bontakozik ki a túra során. Dinnyés István régész által Tápiószele határába vezetett túra során a Tápió patak mentén megtelepedett népvándorlás-kori népek életébe nyerünk bepillantást.
IDŐPONT: október 13. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Kalandozás a sárkányok földjén
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Irodalmi beszélgetés egy tea mellett a Sárkányhegedű című könyv szerzőjével, Hajdú Kati szolnoki írónővel
és alkotótársával, Illés Márta tápióbicskei festőművésszel az időszaki tárlathoz kapcsolódva.
IDŐPONT: október 18. 17:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Felfedezői csapatjáték
Kalandvágyók, felfedezők ﬁgyelem! Búcsúztassuk együtt az őszt a felfedezői csapatjátékkal a tápiószelei
kúriában.
IDŐPONT: november 10. 17:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

„Rejtőzködő Vénusz” – új szerzemények a váci Tragor Ignác Múzeum régészeti
gyűjteményéből – régészeti kamarakiállítás
2017 júniusában múzeumunk egy kivételes jelentőségű újkőkori lelettel, egy női testet ábrázoló agyagplasztikával gyarapodott. Ezenkívül a lelkes adományozóknak köszönhetően hozzánk került leletek és az elmúlt egy
év ásatásai során előkerült régészeti tárgyak is láthatók lesznek.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:30–15:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl

Délelőtt „Petőﬁ nyomában Vácott” címmel történeti-irodalmi múzeumi séta, délután a múzeum képzőművészeti gyűjteményében található meseillusztrációkkal való ismerkedés és kreatív foglalkozás várja az érdeklődőket.
IDŐPONT: október 7. 10:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

„Családi nap a múzeummal a nyomdászat jegyében”
„Közjava és hasznára… nyomdát állíthasson…” A váci nyomdászat 245 éve (1772–2017) időszaki kiállításhoz
kapcsolódóan.
IDŐPONT: október 14. 10:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

„Ajánlom a tisztelt közönség becses ﬁ gyelmébe…” Nyomdai reklám és marketing a
19–20. században
„Közjava és hasznára… nyomdát állíthasson…” A váci nyomdászat 245 éve (1772–2017) időszaki kiállításhoz
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Egy esemény reklámozása különböző korokban, különböző formákban – újsághír, szórólap, plakát készítése.
IDŐPONT: október 17. 9:00–14:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 400 Ft/diák.

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

Biciklis KulTúra
Rendhagyó városnézéssel egybekötött túrára invitálunk, mely során a Duna-menti települések kulturális,
épített és természeti értékeit ismerheted meg. Pattanj biciklire és kerekezz el velünk Váctól Zebegényig!
Gyönyörködj a Dunakanyar szépségében, és tudj meg többet a térség épített örökségéről, kultúrájáról.
IDŐPONT: szeptember 30. 9:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1500 Ft/fő. A programra
váltott jeggyel a Szőnyi István Emlékmúzeumba a belépés ingyenes.

Családi Nap a Szőnyi István Emlékmúzeumban
Az egész családot invitáljuk, hogy kicsik és nagyok együtt ismerkedhessenek meg a művészettel, Szőnyi
István festészetével. Játsszunk, alkossunk együtt!
IDŐPONT: október 7. 10:00–18:00 BELÉPÉS: a belépőjegy megvásárlásával ingyenes. A jegyárakról részletesen a
www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Színek és szavak találkozása
A Színek és szavak című program során igyekszünk feltárni az irodalom és a képzőművészet kapcsolatát.
A múzeumban Szőnyi István festményei kelnek életre Rozványi Dávid író saját lírai alkotásain keresztül. Az egyes
képek ihlette művek, az adott festmény előtt szólalnak meg. A program során a látogatóknak is lehetőségük van
írói vénájuk kibontakoztatására.
IDŐPONT: október 14. 16:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a belépőjegy megvásárlásával
ingyenes. A jegyárakról részletesen a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Séta Szőnyi nyomában – Zebegény épített öröksége akkor és most
Szőnyi István neve mára már összeforrott Zebegénnyel. Itt élt, ide kötődik munkásságának nagy része.
A múzeumba látogatók számára a festő művein keresztül is megcsodálhatják a Dunakanyar felejthetetlen
szépségű panorámáját. Sétánk során kilépünk a múzeum falai közül. Meglátogatjuk Zebegény nevezetességeit, közben feltárul előttünk a község egykori képe, Szőnyi Istvánnak és családjának élete.
IDŐPONT: október 21. 14:00–16:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a belépőjegy megvásárlásával
ingyenes. A jegyárakról részletesen a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Kreatív szakkör gyermekeknek
Az őszi szünet alatt kreatív szakkörrel várjuk a gyermekeket. Minden nap más témát dolgozunk fel.
A kiállítás megtekintése után a kiállítótérben, illetve jó idő esetén a múzeum verandáján kialakított ideiglenes
műtermünkben alkotunk.
IDŐPONT: október 31., november 2., 3. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS:a jegyárakról a
www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

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

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU
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Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból című bannerkiállítás általános-és középiskolákban

A kiállításon 15 db 200×100 cm méretű banneren, fényképek segítségével mutatjuk be a Dunaújvárosi járás
területéről előkerült régészeti leleteket, az újkőkortól a XVIII. századig. A fotókon egyaránt szerepelnek a
múzeum állandó kiállításában folyamatosan látható, valamint a raktárakban őrzött, csak ritkán, időszakos
kiállításokon bemutatott tárgyak.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.

Séta a dunaújvárosi Szocreál Tanösvényen
Séta, vezetéssel Dunaújváros Szocreál tanösvényén: szerdánként 14 órai kezdéssel, gyülekező az Intercisa
Múzeum előtt. A vezetést Kronászt Margit történész tartja.
IDŐPONT: október 4., 11., 18. 14:00–15:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: teljes jegyár: 700 Ft, diák,
nyugdíjas jegyár: 350 Ft.

Fazekasmesterség régen és ma
Fazekasbemutatóval és egy igazán izgalmas időutazással egybekötött előadással várjuk látogatóinkat.
Németh Nóra budakeszi fazekas előadást és kézműves bemutatót tart a múzeum II. emeleti előadótermében.
A népi kultúra elképzelhetetlen az egykori fazekas mesterek munkái nélkül, ezért szeretnénk a mesterséget
és a bemutatót közelebb hozni a látogatóinkhoz.
IDŐPONT: október 10. 16:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Történeti előadások az Intercisa Múzeumban
Történeti előadásaink bemutatása pedagógusok számára. A témák egyaránt foglalkoznak egyetemes és
magyar történelemmel, szerepel az életmód, hely-, építészet- és hadtörténet is.
IDŐPONT: október 25. 17:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Családi délután az Intercisa Múzeumban
Ismeretterjesztő előadásokkal, őszies hangulatú kézműves programokkal és Márton-napi hagyományokra épülő foglalkozásokkal várjuk látogatóinkat.

Közép-Dunántúl

Családi nap az irodalom és a képzőművészet jegyében

IDŐPONT: november 11. 14:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Intercisa Múzeum pincétől a padlásig felfedezésre vár!
A látogatók elől elzárt múzeumi helyszínek, ismeretlen múzeumi tevékenységek, egyedi tárgyak várják
a látogatókat. A pincétől a padlásig bejárhatják a múzeum összes olyan helyiségét muzeológus vezetésével,
amit a hagyományos belépőjeggyel nem láthatnának. Részvétel: előzetes bejelentkezéssel, keddtől péntekig
minden héten az Őszi Fesztivál ideje alatt!
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Iváncsa, Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ/Helytörténeti Gyűjtemény; 2454, Fő utca 3.
T.: +36 25 256 001

Sárfőtől Mezőföldig – táj-és népkutatás Fejér megyében
A 45 éves iváncsai Helytörténeti Gyűjteményben Lukács László DSc. néprajzkutató, egyetemi tanár tart
előadást. Az előadás témája a tájegységben folyó kutatási munkák, az ehhez kapcsolódó érdekességek.
IDŐPONT: október 17. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Pákozd, Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely; 8095, Mészeg-hegy T.: +36 30 474 7905

Kaland az Emlékparkban, időutazás a hadtörténelemben
Izgalmas hadtörténelmi, életkortól és a résztvevők létszámától függetlenül bárki számára teljesíthető játékos
tudáspróba: hozd el nagyszüleidet, szüleidet, testvéreidet, vagy gyere a barátaiddal és vegyél részt a kalandban!
IDŐPONT: október 28. – november 5. 10:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat

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

ArcheoTúra
Mit rejt a múzeum pincéje? Hogy néz ki a régészeti raktár? Milyen leletek és miért kerültek kiválasztásra a
Régészeti látványtár kialakításakor? A felfedező túrát A. Pál Gabriella és Kisné Cseh Julianna régészek vezetik.
IDŐPONT: szeptember 28. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

LiteraTúra
LiteraTúra – irodalmi tekerés Tatabányáról.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Utazó múzeum
Az Utazó múzeum programsorozat célja, hogy a Tatabánya városa által meghirdetett „Jó szerencsét!”
Emlékévhez kapcsolódó kiállításokat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat elvigyük az iskolákba, lehetőséget
teremtve ezzel a diákoknak a várostörténeti anyagok megismerésére. Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal
keltenénk életre a bemutatott tárgyi anyagot.
IDŐPONT: október 3–31. 10:00–11:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Mesterek és alkotók
Krajcsirovits Henrik kiemelkedő szerepet játszott Tatabánya kulturális életében mint festőművész és egyben
kultúraszervező. Az ő hagyatékát, amely több mint 100 alkotásból áll, szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek.
IDŐPONT: október 12. 10:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Óvodapedagógusok Napja
Bemutatkozik a múzeum óvodapedagógiai programja és az ehhez készített matricás füzet.
IDŐPONT: október 13. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Csemege
Igazi kulturális csemegét kínálunk fogyasztásra a 2017-es Múzeumok Őszi Fesztiváljának központi témájához kapcsolódva. Fiatal, tehetséges helyi szépírók, költők, slammerek állnak össze egy kortárs vizuális-zenés
performansz erejéig.
IDŐPONT: október 28. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Esztergom, Keresztény Múzeum; 2500, Mindszenty tér 2. T.: +36 33 413 880

Bájolások, ráolvasások, segítő szentek és népi praktikák
A múzeumpedagógiai foglalkozás bemutatja Erdélyi Zsuzsanna népi vallásos gyűjtésének azon szóbeli
és tárgyi emlékeit, mely a népi hit és hiedelmek világába kalauzol el bennünket. Közösen járunk utána, milyen
imákat mondtak elődeink torokfájás ellen, felfedezhetjük, mi szerepe volt a kis Jézusnak és Szent Jánosnak a
népi hiedelmekben.
IDŐPONT: október 1–31. 10:00–17:00 BELÉPÉS: csoportos diákjegy: 400 Ft/fő
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Tanárok Éjszakája
A Keresztény Múzeum idén az újonnan megnyílt Erdélyi Zsuzsanna Népi Vallásosság Gyűjteményébe várja
a pedagógusokat, ahol a gyűjtemény kezelőjétől hallhatnak tárlatvezetést, megismerkedhetnek a kiállítás
múzeumpedagógiai foglalkozásaival, és egy állófogadás keretein belül tájékozódhatnak Esztergom további
múzeumainak múzeumpedagógiai kínálatáról.

ITT AZ M5,
A KÖZMÉDIA
ÚJ CSATORNÁJA

IDŐPONT: október 13. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Balassa-séta
A Balassa-séta során közösen bejárjuk Esztergom azon helyszíneit, melyek a hős költőhöz köthetőek.
Versek, dalok, múzeumi tárgyak, tánc és bor, valamint Balassa életének utolsó helyszínei segítségével idézzük
fel a költő életét, munkásságát és korát.
IDŐPONT: október 21–23. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Lépj tovább! Az ajtó nyitva
Az óvónők számára szeretnénk bemutatni, hogy az óvodás korosztály igényeire szabott foglalkozással és
interaktív állandó kiállításunkkal hogyan tudunk hozzájárulni az óvodák környezeti nevelési programjához, a
környezetbarát magatartás formálásához.
IDŐPONT: október 16. 10:00–11:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Rejtély a Duna Múzeumban
Izgalmas kalandjáték a múzeumban A Danubius Mysticus egy saját fejlesztésű kalandjáték, melynek
ﬁktív alaptörténete 1838. március 13-ra nyúlik vissza, és valóságos történeti elemeket is felhasználva viszi
egyedülálló időutazásra a látogatókat.
IDŐPONT: október 21. 13:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

ISMERETTERJESZTÉS, OKTATÁS, KULTÚRA

Komárom, Komáromi Klapka György Múzeum; 2900, Kelemen László utca 22. T.: +36 34 344 697

Nagyjaink emlékezete II.
A Nagyjaink emlékezete II. program keretében a történelmi Komárom helyszínén, az észak-komáromi
temetőben emlékezünk meg azokról a művészekről, írókról, tudósokról és politikusokról, akik napjainkig
meghatározzák városunk arculatát.
IDŐPONT: szeptember 30. 09:00–11:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

„Egy nap a múzeumban”
A program keretében betekintést szeretnénk nyújtani a múzeum és a muzeológusok mindennapi életébe.
IDŐPONT: október 13. 16:30–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

I. világháborús konferencia
Az I. világháború centenáriumi éveihez kapcsolódóan konferenciát rendezünk, ahol a téma szakavatottjai
segítségével nyerhetünk betekintést Komárom város I. világháborús életébe.
IDŐPONT: október 20. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Komáromi mesterségek: komáromi hajógyártás
A Komáromi Mesterségek kiállítássorozat következő része a komáromi hajóácsokkal, hajóépítőkkel és a
komáromi hajógyár történetével foglalkozik.
IDŐPONT: november 10. 16:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Tata, ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális Közgyűjtemény;
2890, Fekete út 2. T.: +36 34 381 587, +36 30 256 2318; Geotóp napi program +36 20 912 0163

Geotóp nap
Célkeresztben a 2017-es év ásványa, a kvarc, melyet tűzkőként az ősember is bányászott a Kálváriadombon. Megmutatjuk a 2017-es régészeti feltárások eredményeit, és azt is, hogyan lett a tűzkőből szerszám.

AZ M5 MÉRFÖLDKŐ A HAZAI TELEVÍZIÓZÁSBAN.
EGY CSATORNA, AMI EGYSZERRE SZÓL A GYEREKEKHEZ,
AZ ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKHOZ,
A TUDOMÁNYRA ÉS KULTÚRÁRA NYITOTT FELNŐTTEKHEZ
AZ M5 CSATORNÁN MINDEN ESTE SZÍNHÁZ, OPERA,
BALETT ELŐADÁSOK ÉS HANGVERSENYEK
A KÁRPÁT-MEDENCE MAGYAR TÁRSULATAITÓL
AZ M5 CSATORNÁN MINDEN NAP BŐVÍTHETI SZÓKINCSÉT
ANGOL, NÉMET, SPANYOL, FRANCIA, OLASZ ÉS OROSZ
NYELVBŐL IS

IDŐPONT: október 7. 10:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

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

34

Őszi munkák a téren
Ezúttal nem a múzeumba invitáljuk a közönséget, hanem a város köztereire, tartsanak velünk egy kis
múltidézésre. Az utazást a nagyszülők hétköznapjaiban még jellemző őszi munkák, valamint egy kis szekér
megismerésével kezdjük el. Beszélgessünk közösen elődeink tárgyairól és mindennapjairól.
IDŐPONT: október 19., 26. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

AZ M5 CSATORNÁN TERMÉSZET- ÉS JÁTÉKFILMEK EREDETI NYELVEN, MAGYAR FELIRATTAL

Halloween-i szöszmötölő
A program témája a Halloween. Említést teszünk kialakulásáról, hagyományairól majd közösen dekorációkat készítünk, töklámpásokat faragunk ki, amikkel együtt feldíszítjük az esti Rejtély a múzeumban című program helyszíneit.
IDŐPONT: november 3. 12:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Rejtély az ódon falak között
Programunk felnőtteknek, baráti társaságoknak szól, akiket izgalmas kalandra várunk a várudvar
látogatók elől elzárt területeire. Titokzatos és ismereten környezetben kell nyomozni, feltárni a titkokat,
kiszabadulni a szabadulós szobából és megoldani a rejtélyt!
IDŐPONT: november 3. 17:00–18:45, 19:00–20:45, 21:00–22:45 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: kérjük,
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

M5 - JÓT S JÓL!
m5tv.hu
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Kiegyezés és koronázás – Őszi Filmklub – A kőszívű ember ﬁai
A kőszívű ember ﬁai (magyar ﬁlmdráma, 140 perc, 1965). Rendezte: Várkonyi Zoltán. Szereplők: Sulyok Mária,
Bitskey Tibor, Major Tamás, Mécs Károly, Tordy Géza, Béres Ilona, Bujtor István, Básti Lajos, Bessenyei Ferenc.
IDŐPONT: szeptember 7. 17:00–19:40 BELÉPÉS: díjtalan.

Kiegyezés és koronázás – Őszi Filmklub – 80 huszár – beszélgetés Sára Sándor ﬁlmrendezővel
80 huszár (magyar ﬁlmdráma, 1978). Rendezte: Sára Sándor. Szereplők: Dózsa László, Tordy Géza,
Madaras József, Cserhalmi György, Juhász Jácint, Oszter Sándor, Mécs Károly.
IDŐPONT: szeptember 16. 16:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Technikai megﬁgyelések a zágrábi Szent László-paláston – Sipos Enikő textilrestaurátor
előadása
Sipos Enikő textilrestaurátor (Magyar Nemzeti Múzeum) előadása a Szent László-emlékévben, a Lovagkirály
trónralépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.
IDŐPONT: szeptember 19. 17:30–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kiegyezés és koronázás – Őszi Filmklub – A Hídember
Széchenyi István születésének 226. évfordulóján: A Hídember (magyar történelmi ﬁlm, 2002) Rendezte:
Bereményi Géza
IDŐPONT: szeptember 21. 17:00–19:30 BELÉPÉS: díjtalan.

A Gizella-kápolna megtekintése
A Robertus püspök által építtetett legkorábbi gótikus magyar püspöki vagy királyi magánkápolna 13. századi
bizánci stílusú apostolfreskói Magyarországon a legrégebbiek közé tartoznak, boltozati zárókövei is egyedülállóak.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: belépőjegy megvásárlásával.

A Szent György-kápolna megtekintése
Az 1109–1112 között írt Szent Imre-legenda emlékezik meg Szent Imre szüzességi fogadalmának helyszínéről, a
10–11. századi körkápolnáról. Itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet Szent István a bizánci császártól kapott.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: belépőjegy megvásárlásával.

Boldog Gizella királyné, a veszprémi székesegyház alapítója című időszaki kiállítás
800 évvel ezelőtt vitte el II. András Gizella királyné koronáját a szentföldi hadjárat költségeinek fedezésére.
Kiállítás Mudrák Attila, Szelényi Károly és Kövesdi Róka Lajos fotóművészek felvételeivel.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: belépőjegy megvásárlásával.

Kiegyezés és koronázás. 1867 – 150 éve koronázta Erzsébet királynét Ranolder János
veszprémi püspök
A nemzetünk történetében sorsfordító jelentőségű, másfél százada létrejött osztrák–magyar kiegyezés körülményeit, I. Ferenc József és Erzsébet királyné koronázási ünnepségét idézi a gyűjtemény kiállítása.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: belépőjegy megvásárlásával.

Test és lélek a nagy háborúban című kiállítás
A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kiállítása a háború borzalmaiban a lelkeket és a testeket
megmenteni próbáló tábori lelkészekre, orvosokra, ápolókra, betegápoló szerzetesekre, a test- és lélekgondozásra irányítja a ﬁgyelmet.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: belépőjegy megvásárlásával.

„Idvezlégy, kegyelmes Szent László király!” című kiállítás
Kiállítás a Szent László-emlékévben, a Lovagkirály trónralépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója
alkalmából Mudrák Attila és Kövesdi Róka Lajos fotóművészek felvételeivel.
IDŐPONT: szeptember 26. – október 31. 10:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

Kiegyezés és koronázás – Őszi Filmklub – Erzsébet királyné
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Erzsébet királyné (magyar történelmi dráma, 89 perc, 1940). Rendezte: báró Podmaniczky Félix. Szereplők:
Karády Katalin, Tolnai Klári, Jávor Pál, Somlay Artúr.
IDŐPONT: október 12. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Kiegyezés és koronázás – Őszi Filmklub – Rosszemberek
Rosszemberek (magyar ﬁlmdráma, 89 perc, 1979). Rendezte: Szomjas György. Szereplők: Dzsoko Roszics,
Derzsi János, Dörner György, Bujtor István, Usztics Mátyás.
IDŐPONT: október 19. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Egy magyar bárd példája című tudományos előadás az Arany János-emlékévben
Toldi Éva tanár, újságíró előadása.
IDŐPONT: október 27. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kiegyezés és koronázás – Őszi Filmklub – A trónörökös
A trónörökös (magyar–osztrák–NSZK történelmi dráma, 104 perc, 1989). Rendező: Szinetár Miklós. Szereplők:
Hirtling István, Kováts Adél, Avar István, Mácsai Pál, Mécs Károly, Bács Ferenc.
IDŐPONT: november 9. 17:00–18:45 BELÉPÉS: díjtalan.

Énekek Szent Márton püspök tiszteletére című énekeskönyv bemutatója
Szent Márton-nap alkalmából: az Énekek Szent Márton püspök tiszteletére (szerk.: Medgyesy
S. Norbert – Kovács Andrea) című énekeskönyv bemutatója (Magyar Napló, 2017).
IDŐPONT: november 11. BELÉPÉS: díjtalan.

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

Debrecen… „a holtig haza” – Szabó Magda életútja
100 éve, 1917. október 5-én született Szabó Magda. Születésének évfordulója alkalmából dr. Pilipkó Erzsébet,
irodalmi muzeológus tart előadást az írónő életútjáról, a családjáról, az írói vénával megáldott szülők teremtette
mesevilágról és a szemléletformáló szülővárosról, Debrecenről.
IDŐPONT: szeptember 26. 16:30–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200, Veszprém, Vár utca 35. T.: +36 88 426 095

Szent László nyomában – Tanárok éjszakája
Bemutatjuk a múzeum közművelődési tevékenységét, ismertetjük a Szent László emlékezete kiállításhoz
kapcsolódó múzeumpedagógiai ajánlatokat, drámapedagógiai foglalkozásokat és az intézmény új múzeumpedagógiai programjait. Az este zárásaként pedig könnyed vetélkedő várja tanárokat.
IDŐPONT: október 5. 18:00–20:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Utcatárlat – teret hódító művészet
Az idei utcatárlaton balatoni versek és azok által ihletett illusztrációk mutatkoznak be a veszprémi
járókelőknek. Az 1967-ben készült sorozat neves költők és képzőművészek közös alkotása. A kiállítást kreatív
alkotóműhely egészíti ki.
IDŐPONT: október 14. 10:00–14:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Magyar Festészet Napja – tárlatvezetés és alkotóműhely
A Laczkó Dezső Múzeum újból kinyitja képzőművészeti raktárát az érdeklődők előtt. Ez alkalommal a
sümegi művésztelep palettafestményei kerülnek reﬂ ektorfénybe. A tárlatvezetést követően a látogatók maguk
is elkészíthetik saját palettájukat.
IDŐPONT: október 18. 17:00–19:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Szezonzáró a Tűztoronyban
Ingyenes nyitvatartással, szaktárlatvezetéssel, titkos lépcsőkkel, tűzoltóautó-bemutatóval várja a
látogatóit a Tűztorony. Program: 15:30 és 16.00 órakor szakmai tárlatvezetés Fogl Krisztián történésszel
15:00–17:00 óráig tűzoltóautó-bemutató a várkapu előtt.
IDŐPONT: október 29. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Balatonfüred, Vaszary Galéria; 8230, Honvéd utca 2–4. T.: +36 87 950 876

Gyerekecske gombocska
A Gyermek a magyar képzőművészetben című kiállítás tematikájához kapcsolt foglalkozás gyermekek
és családok számára. Látogatóink: családok, iskolás és óvodás csoportok, a kiállításon szereplő alkotások
ihletésére színes nagy méretű kollázsokat készíthetnek közösen.
IDŐPONT: október 12–16. BELÉPÉS: teljes árú: 1800 Ft, kedvezményes (nyugdíjas, diák, füredi lakos, pedagógus): 900 Ft.

A természetfotós Japánban
Kércz Tibor természetfotós Hokkaidó szigetén töltött idejéről és a természetfotózásról tart előadást a
Fény és szárnyak című fotókiállításának kontextusában.
IDŐPONT: október 20. 15:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Tanárséta
Vaszary Galéria: művészetpedagógiai tréningre várjuk a vizuális művészet iránt érdeklődő pedagógusokat. Bemutatjuk múzeumpedagógiai programkínálatunkat, amely az óvodás, általános iskolás és középiskolás
csoportok számára készültek a 2017/2018. tanév tananyagához kapcsolódóan.
IDŐPONT: október 27. 16:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A festő tragédiája – bűntény a múzeumban!
A kiállításmegnyitóra érkező vendégek izgatottan állnak a letakart, világraszóló híres kép előtt. Hirtelen
sötétség zuhan a teremre, puffanás hallik. Mikor végre kigyúl a fény, a lepel a földön hever, a restaurátor
ájultan rogy össze. A kép eltűnt! Mi történhetett?
IDŐPONT: október 28. 16:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: teljes árú és gyerek/nyugdíjas
belépővel látogatható.

Kincskeresés – az elcsent gyöngysor
A játékban résztvevők menetlevél alapján, interaktív, játékos feladatok megoldása során, teremről
teremre, képről képre haladva kerülnek az elcsent gyöngysor rejtélyének megoldásához.
IDŐPONT: október 28. 16:00–20:00 BELÉPÉS: a Vaszary Galéria belépőjegyével látogatható.

Krimi a múzeumban
A látogatók menetlevelet kapnak, amelyen utasítások vezetik őket a játék megoldása felé. A galéria kiállítótereiben látogatható kiállításokban rejtjük el a nyomokat, részleteket, amelyekből kibontakozik az izgalmas történet.
IDŐPONT: október 28. 16:00–20:00 BELÉPÉS: karszalaggal látogatható, részletek a múzeum honlapján.

Lyukasóra
Gyermekek a magyar költészetben.
IDŐPONT: október 28. 17:00–19:00 BELÉPÉS: karszalaggal látogatható, részletek a múzeum honlapján.
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Irodalmi találkozások a múzeumban program
„Életre kel a múzeum” – A kiállítótérben, a közvetlen környezetben lévő művészeti alkotások – képek,
festmények, berendezés – stílusához illeszkedő, 19. és 20. századi történetek, életképek megelevenedése
színházzal, irodalommal, zenével, korhű ruhákban.
IDŐPONT: október 28. 18:00–20:00 BELÉPÉS: karszalaggal látogatható, részletek a múzeum honlapján.

Tárlatvezetés a Gyermek a képzőművészetben című kiállításon
A tárlatvezetést a kiállítás kurátora, Révész Emese tartja.
IDŐPONT: október 28. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
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TUDOMÁNY
KULTÚRA
DIGITÁLIS VILÁG
MINDENNAPOK
EGÉSZSÉG
CSALÁD

Tárlatvezetés az Emberi, túlságosan is emberi című kiállításon
A tárlatvezetés bemutatja Duray Tibor műveit.
IDŐPONT: október 28. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Várpalota, Vegyészeti Múzeum; 8100, Thury-vár T.: +36 70 702 4051

Látogatás az alkimista műhelyében
A múzeumpedagógiai program keretében belül bemutatjuk, hogy a környezetvédelem és a kémia hogyan
épülhet be hasznosan az oktatásba. Betekintés az alkímia történetébe címmel képvetítést tartunk.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

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

Lójárgányos mángorlótól a szárítópadlásig
A fesztivál keretében lehetőség nyílik az érdeklődőknek kortól és nemtől függetlenül, hogy bepillantsanak a
múzeum látogatóktól elzárt területeire.
IDŐPONT: szeptember 30. 09:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

ÚJ KÖZNEVELÉS
MAGA ZIN

Múzeumi Játszótér
A múzeum egy nagyszabású kitelepülés keretében bemutatkozik Pápa város barokk főterén. Az intézmény
proﬁljához kapcsolódó programokkal, foglalkozásokkal, játszóházakkal, kincskereséssel örvendeztetjük meg
az érdeklődő családokat.
IDŐPONT: szeptember 30. 13:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Commedia dell’arte – vidám percek
A pápai Szó és Kép Színpad társulata mutatkozott be először a Kékfestő Múzeum szárítópadlásán.
Az első színházi élményt számos előadás követte, melynek sikere nemcsak az előadók tehetségének
köszönhető, hanem a tér különleges atmoszférájának is.
IDŐPONT: szeptember 30. 19:00–22:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Mese a múzeumban
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A kisgyerekek gazdag fantáziavilágát a játék és a mese tölti ki. A közös beszélgetés során megvitatjuk, hogy a
múzeum proﬁljába tartozó szakmai tartalom milyen mélységben fejleszti, gazdagítja egy kisgyermek személyiségét.
IDŐPONT: október 6. 16:00–19:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Bringázz a régésszel
Pápa város környékének régészeti lelőhelyeinek története bontakozik ki a túra során. Az érdeklődők végigjárják
a járás legkiemelkedőbb lelőhelyeit, ahol olyan ismeretekre tesznek szert, ami hasznos lehet mindenki számára.
IDŐPONT: október 7. 10:00–15:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kékfestés titkai
Hogyan készül a kékfestő kelme? Milyen titkos recepteket használtak egykor a kékfestő mesterek? Mi a
„pap”? A rendezvény célja, hogy megismertessük a kékfestést az érdeklődőkkel. Életre kel a kékfestő üzem.
IDŐPONT: október 7. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Rejtélyek és rejtvények

>ĂƉƐǌĄŵĂŝŶŬĂƚĞůŽůǀĂƐŚĂƚũĂ͕ŝůůĞƚǀĞŵĞŐƌĞŶĚĞůŚĞƟĂ
ĨŽůǇŽŝƌĂƚŽŬ͘ŽĮ͘ŚƵ oldalon.

Szeretnénk, ha Pápa város pedagógusai közül minél többen jönnének múzeumunk foglalkozásaira és
rendezvényeire. Célunk, hogy a pedagógus megérezze a múzeumi helyszínek varázsát.
IDŐPONT: október 27. 19:00–23:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Tihany, Tihanyi Tájházak; 8237, Piski sétány T.: +36 30 749 7182

Mesés őszi hétvégék Tihanyban
Mesés őszi hétvégék Tihanyban – cool-túra és irodalmi nyomozás a kincses félsziget titkai nyomán.
Tihany megannyi természeti, épített és kulturális értéke, kincse körül sok legenda kering. Túrázzon velünk
Ön is családjával, és derítsük fel együtt a félsziget néhány titkát!
IDŐPONT: október 21., 28. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

TEKERegjünk együtt a Tihanyi-félszigeten!
Fedezzük fel közösen két keréken Pintér Pálné mesés világát!
IDŐPONT: november 4. 10:00–13:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Mesterségek udvara
Ismerkedjen meg a a régi népi építészettel, az akkori mesterségekkel a Tihanyi Garda Fesztivál idején a
Tihanyi Tájházakban!
IDŐPONT: november 4–5. 10:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Ismerd meg a környék gyógynövényeit!
Zirc környéke is számos gyógynövény természetes élőhelye. Ezek bemutatására egy kirándulás alkalmával
kerül sor. A túra tervezett helye a Zirc–Tündérmajor felé eső, erdővel határolt gyepterület.
IDŐPONT: szeptember 25. 14:30–16:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Kutatók Éjszakája – bemutató a természet érdekességeiből
Anyaintézményünk muzeológusa, dr. Szél Győző entomológus mutat be különleges kísérleteket, amelyek
rávilágítanak az emberek számára szabad szemmel láthatatlan dolgokra.
IDŐPONT: szeptember 29. BELÉPÉS: díjtalan.

Az év növényei, állatai – aszfaltrajzverseny
Aszfaltrajzverseny általános iskolásoknak. Téma: a 2017-es év fajai Magyarországon.
IDŐPONT: október 4. 14:30–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Az arborétum, azaz a szerzetesek kertjei és azok megjelenítése az irodalomban
Előadó: dr. Géczi János, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának docense,
humánökológus.
IDŐPONT: október 19. 16:30–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A Magyar Természettudományi Múzeum napja
A Magyar Természettudományi Múzeum napját ünnepeljük zirci óvodásokkal.
IDŐPONT: október 26. 10:00–11:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Természetismereti vetélkedő
Természetismereti vetélkedő zirci és Zirc környéki általános iskolák felső tagozatos tanulóinak.
IDŐPONT: november 9. 15:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Gyűjtemények rejtett kincsei
A múzeum botanikai, geológiai, gerinces és gerinctelen zoológiai gyűjteményeinek bemutatása.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. BELÉPÉS: díjtalan.

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum; 9021, Király utca 17. (főépület) T.: +36 20 425 2572

Mesés képek Perzsiáról – a Kincseskamera diavetítése
Ínyenc este Irán és a fotográﬁa szerelmeseinek. Szabó Zoltán, a Kincseskamera fotográfusa mesél a
perzsiai fotótúráról.
IDŐPONT: szeptember 26. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Fruhmann Antal kályhásmester műhelye
A Fruhmann-házban kialakított kályhamúzeum egyedülálló a maga nemében. A kályhásműhely építésére
1911-ben kaptak engedélyt, ahol egykoron három inassal folyt a csempegyártás. Fruhmann Antal (1908–1987)
győri kályhásmester végrendeletében lakóházát és műhelyét a múzeumra hagyta.
IDŐPONT: szeptember 27. 15:30–16:30 BELÉPÉS: díjtalan.

„Mihály-napi néprajzi szokások” – családi nap a Fruhmann-házban
Egész napos néprajzi tematikájú rendezvény diákok, pedagógusok és családok részére a Szent Mihály
napjához köthető szokások, hiedelmek bemutatásával.
IDŐPONT: szeptember 29. 11:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

11 kiállítóhely, 11 km

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

Kerékpáros városnézés 11 km-es távon, mely során a bringás résztvevőkkel az Adyvárosi tó mellől
indulva felfedezzük a városrész legújabb köztéri szobrait, majd a Rómer Múzeum minden egyes kiállítóhelyénél
megállva vagy éppen bebiciklizve megismerkedünk a 11 kiállítóhely épületeinek múltjával és jelenével.
IDŐPONT: szeptember 30. 15:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.
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Kis könyves workshop I. – hajtogatva
A programsorozat a könyvkészítés rejtelmeibe nyújt betekintést. Nemcsak a történet átélhetőségét
tudta növelni a teljes hosszában kihajtogatható könyv, hanem kis kreativitással könnyen átalakulhatott térbeli
építőelemmé is. Kialakítjuk a saját leporellónkat, mely tetszőlegesen alakítható tovább.
IDŐPONT: október 4. 16:30–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 500 Ft/fő.

Schima Bandi aranykoszorús iparművész élete és hagyatéka I.
Schima Bandi iparművész életútjának és munkásságának állítunk emléket. A híres cégérei és liturgikus
tárgyai révén ismert ötvösművész gyűjteményes kiállítását több múzeumi szakág készítette elő.
IDŐPONT: október 6., 20., november 4.. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Művek vs. műértők. Mit üzennek a képek? Családi felfedező backpackprogram
Festőinas szerepébe bújva izgalmas kalandtúra vár a Patkó Imre Gyűjtemény 20. századi képzőművészeti
alkotásai között. A felfedezéshez nyújtott eszközök segítenek megfejteni a képek rejtélyét. A képek által eljuthatsz távoli világokba, afrikai maszkok és ázsiai tárgyak közé is. A programhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
IDŐPONT: október 7. 10:00–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Vének Dunája – hajókázzunk el a költészet világába, szakrális kincseinkbe és a gasztronómiába
A Szigetközben található Vének település történetével ismerkedhet meg a látogató a hajókirándulás
alkalmával. Ellátogatnak az érdeklődők a véneki falumúzeumba, a templomba, majd a fürdőtavat is megtekintik.
Orgonahangverseny is színesíti a programot. Este sült halat vacsorázhatnak a résztvevők.
IDŐPONT: október 7. 14:00–21:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 6000 Ft/fő.

Kis könyves workshop II. – fűzve, varrva
A programsorozat a könyvkészítés rejtelmeibe nyújt betekintést. Hogyan kapcsolódik össze a cérna a papírral
és mi lesz belőle? A vállalkozó kedvűek ki is próbálhatják, milyen érzés saját kötésű könyvet otthon lapozgatni.
IDŐPONT: október 11. 16:30–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 500 Ft/fő.

Nyugat-Dunántúl

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

Tanárok éjszakája – „remekdarabjaikat böcsülettel elkészítvén”
Rómer Flóris elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi kézművesipar történetének kutatása,
a céhes ipar tárgyi emlékeinek megőrzése, a céhtörténeti tárgyak, iratok múzeumokba gyűjtése ügyében.
A múzeumok és az iskolák együttműködésének lehetőségeit ismerheti meg az érdeklődő.
IDŐPONT: október 13. 16:00–21:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Az Obama-jelenség és politikai marketing
Az Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke, Barack Husszein Obama 2009-ben lépett hivatalába, majd két
elnöki ciklust töltött ki. Megjelenésével a választók az idealizmus visszatérését remélték. Nagyon jó retorikai
képességgel rendelkezik,
IDŐPONT: október 17. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Madách és Arany János kapcsolata – „Ah, mester! épp jó, hogy találkozunk”
Arany János és Madách Imre 1861 nyarán ismerkedett meg egymással. Arany János jelentős szerepet
játszott Az ember tragédiájának megjelenésében. A mű születésének körülményeit járja körül a program.
IDŐPONT: október 18. 14:30–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kis könyves workshop III. – vigyázz, kiugrik!
A programsorozat a könyvkészítés rejtelmeibe nyújt betekintést. Elbújó boszorkány, ugró egérke, integető tündér,
kinyíló virágcsokor – mindezek könyvben! A pop-up könyvek gyermeket és felnőttet csodálatra késztetnek, elvarázsolnak. A műhelybe látogató beleshet a mozgatható könyvek titkaiba, s haza is vihet egy saját maga által készítettet.
IDŐPONT: október 18. 16:30–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 500 Ft.

Rómer-jazzklub: két hang, ezernyi gondolat – Winand Gábor és Elsa Walle duókoncertje
A programsorozat teret ad a hazai jazzélet szakmai eseményeinek. A magyar jazzélet legendás formációi mellett pályájuk elején járó, de tehetséges ﬁatal jazz-zenészek és -énekesek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.
október 18. 19:00–20:30 BELÉPÉS: 1200 Ft.

Lélek és egészség-nap – művészetterápia
A Lelki egészség világnapjához kötődő rendezvény több korosztály számára kínál programot. Interaktív
tárlatvezetésen és művészetterápiás foglalkozáson vehetnek részt az általános és középiskolás diákok, míg
a felnőttek a művek mögött rejlő művészek lelki életébe pillanthatnak be.
IDŐPONT: október 20. 12:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Rómerjazz: Rick Margitza – Franck Amsallem – Balázs Elemér – Barcza-Horváth József Quartet
koncertje
A kvartett ebben a formációban először lép fel együtt Magyarországon! A virtuóz szaxofonos Rick Margitza a 80as években együtt játszott a legendás Miles Davissel és más nagy világsztárokkal. A két amerikai világsztár és a
két kiváló magyar jazzmuzsikus játéka igazán különleges ajándék lesz a jazz szerelmeseinek.
IDŐPONT: október 25. 19:00–20:30 BELÉPÉS: 1200 Ft.

Óvodapedagógusok napja: a dobozok második élete – újrahasznosítással művészetet
A Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér aktuális időszaki kiállítása. Szakmai bemutatón és workshopon
keresztül kedvet csinálunk a legﬁatalabb múzeumlátogatók számára a múzeumi élmények felfedezésére.
A program meghívott vendége a MintaKINCStár, ahol népművészetünk anyanyelvével, díszítőmotívumaival,
mintáival ismerkedhetnek meg a résztvevők.
IDŐPONT: november 4. 14:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200, Fő út 19. T.: +36 96 212 094

Múltidézés a jövő nemzedéknek
A MÖF nyitórendezvénye nemzeti kultúránk, a magyar népi kultúra értékeinek ápolásához, őrzéséhez
kapcsolódik. Lehetőségeket keresünk és mutatunk be az elkötelezett óvodapedagógusoknak a hagyományokkal
foglalkozó témák múzeum keretein belüli feldolgozásra.
IDŐPONT: szeptember 29. 09:00–11:00, 16:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Múltidézés a jövő nemzedéknek
A MÖF nyitórendezvénye nemzeti kultúránk, a magyar népi kultúra értékeinek ápolásához, őrzéséhez
kapcsolódik. Lehetőségeket keresünk és mutatunk be az elkötelezett pedagógusoknak a hon- és népismeret
óráinak múzeum keretein belüli feldolgozásra.
IDŐPONT: szeptember 29. 09:00–13:00, 16:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.
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Két keréken városunkban
Szálljunk fel a kerékpárjainkra és keressük fel a város irodalmi emlékhelyeit! Gyurkovics Tibor, Fekete
István, Ady Endre, Kormos István, Radnóti Miklós és József Attila. A Csütörtöki Szalon tagjai a helyszíneken
felidéznek egy-egy gondolatot a költőktől.
IDŐPONT: október 6. 15:30–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Rejtélyekkel teli éjszaka a múzeumban
Igazi kaland vár arra az osztályra, amelynek tagjai egy szombat éjszakát a múzeumban töltenek.
Geocaching-játékkal indul az este, a nyomozást és a régészkeresést követően táncra is perdülhet a csapat.
IDŐPONT: október 7. 18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 400 Ft.

Ismerjük meg Arany Jánost – Gyurkovics-szalon gyerekeknek
Arany János élete nem volt olyan izgalmakkal teli, mint a kortárs Petőﬁé vagy Jókaié, ám az irodalmi
életben betöltött szerepe, emberi nagysága méltán emeli a nagyjaink közé. Zichy Mihály, Székely Bertalan és
Arany János: mi köti össze őket? Beszélgessünk róla!
IDŐPONT: október 16–18. 09:00–13:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Kinn… benn... alkotó hét a Cselley-házban
Gyermeki szemmel látni a kinti illetve a benti világot. Sárközi Anikó festőművésszel tölthetitek az alkotó
hetet, ahol a rajzoláson, festésen túl a Gyurkovich-gyűjtemény festményeinek külső és belső enteriőreivel is
megismerkedtek.
IDŐPONT: október 16–20. 14:00–15:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Gyurkovics-szalon
A Gyurkovics-szalon programunk a múlt századi irodalmi kávéházak hangulatát idézi meg. Hangulatos zene
mellett beszélgetünk a ﬁatal kortárs szerzővel, Kaszás Kornéllal, akinek már országos sikerei vannak.
IDŐPONT: október 19. 18:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Gulyáságyú és rohamsisak – a Nagy Háború gyomornézetből – a kiállításban zenével
A modern kor háborúi totális háborúk, amelyek az élet minden területére rányomták a bélyegüket.
Az I. világháború sajátos gasztronómiát hozott mind a lövészárokban, mind a hátországban. Izgalmas
tárlatvezetés és meglepetés várja a ﬁatal látogatókat.
IDŐPONT: október 26. 18:00–21:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a
múzeum elérhetőségein.

Törökvilág Magyarországon
Töltsük együtt a szünet első két napját! Filmklubba várunk, ha már negyedikes, ötödikes vagy! Filmekkel idézzük
fel miként is élt egymás mellett magyar és török. Hogyan látta ezt az világot Fekete István, Mikszáth Kálmán?
IDŐPONT: október 30–31. 8:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Szabó Magda és az Abigél – Gyurkovics-szalon
Gina megszokott, nyugalmas életébe egyszer csak beleszól a II. világháború, és szerető otthonától
elszakadva kell helytállnia és hirtelen felnőnie egy egészen más környezetben. Mit gondoltok döntéseiről?
Játsszunk együtt! Beszéljük meg!
IDŐPONT: november 9. 14:00–16:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Márton-nap a Cselleyben
Márton-napja Halásziban nagy ünnep. Csingislovak, új bor, lúdpecsenye. A Vissz-Hang Vegyeskar bordalokkal
szórakoztatja a közönséget, miközben egy neves pincészet borait kóstolgatják.
IDŐPONT: november 10. 18:00–21:00 BELÉPÉS: 1200 Ft.

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

Pannonhalma, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; 9090, Vár 1. T.: +36 96 570 191
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Legyen deák Pannonhalmán! – back to the 19th century
Elképzelte már valaha, hogy Czuczor Gergely az irodalomtanára, Szeder Fábiántól kertészeti tanácsokat
kap, vagy szavakat és verseket kreál Guzmics Izidor és Kazinczy Ferenc társaságában? Tegyen egy próbát a
Főapátsági Arborétum ösvényein!
IDŐPONT: október 7. 11:00–14:00, október 8. 13:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 3000 Ft/fő.

Szent Márton alakja
A Főapátság tereiben felfedezzük a szentről készült ábrázolásokat. Scriptorrá változunk: lúdtollal
Márton-napi himnuszt, népi köszöntőt másolunk. Társasjátékot játszunk: végigjárjuk Szent Márton életútját a
libajáték mezőin. Légy velünk Márton!
IDŐPONT: október 28., november 4., 11:00–14:00, november 12. 13:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.
BELÉPÉS: családi 4800 Ft, felnőtt 2400 Ft, diák, nyugdíjas 1200 Ft.

AMENNYIBEN A PROGRAMOKRÓL TOVÁBBI RÉSZLETEKET SZERETNÉL MEGTUDNI,
LÁTOGASD MEG A RENDEZVÉNY HONLAPJÁT: WWW.OSZIFESZTIVAL.HU

Egy közös ház – nyitott ajtóval
Templomtól templomig vezet az utunk: a szerzetesek közös imájával kezdődik a Főapátság bazilikájában,
majd belépünk egy közös házba... innen pedig jelképesen református templomokba. Ősi technikával, természetes tintával festünk.
IDŐPONT: november 2–3. 13:00–15:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES . B ELÉPÉS: felnőtt 2400 Ft, diák,
nyugdíjas 1200 Ft, családi 4800 Ft.

Sopron, Soproni Evangélikus Múzeum; 9400, Színház utca 27. T.: +36 99 324 651
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Nyomozás a műremekek titkai után
Mi történik a „színfalak” mögött? Pillantsunk be a múzeumi élet mindennapjaiba. Ismerkedjenek meg a
restaurátor és a művészettörténész munkájával.
IDŐPONT: október 5. 10:00–12:00, 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Séta a reformáció 500. évfordulóján
A séta során Sopron belvárosának reformációhoz köthető emlékhelyeit keressük fel. Megismerhetjük a
reformáció szellemisége által elsőként megérintett magyarországi gyülekezet történetét.
IDŐPONT: szeptember 25. 17:00–18:30 BELÉPÉS: 500 Ft.

Sári berek – ujjbábjáték
Az evangélikus egyház Teremtés hete című programjához kapcsolódva – melynek egyik központi témája
a hogyan éljünk harmóniában a teremtett világgal – gyerekek számára amatőr ujjbábjátékkal mutatjuk be az
évszakok változásait.
IDŐPONT: október 25. 17:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Elemlámpával a reformáció nyomában
Az elemlámpás tárlatvezetés során a soproni evangélikus egyházközség gyülekezet történeti kiállítását
tekintjük meg.
IDŐPONT: október 27. 18:30–19:15 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 300 Ft.

Gyere és légy kreatív!
A foglalkozás keretében, kapcsolódva Márton-naphoz, óvodásokkal, kisiskolásokkal krepp-papírból libát és
más őszi motívumokat készítünk, barkácsolunk. Megismerkedünk a Márton-nap szokásaival és hagyományaival.
IDŐPONT: november 3. 9:30–11:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

A két franktól a kék frankig
Az ősz a szüret időszaka. A kékfrankos fővárosában a Gangl pincészet borainak kóstolásával egybekötött
bortörténeti előadáson ismerheti meg a közönség a soproni bor és bortermelők múltját. Az előadás kitér a
borfajtákra, boros legendákra, híres soproni borkereskedők pincéire és természetesen a kékfrankos múltjára.
IDŐPONT: november 7. 17:00–18:30 BELÉPÉS: 1000 Ft.

Sopron, Soproni Múzeum; 9400, Fő tér 8. T.: +36 99 311 327/108

A legviccesebb napom
Irodalmi pályázat általános iskolásoknak. Képzeletbeli vagy igaz történet, amely játszódhat az „itt és most”-ban,
de bármely tetszés szerinti korban is.
IDŐPONT: október 12. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Pöttyök a macskakövön
Sopronban mesebeli erdei házikóban élt a vidám írónő, akinek sok izgalmas, humoros pöttyös könyvet
köszönhetünk: G. Szabó Judit. Róla és könyveiről is mesél a Gyerekmúzeum rendhagyó kiállítása. Kövesd a
pöttyöket, és hozz egy történetet magaddal Judit néni könyveiből!
IDŐPONT: szeptember 30. 15:00–19:30 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Ez menő!
Slam poetryben jártas, gimis segítőnk vezetésével megmondjuk a tutit az életről, a ﬁatalságról, suliról,
és talán még a Soproni Múzeumról is. Kezdő és haladó slammerek, kalandra fel!
IDŐPONT: október 5. 17:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Sztorizgatunk
Történetalkotás, stílus- és helyzetgyakorlatok, sok-sok nevetés a Soproni Írókör vezetőinek segítségével.
IDŐPONT: október 20. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Így képzelted?
Micsoda élmény, ahogy a képzelet életre kelti az olvasmányélményünk helyszíneit – főleg ha még az utcák,
terek is ismerősek. Bolodár Zoltán vetítettképes előadásában soproni vélt vagy valós irodalmi helyszínek
nyomába ered. Izgalmas lesz!
IDŐPONT: október 25. 17:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Alkotás és kibontakozás
Bepillantás a komplex művészetterápia módszerébe saját élményen keresztül. Beszélgetés és műhelymunka
Szíjártó Eszter művészetterapeutával óvodapedagógusoknak a művészet- és meseterápiáról. Jó gyakorlat bemutatása.
IDŐPONT: november 9. 17:00–19:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Átvennéd a stafétát?
Fa- és bútorrestaurátorunk mutatja meg a téma és a szakma iránt érdeklődő ﬁataloknak, hogyan zajlik
egy-egy muzeális bútordarab restaurálása. Nem titkolt célunk esetlegesen pályaorientációval szolgálni, legfőképpen a Soproni Szakképző Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolájának asztalos szakos tanulói számára.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
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Hagyományőrző mesterségek
Mesterségek bemutatása és gyakorlása: kosárfonás alapfokon, pincéknél sarazás, kenyérsütés kemencében, nemezelés, műhelylátogatás Kőszegen: a Tábornokházban régi mesterségek kiállításának látogatása,
19 órától népi táncház. Pincesori Őszbúcsúztató, sétakocsikázás: ismerkedés a faluval, gesztenyesütés,
mustkészítés, óborkóstoló, kemencés langalló, néptáncbemutató, kézművesek vására.
IDŐPONT: október 14. 09:00–21:00, október 15. 14:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Vulkán a város közepén
A város főterére kihelyezett kiállítási eszközök segítségével közelebb hozzuk a település szélén
elhelyezkedő intézmény egyedülálló kiállítását. A téren múzeumpedagógiai foglalkozások, kísérletek,
ásványbemutatás, ügyességi verseny, újságcímlap-készítés, valamint interaktív tájékoztatás a természettudományok és a környezettudatos életmód fontosságáról.
IDŐPONT: szeptember 28. 09:00–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

B-612-es kisbolygó vulkánja
Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című műve által szeretnénk közelebb hozni a legﬁatalabb korosztályt a múzeumlátogatás igényéhez. Párhuzamba hozzuk a valós vulkánok világával a mesevilágot, nyelvezetükre leegyszerűsítve, kreatív foglalkozással és makett bemutatásával.
IDŐPONT: október 15. BELÉPÉS: díjtalan.

Az ásványok színpompás világa

IDŐPONT: október 26. 15:00–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Márton-napi vigasságok
Rendezvényünk a hagyományokra építve idézi fel a tollfosztás, kukoricahántás emlékeit, a népi hiedelmeket
néprajzi előadás tárja fel.
IDŐPONT: november 11. 10:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Zalaegerszeg, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum; 8900, Falumúzeum utca T.: +36 92 313 632

Játszani is engedd
Múzeumpedagógiai évnyitó a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban (MOGIM) és a Göcseji Múzeumban.
A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum múzeumpedagógusai bemutatják 2017-2018-as évi foglalkozáskínálatukat.
A Göcseji Múzeum 2017 végétől felújítás miatt zárva lesz, azonban a foglalkozások igénybe vehetők.
IDŐPONT: október 26. 15:00–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Múzeumi ősz
Az őszi szünet keretei között az érdeklődők egy különleges programon vehetnek részt a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeumban. A nyitvatartási időn túlnyúlva, a program délután kezdődik és kora estig tart minden
korosztály számára érdekes kikapcsolódási lehetőségekkel.
IDŐPONT: október 30. 16:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Keszthely, Balatoni Múzeum; 8360, Múzeum utca 2. T.: +36 83 312 351

IDŐPONT: október 25. 16:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Az elmúlt években rendszeresen szervezett a Balatoni Múzeum olyan programokat, amelyek a Balaton
fővárosának, Keszthelynek a nevezetességeire és elfeledett értékeire hívták fel a lakosság ﬁgyelmét.
IDŐPONT: október 14. 9:00–15:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Örök idő

IDŐPONT: október 30., november 2. 10:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 3 000 Ft/nap.

Ság-hegyi irodalmi tortúra
A „Messze setétedik már a Ság teteje…” kezdetű Berzsenyi Dániel-vers minden helyi lakos számára jól
ismert. Versenyt hirdetünk a Ság-hegyre általános és középiskolások számára.

Keszthely irodalmi emlékhelyei

Humor a pedagógiában
A Balatoni Múzeum hagyományosan minden évben megrendezi az Óvodapedagógusok napját. A kisgyermeknevelés felelősségteljes kihívás a szülőnek és a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak, így a múzeumpedagógusnak is.
IDŐPONT: október 16. 16:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Mesterségek napja

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

2017-ben harmadik alkalommal rendezzük meg a Mesterségek napját. A programmal célunk, hogy minél
több hagyományos mesterség képviselői mutassák be ne csak a készterméküket, hanem a munka folyamatát is.

Sárvár, Nádasdy Ferenc Múzeum; 9600, Várkerület 1. T.: +36 95 320 158

IDŐPONT: október 28. 14:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Kazamaták titka

Őszi kikapcsolódás

Egy fél évszázaddal ezelőtt sárvári gyerekek bűnözők nyomába eredtek. Gyalogtúránk során a történet
helyszíneit járjuk be, felidézve Urbán Ernő Kazamaták titka ifjúsági regényének izgalmait.

Az őszi szünet napjain a Balatoni Múzeum olyan programokat kínál, amelyeken elsősorban az őszi
termések feldolgozása jelenik meg témaként.

IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–15:00 BELÉPÉS: 500 Ft/fő.

IDŐPONT: november 2–3. 13:00–17:00 BELÉPÉS: 6-26 év között 450 Ft, 26-65 év között 900 Ft, családoknak (min.
2 gyerek + 2 felnőtt) 450 Ft/fő.

Falak, fák, famíliák
Lassíts le és nézz körül a sárvári Nádasdy-vár faltövében, a vár parkjában. Kifordítjuk a múzeumot a vár
falai mögül!
IDŐPONT: november 4. 10:00–14:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Szentgotthárd, Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum; 9970, Hunyadi János utca 6.
T.: +36 94 380 099

Hadiösvény-túra – kalandozás(ok) a szentgotthárdi csatában
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A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája, Múzeumpedagógiai évnyitó Göcseji Múzeum és a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum (MOGIM) közreműködésével.

Az ásványok színe, formája és változatossága mindig lenyűgözi a látogatókat. Az előadás az iskolai tananyagon
alapuló ismereteken túl elkalauzol bennünket a kőzetek és ásványok rendszerének világába.

Miért fontos, hogy mérjük az időt? Az őszi napközis táborban megnézzük, hogy hogyan mérték régen és ma
az időt. Sőt napórát is készítünk a Vulkánpark koordinátáinak megfelelően. Tanulmányozzuk a celldömölki bencés
apátság homlokzatán található több száz éves napórát és a barokk templom toronyóráját is.
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A múzeum házhoz megy
A programot évről évre megvalósítjuk, de kérésre akár többször is házhoz megy a Balatoni Múzeum. Amikor
2013-ban először települtünk ki egy foglalkozással egy óvodai csoportszobába, óriási sikert aratott a program.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. BELÉPÉS: díjtalan.

Keszthely, Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonproﬁt Kft.; 8360, Kastély utca 1. T.: +36 83 314 194

A magyar irodalom gyöngyszemei a Festetics-kastély könyvtárában

Programunkon a szentgotthárdi csata harcterére fogunk ellátogatni. Itt a résztvevőkre érdekes ügyességi
feladatok várnak, melyeket kártyákon kapnak meg. A legügyesebbek részére a végén a csatához kapcsolódó
titokzatos történet fog kirajzolódni.

Kitárulnak a Helikon Könyvtár évszázados ajtajai, megnyílnak a könyvszekrények, a könyvek lapjain
megszólalnak a magyar irodalom legjelentősebb alkotói a 16. századtól a 20. század elejéig, Heltai Gáspártól
Krúdy Gyuláig. „Díszvendég”: Arany János.

IDŐPONT: szeptember 16. 10:30–13:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT: szeptember 29. 19:00–22:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Vándorfazekas
A vándorfazekast előzetes egyeztetés után fogadhatják oktatási intézmények 2017. október 2-től 2017.
november 10-ig.
IDŐPONT: október 2. – november 10. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Pölöske: Ördög-vár
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Cák, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 9725, Gesztenyés utca 3–6. T.: +36 30 543 2633

„Hintó vala készen, kötni mokány lóra”
A 200 éve született Arany János szavaival összecsengve készen állnak a Helikon Kastély hintói az utazásra.
IDŐPONT: október 7. 10:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Nyitva van a kastélykapu, csak bújjatok rajta!
A keszthelyi Helikon Kastély mesevilága elevenedik meg az óvodapedagógusok számára meghirdetett eseményen.
IDŐPONT: október 14. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A következő állomás: Keszthely

Az 1660-as években végvárként működő pölöskei várból előkerült és feldolgozott feltárási anyagok, valamint
az azóta a várról és a török ellenes csatáról felkutatott források új aspektusait mutatja be előadásában dr. Vándor
László régész kandidátus, a pölöskei Művelődési Házban.

Európa harmadik legnagyobb történelmi modellvasútja a tavalyi sikerre való tekintettel az idei őszi szünet
alatt is várja a vasútmodellezés szerelmeseit, gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

IDŐPONT: október 19. 18:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT: november 2–3. 10:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Mindszenty- és Szent László-emléktúra
A kiemelt Szent László-emlékév keretében Püspökszentlászlóra teszünk kirándulást, ahol koszorút helyezünk el
az egykori püspöki nyaraló falán elhelyezett Mindszenty-emléktáblára, valamint Szent László szobrára, illetve felelevenítjük a Lovagkirály emlékét a Szent László-legenda interpretációjával.
IDŐPONT: október 14. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Mi maradt belőle és milyen lehetett?
Tárjuk fel! Építsük újra! Múzeumpedagógiai program gyerekeknek és felnőtteknek: mini-ásatás a Cella
Trichora makettjével.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: múzeumbelépővel látogatható.

Halas kaland
Többfordulós vetélkedő a halászati hagyományokról és a vízi élővilágról felsőtagozatosoknak.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

A titokzatos Cella Trichora
A nagyközönség elől elzárt I. számú Cella Trichora ókeresztény műemléknél (a székesegyház nyugati
oldala előtt) teszünk látogatást délutánonként. A vezetést Tóth Zsolt régész tartja.
IDŐPONT: szeptember 25–28., október 16– 20. 16:30–17:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Egy természetbúvár kalandjai, avagy fejezetek Herman Ottó életéből
Drámapedagógiai foglalkozás Herman Ottó és a halászati hagyományok témakörében.
IDŐPONT: szeptember 29. október 5, 12, 26. 16:30–17:30 BELÉPÉS: múzeumbelépővel látogatható.

Szitanyomó workshop

Családi program, melynek során a gyermekeknek múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk, szüleiknek
pedig tárlatvezetéssel kedveskedünk. Mindezt egy jó kakaó és kalács kíséretében!
IDŐPONT: november 11. 10:00–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Első adventi vasárnap
Az első adventi vasárnap a JPM Néprajzi Osztálya hathetes adventi programsorozatának nyitórendezvénye.
Gyertyagyújtás görögkatolikus hagyomány szerint, a keleti egyház hathetes adventi szokásaihoz illeszkedve.
IDŐPONT: november 12. 17:00–17:59 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Vízfestmények és rajzok c. kiállítás megnyitója
Takács Péter komlói festőművész önálló kiállításának megnyitója Vízfestmények és rajzok címmel.
IDŐPONT: október 4. 17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus c. állandó kiállítás megnyitója
Magyarország első dinoszaurusza, a Komlosaurus carbonis és a mecseki jura időszak ősmaradványai
köré szerveződő új állandó természettudományi kiállítás.
IDŐPONT: október 5. BELÉPÉS: Október 5-én díjtalan, további információ a jegyárakról a múzeum elérhetőségein.

A Mecseki Gyémánt nyomában
Izgalmas kincskereső játékra invitáljuk a kicsiket és nagyokat, mely során rendhagyó módon barangolhatják be múzeumunkat.
IDŐPONT: november 7–10. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 300 Ft/csapat.

IDŐPONT: október 7. 10:00–12:00 BELÉPÉS: Csontváry Múzeum belépőjegyével látogatható.

Sellye, Kiss Géza Helytörténeti Kiállítóhely; 7960, Köztársaság tér 6. T.: +36 73 580 035

Állatok világnapja a vízi állatok jegyében.
IDŐPONT: október 7. 10:00–13:00 BELÉPÉS: múzeumbelépővel látogatható.

Ízek, illatok, jelképek – Egyiptomból
Családi program egyiptomi gasztronómiai érdekességekkel, alkotási lehetőséggel: skarabeuszkészítés,
jelek a viaszban – hieroglifaírás.
IDŐPONT: október 7. 11:00–12:30, október 21. 14:30–16:00 BELÉPÉS: múzeumbelépővel látogatható.

Kincsek a Nílus partjáról
Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások A-tól Z-ig az egyiptomi kiállításban. Tárlatvezetések
szeptember és október hónapokban, minden héten, pénteken 17 órától, vasárnaponként 10 órától. Foglalkozások
szombatonként 10 órától.
IDŐPONT: október 13. 17:00 – október 29. BELÉPÉS: múzeumbelépővel látogatható.

Alkossunk együtt!
A foglalkozás célja egy nagy méretű festmény elkészítése, melybe minden érdeklődő bekapcsolódhat!
Vajon Csontváry hogyan festette volna meg hatalmas vásznára a piramisokat?
IDŐPONT: október 14. 10:00–12:00 BELÉPÉS: múzeumbelépővel látogatható.

Múzeumi túra a Mecsekben
Egész napos túra a Mecsekben. Természeti, kulturális és épített örökségi helyszínek felkeresése, történetük
felidézése. A helyszínekre vonatkozó múzeumi dokumentumok, fotók megosztása a résztvevőkkel.
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Tízórai a Képtárban

Füzes Petra graﬁkus vezetésével szitanyomó workshopot szervezünk. A látogatóknak lehetőségük nyílik
egyiptomi motívumok szitanyomatának elkészítésére az általuk hozott pólókra, illetve a helyszínen vásárolható
táskákra és pólókra.

Állatok Világnapja a Természettudományi Múzeumban
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Szent Márton-túra
A program célja a megemlékezés, ismeretterjesztés és a közösségek kohéziójának erősítése. A gyalogtúra során bejárjuk a Via Divide Caritatemen a Via Sancti Martini baranyai szakaszának egy részét.
IDŐPONT: november 11. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT: október 21. BELÉPÉS: díjtalan.

Teréz-nap a Múzeumban
Terepi természetismereti kirándulás és workshop óvónőknek.
IDŐPONT: október 25. 13:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Erdeigombász-hétvége a Múzeumban
A program célja a Mecsek és környéke gombavilágának megismertetése a nagyközönséggel – testközelből, frissen gyűjtött gombák, terepi kirándulások, ismeretterjesztő előadások révén.
IDŐPONT: október 26. 13:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Csodaszarvas-napok
Őszi szüneti témanapok Arany Jánosról és a természetről.
IDŐPONT: október 30. 8:00–október 31 17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: naponta 2500 Ft, ellátással.
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Pécs, Janus Pannonius Múzeum; 7621, Káptalan utca 5. T.: +36 72 514 040

Száz liba egy sorban – Márton-napi lámpás felvonulás
A Márton-naphoz kapcsolódó népszokásokat elevenítjük fel a lámpás felvonulást megelőzően. A program
zárásaként libás sütivel és teával vendégeljük meg a programon résztvevőket.
IDŐPONT: november 10. 17:00–19:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Kaposvár, Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum; 7400, Fő utca 10. T.: +36 30 869 6056

Arany János-kiállítás megnyitója
Az Arany János-emlékévhez csatlakozva hoztuk létre a nagy költőről szóló kiállításunkat. A fő hangsúlyt
a balladaköltészetére helyeztük. Bemutatjuk a költő életútját, azaz a 19. századi polihisztort: Arany Jánost.
IDŐPONT: szeptember 27. 16:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Takáts Gyula-irathagyaték bemutatása a levéltárban
Takáts Gyula Kossuth-díjas költő 1949-től a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója, később Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatóságának vezetője volt. Kiss Norbert levéltáros rendszerezi és dolgozza fel a gazdag írásos
hagyatékot. Soha nem látott kuriózumok és érdekességek kerültek elő és tekinthetők meg ezen a napon.
IDŐPONT: október 18. 16:30–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Pedagógusok–múzeumpedagógusok kerekasztal-beszélgetése
A Szennai Skanzennel közös programban rövid workshopokkal mutatjuk be legújabb múzeumpedagógiai
foglalkozásainkat, tananyaghoz való kapcsolódásainkat, valamint kerekasztal-beszélgetés alkalmával egyeztetjük a múzeumba járás fontosságát és lehetőségeit.
IDŐPONT: október 27. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Fekete István nyomában
Fekete István nyomában címmel előzetesen meghirdetett novellaíró pályázat eredményhirdetése és
játékos vetélkedők, izgalmas érdekességek az író életéből.
IDŐPONT: november 4. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Szimplicziustól a Rigó Jancsiig
Ajtót nyitunk Kaposvár 19. századi zenei világára a Marcali Múzeum segítségével. Rippl-Rónai József
festőművész nagy kedvelője volt nem csak a képző- és iparművészetnek, de az irodalomnak és a zenének is.
Kedvenc cigányzenésze volt a kéthelyi születésű Szimplicius Barcza József, aki óriási sikereket ért el Európában.
Szimpliczius kalandos életéről szóló előadást Vidák Tünde néprajzkutató, a Marcali Múzeum igazgatója tartja.
IDŐPONT: november 7. 16:30–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Csurgó, Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény; 8840, Csokonai utca 24. T.: +36 82 900 017

Game of Life in the Museum
A gyűjtemény életéről készült társasjátékkal látogathat el a múzeum különböző helyszíneire.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.
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Este Csokonaival
Csokonai Vitéz Mihály 8 hónapot töltött Csurgón, a mai múzeum épületében, az akkori „oskolában”
tanítva. Számos művét itt írta, a diákjaival színdarabot is adott elő. Ezt a hagyományt követve idézzük meg
Csokonai szellemét a múzeum rendezvényén.
IDŐPONT: november 10. 19:00–22:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Fonyód, Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjtemény; 8640, Bartók Béla utca 3.
T.: +36 85 560392, +36 20 297 8074

Arany János Tengeri-hántás balladája nyomán kukoricafosztás a valóságban
Arany János Tengeri-hántás című balladája és Hollósy Simon Tengerihántás című festménye nyomán
mutatjuk be a ﬁataloknak a vidéki élet őszi teendői közül a kukoricafosztást.
IDŐPONT: szeptember 29. 14:30–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Vonuló madarak ősszel a Balatonnál: madármegﬁgyelés
A Magyar Madártani Egyesület tudományos munkatársai, ornitológusainak szakszerű vezetésével,
önkénteseik lelkes közreműködésével lehetőség adódik a madarak megﬁgyelésére, számlálására, különös
tekintettel az északról délre vonuló vendégmadarak észlelésére távcső segítségével.
IDŐPONT: október 7. 14:00–15:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kézműves alkotások az ősz jegyében: Takács Tamara és barátai közös kiállítása
Ősszel az évszaknak megfelelő hangulatban rendezzük meg Takács Tamara fonyódi népi iparművész és
barátainak kézzel készített alkotásainak kiállításmegnyitóját, mely alkalomból egy közös kézműveskedésre is
várjuk az érdeklődő közönséget.
IDŐPONT: október 21. 15:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A csillagos égbolt csodái októberben, novemberben
Helyi múzeumként fontosnak tartjuk a természettudományok népszerűsítését az emberek, főleg a ﬁatalok, az iskolások körében. A „csillagászkodás” ennek egy kitűnő példája, amelyet a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület önkéntes munkatársai közreműködésével valósítunk meg.
IDŐPONT: október 27. 19:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Madáretetőkészítés
Ez alkalommal közös madáretető készítésre hívjuk vendégeinket, a kisgyermekes családokat.
IDŐPONT: november 11. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Marcali, Marcali Múzeum; 8700, Múzeum köz 5. T.: +36 85 510 520

Városnéző túra korhatár nélkül
A Marcali Múzeum történész-muzeológusa vezetésével városnéző sétára invitáljuk közönségünket.
IDŐPONT: szeptember 28. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Múzeum a bőröndben
A Marcali Múzeum múzeumpedagógusa általános iskolákban készít minikiállítást, valamint ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai programot.
IDŐPONT: november 8. 10:00–11:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum; 7100, Szent István tér 26. T.: +36 74 316 222

Múzeum a bőröndben
Bőröndbe rejtett múzeumi tárgyakkal drámajáték az óvodákban, hétköznapokon 9–11 óra között.
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IDŐPONT: szeptember 26. – november 15. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.
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Mészöly Miklós meséi
Kihelyezett játékos mesefoglalkozás óvodásoknak, kisiskolásoknak.
IDŐPONT: szeptember 26. – november 15. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Séta a régi Babits-tanyához
Irodalmi séta a Babits Mihály Emlékháztól Cenci néni keresztjéhez és a családi présházhoz.
IDŐPONT: szeptember 28. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Zseblámpás kalandtúra a múzeumban
A tematikus vezetés során a kalandvágyó múzeumbarátok megismerkedhetnek az intézmény látogatók
elől elzárt területeivel, a padlással, a pincével, a restaurátorok műhelyével, a régészeti kutatóval és a múzeum
szakkönyvtárával.
IDŐPONT: október 4. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Mesterek és alkotók – varródoboz
Felelevenítjük nagyanyáink, dédanyáink kézimunkázását: gyöngygallért, karkötőt, ékszereket készítünk
népi iparművész segítségével.
IDŐPONT: október 4. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 300 Ft.

Sétálj velünk és fedezd fel! – szobortúra a városban
Milyen mendemondák keringenek városunk szobrairól? Babits Mihály verse vezet bennünket az idei
szobortúrán: „három kereszt a Bartinán”. Találkozás 15 órakor a Vármegyeháza előtt. Érkezés a borkúthoz.
Egy pohár borral zárjuk a sétát.
IDŐPONT: október 12. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Múzeum és iskola
A rendezvényen a tanárok megismerkedhetnek a már működő és tervezett múzeumpedagógiai programokkal,
foglalkozásokkal, amiket be lehet vonni az oktatásba (évkör szokásai, ünnepek).
IDŐPONT: október 10. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Nyitott ajtó – látogatás a vármegyeházi pincerendszerben
A Vármegyeháza alatt hatalmas pincerendszer húzódik, a következő részeket járjuk be: légópince, börtöncellák,
Baka Múzeum, Garay Élménypince.
IDŐPONT: október 20. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Napóleon és a halálfejes pillangó
A program a középiskolás korosztályt célozza meg egy izgalmas felfedező, interaktív programmal, melyen
szórakoztatva jutnak el a rejtély megoldásáig és közben észrevétlenül juthatnak információkhoz.
IDŐPONT: október 24. – október 27. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Kirándulás a Gemencbe az Árvízkapuhoz
Hátizsákos kirándulás kisvasúttal a Gemenci-erdőbe, tanösvények megtekintése helyi szakember vezetésével. Találkozás: 9:30 órakor a pályaudvaron a Keselyűsbe induló autóbusz felszállóhelyén.
IDŐPONT: október 28. 9:30–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Őszi betakarítás. A szüret.
Vetítettképes interaktív foglalkozás, majd szőlődarálás, préselés, must kóstolása, kukorica morzsolása,
mágnesképekkel őszi gyümölcs- és zöldségfélék csoportosítása, játékos munkalap, majd a helytörténeti
kiállításban a présház és a tanyabelső megtekintése.
IDŐPONT: október 31. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Szabó Magdáról – Szabó Magdától
Szabó Magda élete és művészete önéletrajzi írásai tükrében. Lovas Csilla főmuzeológus és Rubányi Anita előadóművész-múzeumpedagógus közösen idézik fel az írónő munkásságát születésének 100. évfordulója alkalmából.
IDŐPONT: november 7. 16:00–17:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Mesterek és alkotók – varródoboz
Ajtódísz készítése textilből, fonalból, gyapjúból.
IDŐPONT: november 8. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 300 Ft.

Séta a szekszárdi újvárosi temetőben
A halottak napjához kapcsolódva a szekszárdi újvárosi temetőben nyugvó jeles személyiségek sírjainak
megtekintése Kaczián János helytörténész, nyugalmazott levéltári főtanácsos vezetésével.
IDŐPONT: november 9. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Márton-napi „ludasságok”
A Márton-naphoz kapcsolódó népszokások felelevenítése: vetítettképes foglalkozás Szent Mártonról,
ludas körjátékok, libás kép készítése papírtépéssel, Márton-napi kirakójáték, majd a program zárásaként
koccintás az „újborral” (fehér vagy piros színű szörppel).
IDŐPONT: november 10. 10:00–14:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Márton-nap
Szent Márton püspök legendája, ludas tárlatvezetés, kézműves foglalkozás.
IDŐPONT: november 11. 10:00–16:00 BELÉPÉS: 300 Ft.

Sárkányos mesék – mesés sárkányok. Író–olvasó találkozó
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum a Sárkányok mindig lesznek című időszaki kiállításához kapcsolódva
Sárkányos mesék – mesés sárkányok címmel meseíró pályázatot hirdet általános és középiskolás tanulók
számára. Mesék bemutatása író–olvasó találkozón: 2017. november 14. kedd, 15:00 óra Helye: Wosinsky Mór
Megyei Múzeum könyvtárterme.
IDŐPONT: november 14. 15:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Bonyhád, Völgységi Múzeum; 7150, Szabadság tér 2. T.: +36 74 451 342

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 völgységi programjai
Dr. Sós Csaba–Steib György: A bonyhádi cipőgyártás 100 éve előadása, dr. Szőts Zoltán–Lohn Annamáia:
Pincétől a padlásig − a Vögységi Múzeum a szakképzés szolgálatában. A szakképzés helyzete a Völgységben
műhelybeszélgetés. Vezeti: Ziegler Teréz igazgató.
IDŐPONT: október 5. 16:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 völgységi programjai
Múzeumi Őszbúcsúztató, színes programkínálattal: Origamibemutató és kiállításmegnyitó, Cserna Anna
könyvbemutató, és kötetlen beszélgetés zenei háttérrel, Siklósi Krisztián közreműködésével.
IDŐPONT: október 18. – október 19. BELÉPÉS: díjtalan.
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Múzeumtól múzeumig – vonattal

Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékház; 5600, Gyulai út 5. T.: +36 66 442 080

Paks, Paksi Városi Múzeum, 7030 Deák Ferenc utca 2–4., T.: +36 75 830 373T.: +36 75 505 059

Egy olyan építészeti gyöngyszem meglátogatása a célunk, amely a sportteljesítmény és kulturális örökségi
helyszín élvezete mellett, irodalmi ismeretek megszerzésére is módot ad.

A rejtélyes kis herceg
IDŐPONT: szeptember 29. 10:00 – október 27. 17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 100 Ft.

Cooltúra
Az érdeklődők a muzeológus vezetésével biciklivel vagy sétálva felfedezhetik Paks műemlékeit, legyen
szó lakóépületekről, templomokról vagy akár kápolnákról.
IDŐPONT: október 3. – november 10. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Antoine de Saint-Exupéry, A kis herceg írója
A múzeum új időszaki kiállítása, A kis herceg, melynek kapcsán minden érdeklődőt egy irodalmi előadásra
invitálunk.
IDŐPONT: október 4. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Pincétől a padlásig
A látogatók az épületséta során betekintést nyernek a múzeum azon területeire, melyeket nem mindennap
nézhetnek meg. A séta során érdekes történeteket hallgatnak a múzeum múltjáról, az újonnan épített Deák-ház
építkezéséről, a kiállítás születésének körülményeiről.
IDŐPONT: október 17. – október 20. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 50 Ft.

Kecskemét, Kecskeméti Katona József Múzeum; 6000, Bethlen körút 1. T.: +36 76 481 122

Kecskemétről jöttem, mesterségem címere…
A múzeumpedagógiai foglalkozásokon régi, elfeledett kecskeméti mesterségekkel ismerkedünk meg.
IDŐPONT: szeptember 26. – november 8. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 350 Ft, múzeumpedagógiai
foglalkozás: 350 Ft

Őszi jeles napok – ünnepi népszokások
A Cifrapalota ezúttal az óvodákban és az általános iskolákban mutatja be az őszi jeles napok népszokásait,
hagyományait.
IDŐPONT: szeptember 26. – november 8. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: A foglalkozások ára: 400 Ft

Élő képek – életképek
A Pedagógusok Éjszakáján ezúttal a Képzőművészeti Gyűjteményt mutatjuk be rendhagyó módon.
IDŐPONT: október 20. 16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kecskemét, Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye; 6000, Rákóczi út 1.
T.: +36 76 480 776

Bűntény a cukrászdában
A szabadulós szobához hasonló kalandos játék 1912-ben játszódik, a helyszín pedig egy előkelő cukrászda, ahol a cukrászinasok, csomagolólányok és pénztároskisasszonyok egy rejtélyes bűnesetbe csöppennek.
IDŐPONT: október 06, 13. november 10. 17:00–18:30, 19:00–20:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 700 Ft.

Kalocsa, Viski Károly Múzeum; 6300, Szent István király út 25. T.: +36 78 462 351

Öltözködés
A helyi öltözködés hagyományainak ismertetése általános iskolák 6. osztályos tanulóinak számára.
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A festészet alapjainak és technikáinak bemutatása és elsajátítása családi nap keretein belül.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.

Vendégeinket a Paksi Városi Múzeumtól egyedülálló közlekedési adottságainkat kihasználva, vonattal szállítjuk az Atomenergetikai Múzeumba (AEM), ahol folytatódik a múzeumi délután. Számos programmal készülünk!
IDŐPONT: szeptember 29. 16:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

A Paksi Városi Múzeum 2017. szeptember 29-én nyitja meg időszaki kiállítását, A kis herceget, melyhez
változatos múzeumpedagógiai foglalkozásokat kínálunk.
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KÉPzeld el! – a tűzmadár születése

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.

Lakodalom
A helyi lakodalmi szokások bemutatása általános iskolák 7. osztályos tanulói számára.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.

Születés
Születéssel kapcsolatos helyi hagyományok ismertetése általános iskolák 8. osztályos tanulói számára.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.

Tóth Mike, a kalocsai polihisztor
Tóth Mike kalocsai polihisztor életének és munkásságának ismertetése a gimnáziumi, illetve középiskolás
tanulók számára.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.

Dél-Alföld

Paks, Atomenergetikai Múzeum; 7030, 8803/17 hrsz., MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeum
T.: +36 75 505 059

Irodalmi túra két keréken a szabadkígyósi kastélyba
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kopogtatás a Lencsési-lakótelep kapuján
Békéscsaba szélére, a Lencsési lakótelepre utazunk, a Munkácsy Emlékház, a Munkácsy Mihály Múzeum,
a Mesés Babaház és a Meseház.
IDŐPONT: október 3. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Nyitott ajtó Szurcsik József modern művészi világára, kiállítás és beszélgetés
A Magyar Festészet Napján Szurcsik József Munkácsy-díjas festőművész, graﬁkus lesz a vendégünk.
A kisteremben kamarakiállítást rendezünk a műveiből, a Vörös Szalonban személyesen találkozhatnak
vendégeink az alkotóval.
IDŐPONT: október 18. 11:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Nyitott ajtó a múlt világára – Lieb Misi nyomában a Munkácsy Emlékházban
Megismerkednek a résztvevők a 19. század otthonának egyszerű, de praktikus életével. A program során
olyan helyekre is betekintünk a Munkácsy Emlékház öreg kúria épületébe, amelyeket egy átlagos látogatás
alkalmával nem érintünk.
IDŐPONT: október 20. 17:00–19:00 BELÉPÉS: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas: 300 Ft.

Ajtónyitó múzeum és könyvtár között
Az őszi szünet két napján a családokat várjuk foglalkozásra az Emlékház és a könyvtár között. Összehangolt
témával, csúsztatott kezdéssel, az életkoroknak megfelelő feladatokkal kínálunk hasznos időtöltést.
IDŐPONT: november 2., 3. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A nemesi lét megidézése a magyar irodalom nagy alkotói által Arany Jánostól Szabó Magdáig
A Munkácsy Emlékház kúria épületét nemesemberek építették a 19. században. Az Ő életükről szóló
regényekből vett idézetekkel járjuk körbe a témát Zalai Erika irodalmár segítségével.
IDŐPONT: november 8. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Márton-napi családi nap „Lúd lába a tálba”
Évek óta sikeres Márton-napi családi program, megújuló tartalmakkal, a jeles naphoz kötődő hagyományok felelevenítésével. A családok minden korosztályának szórakozást nyújtunk.
IDŐPONT: november 11. 15:00–19:00 BELÉPÉS: felnőtt: 1000 Ft, diák: 500 Ft.

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600, Széchenyi utca 9. T.: +36 66 328 040

Életek és ételek a Viharsarkon
Egy igazi gasztronómiai csemegével várjuk az érdeklődőket. A békéscsabai Meseház hagyományőrző klubjával együttműködve, tájjelegű ételek elkészítése lesz a cél, amelybe természetesen bevonjuk a résztvevőket is.
IDŐPONT: szeptember 26. – november 3. 10:00 –18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: felnőtt: 400 Ft,
diák: 200 Ft, tanár: ingyenes.

Békéscsaba nyitott ajtói
Játékos városismereti sétára indulunk az iskolás csoportokkal. Idővonal segítségével keressük fel a város helytörténeti érintettségű épületeit, és számos izgalmas feladat során helyezzük el a hozzájuk kapcsolódó
ismert momentumokat a magyar és az egyetemes történelemben.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–14:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Jelen a múltban
Nagy hangsúlyt fektetünk a korabeli magyarság és az itt élő nemzetiségek – szlovákok, románok,
izraeliták – bemutatására.
IDŐPONT: október 07. 10:00–15:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Gyula, Erkel Ferenc Emlékház; 5700, Apor Vilmos tér 7. T.: +36 70 703 1553

Reformkori ételek
Mi volt a „nemzeti édecs”? Hogyan készült a borsóleves disznófüllel? Mikor volt szokás fogyasztani az
„ördög italát”? Minderre választ kaphatnak a reformkorban élő és alkotó Erkel Ferenc szülőházában.
IDŐPONT: október 7. 10:15 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Aranykoszorú nyomában
Erkel Ferenc, a Himnusz megzenésítője és a magyar nemzeti opera megteremtője az aranykoszorút
50 éves szakmai pályafutásának elismeréseképpen kapta a nemzet ajándékaként. Az aranykoszorú nyomán
című programon rejtvény segítségével lehet megfejteni, hol lehet az aranykoszorú.
IDŐPONT: október 14–15. 10:30 –17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
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Gyula kirándul
Kistelepülések iskoláit látogatjuk meg azzal a céllal, hogy bemutassuk intézményeink proﬁlját, interaktív
eszközök segítségével, emellett megismertessük őket kihelyezett történelmi óráinkkal és múzeumpedagógiai
foglalkozásainkkal.
IDŐPONT: október 2–31. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Varázslatos fűszerkert
A 18–19. században milyen divatos fűszereket használtak az ételek elkészítéséhez a Harruckern–Wenckheim–
Almásy-kastélyban? Mi másra használták még a fűszereket? Milyen gyógyhatással bírnak egyes növényeknek?
IDŐPONT: október 7. 11:30 – október 8. 11:30 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Hol vannak a kincseink?
A Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastélyban történelmi kincskereső játékot szervezünk. Az interaktív, játékos
fejtörő alkalmával feltárul a kastély 19. századi pezsgő világa, megelevenedik a lakók mindennapja és élete.
IDŐPONT: október 14. 11:30 – október 15. 11:30 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük,érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Gyula, Gyulai Vár; 5700, Várkert utca 1. T.: +36 66 463 544

Vitézek lakomája
A vár éléstárában milyen élelmiszereket tároltak? Hogyan sütöttek a kemencében? Milyen ételek voltak
népszerűek régen? Az előadás során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a vár éléstárába.
IDŐPONT: október 7. 13:00 – október 8. 13:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Várbörtön titkai
A látogatók bepillantást nyerhetnek a várbörtön rejtélyes világába. Információkat kaphatnak 16. és 17.
századi büntetési szokásokról, továbbá megtudhatják a kínzások korabeli módozatait is.
IDŐPONT: október 14. 13:00 – október 15. 13:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Gyula, Kohán Képtár; 5700, Béke sugárút 35. T.: +36 70 310 6722

Ételek tálalásának művészete
Kohán György Kossuth- és kétszeres Munkácsy-díjas festőművész számos olyan képet alkotott, amely
kapcsolatos a gyümölcsökkel. A program során megtudhatják a látogatók, hogyan lehet ízlésesen tálalni
különféle gyümölcsöket, megismerkedhetnek a ﬁnomságok tálalásának a művészetével.
IDŐPONT: október 7–8. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Festménykereső
Kohán György Kossuth- és kétszeres Munkácsy-díjas festőművészről elnevezett képtárban játékos
nyomozásra invitáljuk a látogatókat.
IDŐPONT: október 14–15. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Gyula, Ladics-ház; 5700, Jókai Mór utca 4. T.: +36 70 310 6722

Zsúr a Ladics-házban
A program során megismerkedhetnek az érdeklődők a korban népszerű társasági eseményekkel, a polgárság
körében kedvelt ételekkel és ételkészítési szokásokkal, a háztartás vezetésével.
IDŐPONT: október 7–8. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Borbála legendája
Egy titokzatos 19. századi rejtély nyomába eredhetnek a látogatók. Magától kinyíló szekrényajtók, nyikorgó
parketta és a bezártnak hitt spaletta nyitva találása a legenda egyik alapja.
IDŐPONT: október 14–15. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Mezőberény, Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ; 5650, Fő út 6.
T.: +36 70 400 2474
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A múzeumi tevékenységet szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni. A Spar-áruház előterében
berendezünk egy minikiállítást a múzeum anyagából, ahol egy parasztház spájzának részletét elevenítjük
meg. A gyermekek és a ﬁatalok részére kézműves foglalkozást tartunk a főtéren.
IDŐPONT: október 5. 14:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Játékok – csudák – bábikák
Az óvónők és tanítók részére szervezett módszertani napon be kívánjuk mutatni a múzeumi gyűjtemény
azon részét, melyet a gyermekekkel látogathatnak, illetve azokat a tevékenységeket, melyet igénybe vehetnek
a múzeumi órák alkalmával.
IDŐPONT: október 9. 13:30–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Márton-napi vigasságok

Mesterek és alkotók
Debreczeni János népi iparművész műhelyébe látogathatnak az érdeklődők, ahol megismerkedhetnek a
településen élő nemzetiségek (magyar, német, szlovák) viseleteivel, azok díszítőmotívumaival.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. BELÉPÉS: díjtalan.
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Gyula, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont; 5700, Kossuth Lajos utca 15. T.: +36 66 463 544

Szeged, Móra Ferenc Múzeum; 6720, Roosevelt tér 1–3. T.: +36 62 549 040

Varázs lakott a kezeiben
A Kass Galéria Kass János és a színház című kiállításában kerül megrendezésre a Varázs lakott a kezeiben című
nagy rajzolási programunk. Kass János inspiráló művei közt alkothatnak együtt a rajzolni vágyó gyerekek és felnőttek.
IDŐPONT: október 10. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Színház az egész világ!
Az óvodapedagógusoknak szóló program keretén belül ismertetjük az aktuális kiállításainkat, valamint
az azokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
IDŐPONT: október 17. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

2017. őszbúcsúztató családi matiné
A Móra Ferenc Múzeum Őszbúcsúztató családi matinéja elsősorban kisgyermekes családok számára
kínál tartalmas szombat délelőtti programot, ahol a kézműves foglalkozások mellett a Móra Ferenc Múzeum
állandó néprajzi kiállítása is bemutatásra kerül.
IDŐPONT: október 21. 10:00–13:00 BELÉPÉS: 600 Ft.

Móra-napok
Móra-napok címmel kétnapos rendezvényre készül a Móra Ferenc Múzeum. A rendezvénysorozat keretein belül
Móra-konferencián, felolvasáson, könyvbemutatón valamint színpadi előadáson vehetnek részt az érdeklődők.
IDŐPONT: október 27. 10:00 – október 28. BELÉPÉS: a jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.

Múzeumok Őszi Éjszakája
Ezen a rendhagyó éjszakán az aktuális kiállítások kapcsán előadásokra valamint rendhagyó tárlatvezetésekre
kerül sor. A Móra-napok rendezvénysorozat részeként színpadi előadást láthatnak az érdeklődők, valamint a Papucs
kiállításhoz kapcsolódóan dél-alföldi papucsos táncházon vehetnek részt látogatóink.
IDŐPONT: október 28. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

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

A szegedi kékfestő mesterség
Szeretnéd megtudni, mi mindent kellett elsajátítani egy iparoslegénynek, míg kékfestő mesterré nem
vált? Ha igen akkor gyere és nézz bele bőröndünkbe és az ott található óriás társasjáték segítségével fedezd
fel a kékfestők világát!
IDŐPONT: október 2. 8:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Őszi Mulatság
Kötetlen családi rendezvénnyel ünnepeljük meg az őszt. A program középpontjában maga az évszak és a
hozzá kapcsolódó népszokások, munkák, hiedelmek állnak.
IDŐPONT: október 7. 15:00–21:00 BELÉPÉS: 500 Ft.

Tömörkény, a szegedi tanyavilág krónikása
Tömörkény István novellái nemcsak a magyar irodalomban képvisel jelentős értékeket, hanem a magyar
néprajz számára is gazdag forrásanyag. Munkáiban gyakran megjelennek a szegedi tanyavilág mindennapjai:
pásztorélet, viselet, táplálkozás, népi gyógyászat.
IDŐPONT: október 21. 16:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Élet-kép: új múzeumpedagógiai programok a Napsugaras Tájházban
Ebben a tanévben intézményünk a Napsugaras Tájház új múzeumpedagógiai foglalkozásokkal bővíti kínálatát. Az eddigi tematikus foglalkozások mellett új szerepjátékokra épülő foglalkozásokat tartunk.
IDŐPONT: október 27. 16:30–20:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Három takács egy ember!
„Három takács egy ember!” Mit jelent ez a közmondásunk? Miért három takács tesz ki egy embert?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Múzeumi szünetelő-programunkban.
IDŐPONT: október 31. 08:00–17:00 BELÉPÉS: 1500 Ft.

Algyő, Algyői Tájház; 6750, Kastélykert utca 42. T.: +36 63 415 435

Mi fán terem? A tésztakészítés
Az algyői Fehér Ignác Általános Iskola pedagógusaival együttműködve várjuk a diákokat a honismereti
héthez kapcsolódva. A honismereti hét témája a tésztakészítés. Ezen a héten az algyői iskolában a tanórákon
is a tésztakészítés a téma.
IDŐPONT: szeptember 25–28. BELÉPÉS: díjtalan.

A településen jelentős német nemzetiségű kisebbség él. A Márton-napi szokások elevenen élnek körükben. Az érdeklődők megkóstolhatják a helyi termelők idei borait, megkóstolhatják a mustkészítés folyamatát
és megismerkedhetnek a Márton-napi szokásokkal.

Az Algyői Foltvarrók Köre várja a varrást kedvelő érdeklődőket az Algyői Tájház udvarán. Ez alkalommal
a foltvarrás egyik technikáját tanulhatják meg vendégeink.

IDŐPONT: november 9. 19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT: szeptember 30. 9:00 – 12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Olló vágta, cérna varrta.
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Október 16–20. között kerül megrendezésre az öko hét az algyői Fehér Ignác Általános Iskolában, melynek témája a gyógynövény. Az iskolai tanítási órákon egy-egy osztály saját gyógynövényt választ, melyet a hét
során többféleképpen dolgoz fel.
IDŐPONT: október 16–20. BELÉPÉS: díjtalan.

Mi fán terem? A süthető gyurma
A süthető gyurmázás a modern kézműves technikák egyike, mellyel remekül lehet a régi kincseket megismertetni, felidézni. Mutatós használati tárgyak készülhetnek a régi hímzésminták alapján.
IDŐPONT: október 27. 17:00–20:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1000 Ft.

Mi fán terem? A peddignád
A program alkalmával lehetőség nyílik a kosárfonás hagyományos fonási technikáinak megismerésére,
egy-egy fonott tárgy elkészítésére.
IDŐPONT: október 28. 9:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1000 Ft.

Mi fán terem? A gyapjú
Vendégeink a gyapjú feldolgozásáról, hasznosításáról, nemezelésről tudhatnak meg érdekességeket.
Gyakorlatban is elsajátíthatják a nemezelés fortélyait.
IDŐPONT: november 4. 09:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1000 Ft.

Algyői libázás, eszem-iszom, dínom-dánom
2017. november 11-én szombaton kerül megrendezésre az első Márton-napi libázás az Algyői Tájházban.
A tájház 10 órától fogadja a látogatókat, akik részt vehetnek a Márton-napi kézműves napon.
IDŐPONT: november 11. 10:00–14:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 800 Ft.

Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ; 6800, Dr. Rapcsák András út 16–18.
T.: +36 62 242 224/27

Alkossunk együtt a 64. Vásárhelyi Őszi Tárlat jegyében!
Fessünk és Rajzoljunk közösen! Utcai, kitelepülős alkotóprogram a vásári forgatag kellős közepén.
IDŐPONT: október 7. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Sétálj velünk régészeti helyszínek körül!
A Tornyai János Múzeum állandó kiállításait megszemlélve indul a túra. A résztvevők a tárlatokon bemutatott
tárgyak megtalálási helyeit keresik fel közösen egy kiadós séta keretében városszerte.
IDŐPONT: október 14. 10:00–13:30 BELÉPÉS: díjtalan.

A lámpás én vagyok – Tanárok éjszakája
Pedagógusok múzeumról, kiállításról és tárgyakról kollégáknak. Szubjektív módszertan.
IDŐPONT: október 27. 16:00–22:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kukkants be a múzeum rejtett zugaiba! Kinyílik a restaurátor-műhely ajtaja
Regisztrálj és légy részese a múzeumi alkímiának! Légy tanúja a tárgyak újjászületésének! Tudd meg a
hét lakat alatt őrzött titkokat, sajátítsd el a mesterfogásokat!
IDŐPONT: november 8. 14:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Makó, József Attila Múzeum; 6900, Megyeház utca 4. T.: +36 62 213 540

Barátságos ﬁzika című interaktív kiállítás
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Ez a vándorkiállítás segít játékosan megérteni a ﬁzikai, kémiai jelenségeket. Testközelbe kerül a fény, a hang,
a gravitáció, a mágnesesség, folyadékok viselkedése, a perdület megmaradás törvénye stb. Az interaktivitás
játssza a főszerepet.
IDŐPONT: szeptember 7 – október 23. 17:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Múzeumpedagógiai évnyitó
Az általános iskola felső tagozatán és a középiskolában tanító pedagógusokat célozzuk meg a programmal.
A pedagógusok megismerkedhetnek a múzeum által kínált múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, lehetőségekkel.
IDŐPONT: szeptember 29. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Magyar Festészet Napja – közös festés
A Magyar Festészet Napja alkalmából szeretettel várjuk az iskolás osztályokat, hogy közösen elkészítsék, a 90 éve született festőművész, Szilvásy Nándor néhány festményének reprodukcióját.
IDŐPONT: október 17. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

„Talán az első színes ceruzával kezdődött…” – 90 éve született a makói Szilvásy Nándor
festőművész

Kézműves családi nap az őszi szünetben
Családi vetélkedővel, kézműves foglakozásokkal és jó hangulattal, vidámsággal várjuk a kicsiket és
nagyokat egyaránt. Az érdeklődők a gyapjú feldolgozásáról, hasznosításáról, nemezelésről tudhatnak meg
érdekességeket. Lehet nemezelni, szőni, gyertyát mártani.
IDŐPONT: november 2. 9:00 – 13:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Mi fán terem? A gyógynövény

Makói események diákszemmel – '56-os történeti vetélkedő középiskolásoknak
Interaktív vetélkedő felső tagozatos és középiskolás diákoknak, melynek során a csapatok a megadott
utasításokat követve fényt derítenek a forradalom makói eseményeire. A legjobban teljesítő csapatok egynapos
békéssámsoni kirándulást nyerhetnek.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. 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

Hét Halász roadshow
A halászfaluként is emlegetett Mindszent települést a legenda szerint hét halászcsalád alapította.
A program keretében a halászati kiállítással lépünk ki a múzeum falai közül. A település központi, forgalmas
részén felállított mobilkiállításunkat tekinthetik meg a járókelők.
IDŐPONT: szeptember 26. 10:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Legyél te is muzeológus! – amíg az adományból kiállítási tárgy lesz
Többen jelezték már felénk, hogy milyen jó lenne bepillantani a muzeológusok és a restaurátorok titkos
világába. Programunkkal lehetőséget biztosítunk az érdeklődők számára, hogy megismerjék, bepillantást kapjanak
azokba a munkafolyamatokba, melyeken keresztülmegy egy tárgy, míg a kiállításban megcsodálhatjuk.
IDŐPONT: szeptember 30. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Vasalót tüzesít: új ruhája készen – Arany és Petőﬁ világa a mindszenti gyűjteményben
Programunkat az Arany-emlékév jegyében rendezzük. Terveink szerint az est folyamán Arany János és
Petőﬁ Sándor műveiből hangoznak el részletek.
IDŐPONT: október 6. 16:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Tök Jó Nap
Múzeumi őszbúcsúztató programunk ebben az évben egy hagyományőrző családi délután lesz, melynek
középpontjában a „tök” áll.
IDŐPONT: október 14. 14:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Rímvadászat – két keréken – retróhangulatban
Kerékpártúrára várjuk a két kerék szerelmeseit. A résztvevők játékos formában kapnak új ismereteket,
információkat településünkről.
IDŐPONT: október 23. 13:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Múzeumi kalandtúra
Első alkalommal rendezzük meg az őszi fesztiválunk késő esti programját, amelyen csapatjáték formájában
járjuk körbe a múzeum tereit. A 2–3 fős csapatok különböző állomáshelyen feladatokat kapnak részben az épület
történetével, részben Mindszent történetével kapcsolatban.
IDŐPONT: október 28. 18:00–23:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

„Hullik a sok sárga gyöngyszem, lesz egy véka tengeri…”
Az ősz a kukoricabetakarítás ideje, ezért az őszi szünetre kukoricához kötődő tematikus múzeumpedagógiai
foglalkozásra várjuk a szünetben a gyerekeket.
IDŐPONT: november 3. 13:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Szentes, Koszta József Múzeum; 6600, Kossuth tér 1. T.: +36 63 313 352

A szépség és a reklám – kiállításmegnyitó
A női ideál alakulása a 20.sz. első felében. Az öt évtizedet bemutató divat- és reklámtörténeti kiállítás a nők
reklámozásban betöltött szerepét szemlélteti a múzeum gyűjteményének kevésbé közismert darabjaival.
IDŐPONT: szeptember 28. 16:30–17:45 BELÉPÉS: díjtalan.

Szent Mihály-nap
Családi program matinéelőadással, mustkészítéssel, pogácsasütéssel, kézműves foglalkozással.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–12:00 BELÉPÉS: 250 Ft.

A múzeumi munka kulisszatitkai
A program során lehetőség nyílik a színfalak mögé történő bepillantásra, a múzeumi kulisszatitkok
megismerésére, eddig ismeretlen vagy szokatlan múzeumi tevékenységek felfedezésére.
IDŐPONT: október 4. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kerékpározás a Koszta-tanyához

Szilvásy Nándor, Munkácsy-díjas festő- és graﬁkusművész, a kortárs magyar képzőművészet emblematikus
alkotója, Makó város szülöttje idén lenne 90 éves. Az emlékkiállítás a szülővárosból induló alkotópályájának
legfontosabb állomásait mutatja be.

Szentes festője, az 1949-ben elhunyt Koszta József ma is nagy népszerűségnek örvend a városban. Mivel
Szentes külterületén található az egykori tanya helye, ezért közös biciklitúrát szervezünk a családoknak.

IDŐPONT: október 27. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT: október 7. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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A kétszáz éve született Arany Jánosra emlékezve tartunk irodalmi estet a Péter–Pál Polgárházban.
IDŐPONT: október 10. 18:00–19:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Teréz-napi találkozó
A Koszta József Múzeum a Brunszvik Teréz emlékét őrző Teréz Napon rendezi meg az óvodapedagógusok
találkozóját, ahol a szakmai előadás után az óvónőknek lehetősége nyílik múzeumi térben eszmét és tapasztalatokat cserélni.
IDŐPONT: október 12. 16:30–17:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Gyertek a múzeumba!
Játékos kézműves foglalkozással várjuk a gyermekeket és felnőtteket a Kossuth téren.
IDŐPONT: október 14. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Bútorrestaurálás mesterfokon
Az asztalos szakma bemutatása.
IDŐPONT: október 17. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

„Az emlékeket, sajnos, nem lehet átadni senkinek örökségül.” – Szabó Magda
A száz éve született Szabó Magdára emlékezünk a Péter–Pál Polgárházban.
IDŐPONT: október 26. 18:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Nem mindenki citerás, akinek citerája van
Hangszerismertető koncert az őszi szünetben.
IDŐPONT: október 31. 16:00–17:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Márton lúdja, vesszeje…
Múzeumi őszbúcsúztató családi matinénkon mindent megtudhatnak Márton lúdjáról, vesszejéről, garasáról
és a hozzá kapcsolódó népszokásokról, rövid előadás és kézműves foglalkozás formájában.
IDŐPONT: november 11. 10:00–12:00 BELÉPÉS: 250 Ft.

Debrecen, Debreceni Irodalom Háza; 4026, Péterﬁa utca 28. T.: +36 20 918 1177

Belépés díjtalan, kilépés bizonytalan
Egy fénykép alapján Rejtő Jenőt 1938-ban még látták Salamon Béla és Karinthy Frigyes társaságában.
Aztán felült egy Debrecen felé tartó vonatra, és eltűnt. Ha felkeresik a Debreceni Irodalom Házát, akkor egy
izgalmas játék során talán nyomára lelnek.
IDŐPONT: szeptember 25. 10:00 – október 31. 18:00 BELÉPÉS: 300 Ft.

Múzeumi workshop
A workshop keretén belül egy nem hagyományos pedagógiai módszer, a játékosítás múzeumi környezetben való megvalósításának egy lehetséges módját mutatjuk be az érdeklődő pedagógusoknak.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–12:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Házról házra Rejtő Jenő nyomában
Programunkban Rejtő Jenő és regényalakjai révén kínálunk lehetőséget egy kalandos irodalmi nyomozásra.
A könnyed séta során a résztvevők a debreceni belváros nevezetes irodalmi emlékhelyeiről szereznek ismereteket.
IDŐPONT: október 7. 10:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Rejtő-roadshow
A Rejtő Jenő témájú REJTŐzködő Irodalom, időszaki kiállításának utaztatásával az ország jelentős egyetemvárosait járjuk be.
IDŐPONT: november 2–15. 16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Amikor a szépíró Rejtőt olvas

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

Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ; 4026, Baltazár tér 1. T.: +36 52 525 010

Szerepcsere
A Déri Múzeum és a MODEM közösen szervezett múzeumpedagógiai évnyitón rendhagyó, interaktív tárlatvezetéssel és szakmai fórummal várjuk a pedagógusokat. A Receptorok című kiállítás többféle érzékszervet
működésbe hozó műalkotásainak példáján a kortárs művészet különböző tantárgyi megfeleltetéseinek formáira
és azok alkalmazására ismertetnek meg példákat.
IDŐPONT: szeptember 30. 12:00–13:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Mozgass meg!
A program a kisgyermekekhez igen közelálló mese és a mesét életre keltő bábok világára épül. A MODEM
Blattner Géza bábművészetét bemutató kiállítása lehetővé teszi, hogy az óvodások számára összevont művészetpedagógiai és bábművészeti foglalkozások készüljenek.
IDŐPONT: október 20. 15:00–16:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Ezüstpor
A MODEM gyerekeknek szóló művészetpedagógiai programmal búcsúztatja az őszi szünetet. Bernát
András képzőművész kiállításán a művész „ezüstporos, megfagyott gesztusai életre kelnek” és egy mese
részévé válnak.
IDŐPONT: október 29. 10:00–12:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Berettyóújfalu, Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum; 4100, Kálvin tér 1. T.: +36 54 402 390

Az ajtó nyitva áll
A Múzeumok Őszi Fesztiválján a Szabó Magda-i gondolat jegyében kitárjuk a múzeum kapuit és a középiskolás
diákok számára lehetőség nyílik szabadon választott technikával illusztráció készítésére, majd annak kiállításon
történő bemutatására.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: díjtalan.

Rendhagyó tárlatvezetések munkahelyi közösségeknek
A Gyertek ide szép regém van című időszaki kiállításhoz kapcsolódva rendhagyó tárlatvezetést
tartunk munkahelyi közösségeknek. A látogatók nemcsak a kiállítást nézhetik meg, hanem betekinthetnek a kulisszák mögé és mivel „Az ajtó nyitva áll.”, megmutatjuk a múzeumban zajló sokszínű
munkafolyamatokat is.
IDŐPONT: október 2–6. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Újítók, kísérletezők nyomában
Élményprogram pedagógusoknak: a Topotéka Berettyóújfalu bemutatkozása – emlékezés Irinyi János
születésének 200. évfordulójára.
IDŐPONT: október 12. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Alkotó óvodapedagógusok kiállítása
Óvodapedagógusok kézműves ötleteinek bemutatója. Megemlékezés a 140 éve alapított első berettyóújfalui kisdedóvóról.
IDŐPONT: október 16–31. BELÉPÉS: díjtalan.

Mezei virágok
Versmondógála Költő Nagy Imre születésnapja tiszteletére.
IDŐPONT: október 26. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Rejtély a múzeumban
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Rendezvényünk témája: hogyan olvas egy szépíró. Hogyan olvassa Kemény István író Rejtő Jenőt? Nem
az íróra vagyunk kíváncsiak, hanem belépve személyes szférájába az olvasó emberre.

Ötvösművészet nyomában
A Déri Múzeum időszaki kiállításán Hajdú-Bihar megyében talált arany- és ezüstleletek tekinthetők meg,
melyek között igazi ötvös remekművek is szerepelnek.

IDŐPONT: november 9. 18:00–20:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Munkahelyi csapatépítés a múzeumban Sinka István balladája nyomán.
IDŐPONT: október 30. 16:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Debrecen, Déri Múzeum; 4026, Déri tér 1. T.: +36 52 417 560

Ebes, Széchényi Ferenc Tájmúzeum; 4211, Ady Endre utca 6–8. T.: +36 52 366 136
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IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–15:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Ifjú mester keresése
A Déri Múzeum ékszertervező pályázatot hirdet minden kreatív alkotónak. Keressük az ifjú mestereket,
hiszen a debreceni ötvösök országosan híresek voltak a 14–15. században.
IDŐPONT: szeptember 25. – október 28. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Aranytitkok
Rendhagyó előadás Az ősi arany- és ezüstkincsek Romániából című kiállításról.
IDŐPONT: szeptember 26. 17:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Múzeumpedagógiai évnyitó a Déri Múzeumban
A résztvevő pedagógusok a Déri Múzeum és tagintézményeinek múzeumpedagógiai programjaival
ismerkedhetnek meg.

Észak-Alföld

„Ha semmid sincs, van szép szabadságod.” – Arany János

Tök jó nap
Őszi szünetre hangoló gyerekeknek.
IDŐPONT: október 23. – november 3. BELÉPÉS: díjtalan.

500 év megújulás
Tűvel varrt hit című időszaki kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó megnyitó.
IDŐPONT: október 27. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

„Tűvel varrt hit” – időszaki kiállításmegnyitó
A Hajdú–Bihar megyei Népművészeti Egyesület tagjának, Dobosné Hajdú Anikónak és tanítványainak,
az Öltögetők Klubjának időszaki kiállítása, rendhagyó kiállításmegnyitóval egybekötve.
IDŐPONT: október 27. 17:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Őseink nyomában

Egy rég eltűnt szolnoki városrésszel, Tabánnal szeretnénk megismertetni a mai Szolnokiakat.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT: szeptember 30. 15:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A Tanárok éjszkáján már hagyományosan bemutatkozik az iskola tehetségtábora, különös tekintettel az
irodalmi- és a színjátszó szakkörösökre. Kamarakiállításon mutatjuk be a korábbi „Tabáni Egyetem” nosztalgikus
emlékeit.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. BELÉPÉS: díjtalan.

A részvevők a hajdúnánási születésű Oláh András költő munkásságát ismerhetik meg.
IDŐPONT: október 12. 17:00–19:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Zárt ajtók mögött – fedezd fel a múzeum kincseit!
A játékos feladatokkal, kincskereséssel párosuló programban a múzeum kiállításait, valamint a Bocskai
úr angyalkái című könyvhöz kapcsolódó ismereteit bővíthetik a kíváncsi látogatók.
IDŐPONT: október 27. 15:00–19:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Bocskai úr angyalkái – újrahasznosítva
A pedagógusoknak egy könyv „hasznosítását” és a múzeum egyéb múzeumpedagógiai lehetőségeit
kívánjuk bemutatni.
IDŐPONT: október 30. 16:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Színes gondolatok – sokszínű graﬁkussal
Vendégünk Fekete Szabolcs graﬁkus. Megismerhetjük munkásságát, illusztrációit, valamint közösen
készítünk egy felnőtt színezőt is.
IDŐPONT: november 10. 17:00–18:30 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Létavértes, Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény; 4283, Irinyi utca 7. T.: +36 30 1999 437

Ablak a világra, ajtó a múltra
Közösségi tárgyfelismerő foglalkozás, játékos barangolás a régi népélet eszközvilágában az érzékszerveink
bevonásával a 45–60 perces interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, melynek végén néprajztudományi
kisdoktori címet adunk át gravírozott famedál formájában.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Mesterségünk címere...
Kézművesek, népi iparművészek bevonásával családi délután, ahol kézműves foglalkozásokkal, régi,
már-már eltűnőben lévő mesterségek bemutatásával és kipróbálásával várjuk az érdeklődőket, játékokkal és
ﬁlmvetítéssel egybekötve.
IDŐPONT: november 11. 16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Püspökladány, Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény; 4150, Kossuth utca 28. T.: +36 54 451 295

Népi játszótér
Püspökladány és a térség általános iskoláiba vándorol a múzeum. Természetes anyagokból készült népi
játékokat, népi hangszereket, zajkeltő eszközöket mutatunk be.
IDŐPONT: szeptember 25. – október 27. BELÉPÉS: díjtalan.

Ki viszi át a szerelmet?
A világirodalomból, a történelemből és a ﬁlmművészetből vett legendás szerelemek felidézése vetélkedő
keretében.
IDŐPONT: október 28. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Hangszervarázs
Birinyi József népzenekutató, hangszeres előadó, hangszerkészítő munkásságának és az 1320 darabból
álló hangszergyűjteményének bemutatása.
IDŐPONT: október 28. 16:00–21:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Tabánia(k)

Gulyás Gábor: Bocskai úr angyalkái könyvében részletesen írja le a várost. Sétánk során igyekszünk bejárni
a regényben szereplő helyszíneket, megkeresni a korabeli védművek, kapuk helyét. A szakértő vezetéssel,
élményszerű túrával szeretnénk a még meglévő Testhalom értékeire is felhívni a ﬁgyelmet.

Lépj be bátran! Találkozás Oláh András költővel

Márton-napi ludasságok
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is kiállításmegnyitóval, gasztronómiával és Márton-napi
népszokásokkal, táncházzal várjuk az érdeklődőket.
IDŐPONT: november 11. 17:00–22:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Irodalmi kalandozás Szolnokon!
A program célja Szolnok megyei jogú város irodalmi emlékhelyeinek felkeresése és azok megismerése
játékos feladatokon keresztül. A családok és az egyéni érdeklődök részére városi sétát tartunk irodalmi részletek
felolvasásával.
IDŐPONT: október 10., 19., 25. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Egy kivételes est
Egy kivételes est, ahol a különböző művészetek és az irodalom találkoznak.
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Szolnok, Szolnoki Galéria; 5000, Templom utca 2. T.: +36 56 513 640

IDŐPONT: november 4. 17:00–21:00 BELÉPÉS: díjtalan.

„Az ajtó nyitva áll”

Észak-Alföld

Hajdúnánás, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; 4080, Bocskai utca 12-14.
T.: +36 52 381 941

Szolnok, Tabáni Tájház Szolnok; 5000, Tabán 24. T.: +36 70 943 5960

Hej, halászok, halászok
Halászlegény-avató a szolnoki Tabáni tájházban. Régi hagyomány felelevenítése a Zagyva-folyó partján
ünnepi keretek között.
IDŐPONT: szeptember 30. 14:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Múzeumi karika-túra, avagy halászmesterség a művészetekben
Városunk halászati értékeinek felfedezése, élményszerű megjelenítése a játékos séta és biciklitúra keretében.
IDŐPONT: október 1. 10:00–13:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A nagy halfogás ünnepe
Egy szolnoki születésű kislány, Nemes Tekla sajátmese-előadása és feldolgozása.
IDŐPONT: október 5. 16:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Jászberény, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria; 5100, Gyöngyösi út 7. T.: +36 30 213 6911

Őszi Éjszaka Plusz
A múzeum idén először az őszi időszakban is programsorozattal várja az alkotni vágyó családokat és ﬁatalokat.
Az este folyamán Hamza D. Ákos Egy szoknya, egy nadrág című ﬁlmje kerül műsorra.
IDŐPONT: szeptember 29. 08:00–20:00 BELÉPÉS: a közös festmény megvalósítása ingyenes. Filmvetítésre jegyár: 500 Ft

Kunszentmárton, Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ (Helytörténeti Múzeum tagintézmény);
5440, Kerületiház utca 8. T.: +36 56 461 518

Őszi éjszaka a múzeumkertben – hagyományok bűvöletében
A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum immár sokadik éve csatlakozik a múzeumokat népszerűsítő
rendezvénysorozathoz. Ez évben az őszi ünnepkörhöz kapcsolódó helyi – tágabb értelemben tiszazugi – hagyományok feldolgozására vállalkozunk, amelyek kellemes családi kikapcsolódást, élményeket ígérnek.
IDŐPONT: szeptember 30. 15:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Martfű, Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár;
5435 Mártírok út 1. T.: +36 56 450 146

Irodalom lépésről lépésre
Martfű 1850–1940 közötti történelmének meghatározó helyszínein martfűi versírók városuk természeti-épített
értékeiről szóló művei hangzanak el. A túra szakmai vezetője Vas Béla helytörténetkutató, etnográfus, versíró, tanár.
IDŐPONT: október 2. 16:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Vendéglő a János vitézhez
Az irodalom, zene és gasztronómia találkozása. Terítéken többek között a Jókai-bableves, Anyám tyúkja
és a szolnoki habos isler. Kísérőül megzenésített verseket és századfordulós hangulatot kínálunk.
IDŐPONT: október 12. 17:00–21:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Martfű-mese – a Cipőkirály birodalma
Martfű történelméről, fejlődéséről, a cipőgyárról mese készült, hozzá papírszínházas előadás és
múzeumpedagógiai foglalkozás. A helytörténet mellett a mese, a szituációs játék és az illusztrálás is fontos
szerepet kap.
IDŐPONT: október 17. 17:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Egy nap az iskolában
Egy tanítási napra a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény helytörténeti kiállítása átköltözik az iskola
aulájába, ahol ízelítőt adunk állandó kiállításunkhoz kötődő foglalkozásainkból. Együttműködő partnerünk a
Városi Könyvtár.
IDŐPONT: október 19. 9:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum; 5350, Tariczky sétány 6. T.: +36 59 352 106

A kerámiák világa 1.
Szűcs Andrea népi iparművész bemutató foglalkozása Szűcs Imre A népművészet mestere kiállításhoz
kapcsolódóan: kerámiatárgyak díszítése, írókázása, karcolása. A látogatók betekintést nyerhetnek a tiszafüredi kerámia mintakincsébe, színvilágába. Megﬁ gyelhetik, esetleg kipróbálhatják a kerámiadíszítés módját.
IDŐPONT: szeptember 27. 10:00–14:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
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A látogatók betekintést nyerhetnek a múzeum eddig nem látogathatott termeibe. A padlás és a pince általában
mindenki számára titkot rejt. Az ajtó nyitva áll a diákok számára: ﬁlmvetítés, tárlatvezetés és múzeumpedagógiai
foglalkozás, valamint vetélkedő az általános és középiskolás diákok és az érdeklődő felnőttek számára.
IDŐPONT: október 4. 9:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A kerámiák világa 2.
Szűcs Judit népi iparművész bemutató foglalkozása Szűcs Imre: A népművészet mestere kiállításhoz
kapcsolódóan kerámiatárgyak díszítése, írókázása, karcolása. A látogatók betekintést nyerhetnek a tiszafüredi
kerámia mintakincsébe, színvilágába. Megﬁgyelhetik, esetleg kipróbálhatják a kerámiadíszítés módját.
IDŐPONT: október 11. 10:00–14:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Fafaragás és kovácsolás – kiállításmegnyitó
Kovács Imre kovácsmester és Végh József fafaragó kiállításának zenés-műsoros megnyitója kezdődik. A kiállítást megnyitja Varga András és közreműködik Percze Miklós (zenész, költő). A fa és a fém a két
ellentétes anyag, mégis a kiállításban nagyszerűen kiegészítik egymást. Záróprogram: 140 éves a Kiss Pál
Múzeum pályázat eredményhirdetése.
IDŐPONT: október 27. 16:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Barangolások a Múzeumban 2.
A látogatók betekintést nyerhetnek a Múzeum eddig nem látogatható tereibe. A padlás és a pince általában
mindenki számára titkot rejt. Az ajtó nyitva áll a diákok számára: Milusics Máté: Vizsoly nyomdái kiállítása,
ﬁlmvetítés, tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozás, valamint vetélkedő minden érdeklődő számára.
IDŐPONT: november 8. 9:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Túrkeve, Finta Múzeum; 5420, Attila utca 1. T.: +36 56 361 183
Speciális foglalkozásra kerül sor általános iskolások számára a Finta Múzeum állandó kiállításaiban.
IDŐPONT: október 4. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Szomszédolás
A Finta Múzeum múzeumpedagógiai programsorozatán belül a kézműves foglalkozás külső helyszínen
kerül megrendezésre. Partnerünk a Túrkevei Petőﬁ Sándor Általános Iskola.
IDŐPONT: október 12. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Hat évtized
Ismeretterjesztő előadásra kerül sor a „Hat évtized” című, a Finta Múzeum történetét és a Finta szobrásztestvérek életútját bemutató kiállításban.
IDŐPONT: október 17. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

3276 expedíciós nap. Balázs Dénes, a múzeumalapító geográfus újraolvasva

Mátészalka, Szatmári Múzeum; 4700, Kossuth utca 5. T.: +36 44 502 646, +36 44 502 647

Kincskereső
Kincskeresésre fel! A Kincskereső programra elsősorban általános és közép iskolás diákokat várunk, akik
egy kincskereső térkép segítségével fedezhetik fel a múzeum különböző helyszíneit. Az izgalmas játék során
nagyban gyarapítják kulturális iismereteiket, valamint betekintést nyernek a múzeumi élet „kulisszatitkaiba”.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.

Fessünk, gyurmázzunk!
A múzeum állandó kiállítási darabjainak egy részét „házhoz” visszük az óvodás csoportok és általános iskolás
osztályok részére. A résztvevő gyerekek a tárgyak megismerésén túl elkészíthetik saját alkotásaikat is.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Márton-napi forgatag
A Márton-napi vigasság intézményünkben 25 éves múltra tekint vissza. A program fő eleme a népi
gasztronómia, melynek keretében a látogatók hagyományos Márton-napi ételeket kóstolhatnak meg. Az estét
ünnepélyes kiállításmegnyitóval, illetve különböző népi játékos feladatokkal is gazdagítjuk.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Népmese napja
A népmese napja alkalmából Ruszkovics István mesemondóra emlékezünk születésének 150. évfordulója
kapcsán. Több mint 70 meséjéből 4 meséjét választottuk ki. A mesékhez izgalmas élmények is párosulnak!
IDŐPONT: szeptember 28–29. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1000 Ft.

Délutáni tea tanárokkal
Eszmecserére és rendkívüli tárlatvezetésre várjuk a pedagógusokat, ahol együtt keressük a válaszokat
több témában, milyen eszközökkel motiválható a pedagógusok és a tanulók múzeumhasználata, hogyan teheti
eredményesebbé a pedagógusok munkáját a néprajzi gyűjtemény és a régészeti skanzen stb. A program célja
a Sóstói Múzeumfalu foglalkozásainak bemutatása mellett a hírlevelének népszerűsítése.
IDŐPONT: október 2. 14:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Volt egyszer egy… – múzeumpedagógiai workshop óvodapedagógusoknak

A „3276 expedíciós nap. Balázs Dénes, a múzeumalapító geográfus újraolvasva” című kiállítás megnyitója.
IDŐPONT: október 27. 16:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Mesés múzeum, múzeumi mesék. Az ismeretátadás fontos módja a mesélés. Óvodapedagógusok számára mutatjuk be új fejlesztésű interaktív foglalkozás-sorozatunkat, amely lehetővé teszi, hogy a kicsik eredeti
környezetükben, a parasztházban ismerkedjenek meg régi tárgyakkal és használatukkal.

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

IDŐPONT: október 13. 14:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Magyar Népmese Napja
Mese, mese, mátka... A Magyar Népmese Napján hagyományteremtő céllal múzeumunkba csalogatjuk az
év fáját, madarát, emlősét, halát, kétéltűjét, rovarját, vadvirágát, gombáját, hogy ők meséljenek a gyermekeknek
titokzatos, kalandos, mozgalmas életükről, a gyermekek számára különösen lebilincselő, izgalmas „vadvilágról”.
IDŐPONT: augusztus 29. 9:00–15:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: regisztrációs díj: 100 Ft/fő.
Az ünnephez méltó családi programokkal, interaktív korabeli fegyverbemutatóval, megannyi izgalmas
játékos feladattal, alkotó foglalkozással színesítjük az ünnep napját, amelyeket hazai és nemzetközi írók,
költők tollából megénekelt visszaemlékezésekkel szövünk át.
IDŐPONT: október 23. 12:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Őszi táborunkat azoknak a szülőknek ajánljuk, akik azt szeretnék, hogy gyermekük tartalmasan, de sok
játékkal és még több nevetéssel töltse el az őszi szünidő e három napját.
IDŐPONT: október 30. – november 3. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 2000 Ft/fő/nap.
Vidámsággal teli családi napra várunk mindenkit, amelyen természetesen a libáé lesz a főszerep. Ezen
a napon újbort, libás ételeket és őszi kemencés ﬁnomságokat kóstolhatnak a Sóstói Múzeumfaluba látogató
vendégek, A Mandala Dalszínház zenés részleteket mutat be. A napot táncházzal zárjuk.
IDŐPONT: november 11. 10:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Tiszavasvári, Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár; 4440, Szabadság tér 1. T.: +36 30 602 9228

Éjszakai bekukkantó
A képzőművészet, irodalom, történelem, régészet, néprajz világából történeteket csomagolunk interaktív
köntösbe, s az éjszakára hangolva. Lámpást adunk a kézbe, kreativitást és bevállalást kérünk, s a pincétől a
padlásig felfedezünk, s közben a gasztronómia és egy kis könnyed zenei csemege is terítékre kerül.
IDŐPONT: október 30. 19:00–23:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 800 Ft/fő.

Restaurátorok műhelytitkai
A Jósa András Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központjának közreműködésével Restaurátorok műhelytitkai címen időszaki kiállítást, valamint kapcsolódó szakmai
előadásokat és műhelyfoglalkozásokat szervez a Fesztivál keretében.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról
kérjük érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
zbúcsúztató

Múzeumi Ğs

Gyermekmegőrző itt!

Márton-nap

„Kossuth-címert akarunk!”
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Várjuk az érdeklődőket rendhagyó kiállításunkra, ahol megelevenítjük a boszorkányok, táltosok, varázslók
világát. A családok számára játékokkal és kézműves foglakozásokkal is készülünk. A nap zárásaként egy igazi
bűvész kápráztat el minket.
IDŐPONT: október 29. 10:00–18:00 BELÉPÉS: 600 Ft.

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

Nézd meg közelről!
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Kállósemjén, Kállósemjéni Kállay-kúria Nonproﬁt Kft.; 4324, Kölcsey utca 4. T.: +36 20 382 4373

Barangolások a Múzeumban 1.
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Kulcs a lábtörlő alatt, avagy kiköltözik a múzeum
Vasvári Pál Múzeum Tiszavasvári központjába, a Váci Mihály Gimnázium előtti térre tervezi kitelepülését
interaktív programmal, feladványokkal és mini kiállítással.
IDŐPONT: szeptember 25–29. BELÉPÉS: díjtalan.

Betakarítástól szüretig!
Időszaki kiállítás nyílik a kézműves mesterségek bemutatása céljából.
IDŐPONT: szeptember 30. BELÉPÉS: díjtalan.

Rejtély a múzeumban – szabadulás a kastélyból
A híres tiszavasvári Dessewffy-kastély ad otthont a programnak. A program helyszín eljutásához helytörténeti
ismeret szükségeltetik.
IDŐPONT: október 19–20. BELÉPÉS: díjtalan.
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A tiszavasvári pedagógusok a képzeletbeli katedráról, az iskola intézményén kívül tárják a látogatók elé
az általuk oktatott tárgyak nem hétköznapi oldalát.
IDŐPONT: október 27. BELÉPÉS: díjtalan.

Őszi játszóház a múzeumban
Játszóházat szervez a múzeum, amelynek keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk.
IDŐPONT: október 31. – november 3. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Márton-nap a múzeumban
A hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre kerül a Márton-napi mulatság a Vasvári Pál Múzeumban.
IDŐPONT: november 11. BELÉPÉS: díjtalan.

Vásárosnamény, Beregi Múzeum; 4800, Szabadság tér 26. T.: +36 45 470 638, +36 45 570 146

Öntőformába hozunk – „Munkácskodás” a múzeumban
A Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatt az érdeklődő diákok izgalmas kérdésekkel, érdekes tényekkel és játékokkal fűszerezett múzeumpedagógiai foglalkozás formájában ismerhetik meg a Beregi Múzeum egyik alapkövének
számító vasöntvény-gyűjteményt, valamint a mintakészítő, modellőr, olvasztó, öntőmunkás munkáját.
IDŐPONT: október 16–27. BELÉPÉS: díjtalan.

Miskolc, Herman Ottó Múzeum; 3529, Görgey utca 28. T.: +36 46 560 170

Szociológiai kalandozások a városban
A társadalom és a művészet kapcsolatának sokféle dimenzióját villantja fel a Miskolci Egyetem Szociológiai
Intézetének és a Miskolci Galériának a közös programja.
IDŐPONT: szeptember 29. 19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Egy restaurátorműhely titkai
Mire van szüksége egy restaurátornak az ecsetén kívül? Választ kapva hasonló kérdésekre megértjük,
hogy miért is emlékeztet néha boszorkánykonyhára a restaurátor-műhely. Ismeretterjesztő előadás és
gyakorlati bemutató Tóth Edina restaurátor közreműködésével a papszeri Arcok a múltból c. kiállításhoz
kapcsolódóan.
IDŐPONT: október 4. 15:00–16:30 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Az orosz bábszínház és a magyar animáció
A Színészmúzeum interaktív tárlatvezetése a Dargay 90 – színpadtól a rajzpadig és a Vendégségben
Petruska és a tréfacsinálók című kiállításban.
IDŐPONT: október 11. 15:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Péntek 13 – vallás és babona a kortárs művészetben
Kedvelt művészeti téma a vallásábrázolás, a vallásosság. De vajon hogyan jelenik meg és mit jelent a
babona ebben a kérdéskörben? A Petró-ház programja kulturális és szellemi kaland.
IDŐPONT: október 13. 15:00–16:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Chopin és a magyarok
Liszt Ferenc Chopinről írt könyve adja a zenei betétekkel tűzdelt előadás alapját. A kötetből olvasott részletek,
versek és a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje – a magyarországi Chopin-kultusz zenés elemeivel – a korabeli
szalonok légkörét elevenítik meg a várostörténeti kiállításban.
IDŐPONT: október 13. 17:00–18:30 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Játékos tudás
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Bemutatjuk a Herman Ottó Múzeum kifejezetten óvodások számára készített múzeumpedagógiai
kínálatát. Interaktív előadásunkon megvitatjuk, hogyan építhetők be az óvodai foglalkozásokba a művészeti,
helytörténeti és természettudományos tárlatok.
IDŐPONT: október 16. 15:00–16:30 BELÉPÉS: díjtalan.
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„A nálad letett ajándékot megőrizzed” (2Tim 1,14). A megyaszói református templom
festett berendezése a Herman Ottó Múzeum gyűjteményében
A Herman Ottó Múzeum Papszeri öreg kiállítási épületének új tárlatán a megyaszói református templom
festett berendezése és istentiszteleti tárgyai segítségével megidézzük a reformáció korát és tisztelgünk az
ötszáz éve kezdődött reformáció előtt.
IDŐPONT: október 25. 17:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Krimi-körút a múzeumban
Szerepjáték vezeti végig a kiállítóhelyeken a látogatókat. A kalandra a Képtárban készülnek fel a résztvevők,
ahol trenírozhatják megﬁgyelőképességüket, gyakorolhatják, hogyan kell a dolgok mögé látni.
IDŐPONT: október 26. 15:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Arany János és a humor
A Toldi és A walesi bárdok kétszáz éve született költőjét – művein keresztül – most olyan oldaláról ismerhetjük meg, amelyet az oktatás és közművelődés kevésbé helyez előtérbe. Ez pedig nem más, mint a szellemesség.
Arany sokrétű és sajátos „derült” humorát Nyíri Péter irodalomtörténész mutatja be előadásában.
IDŐPONT: október 30. 16:30–17:30 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Különleges hangok a magyar költészetben
Emlékezés és bemutatás: Kassák Lajos, Füst Milán és Orbán Ottó. E három költő munkásságából készül
válogatás: különleges versek – különleges hangokon.
IDŐPONT: november 3. 17:00–19:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Tárlat-túra
A fesztivál egyik legkedveltebb programjaként a kiállítóhelyek aktuális tárlatait mutatja be. A résztvevők túravezetővel sétálnak az épületek között, így nem csak a kiállításokat, de az azoknak otthont adó ház történetét is felfedezik.
IDŐPONT: november 4. 10:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Teremőr a pácban, avagy drágán add a műtárgyadat!
A színházi szabaduló szoba addig tart fogva, amíg a logikai és ügyességi feladatokat meg nem oldod!
Játssz csapatoddal vagy egyénileg, a siker nem marad el! A miskolci színjátszás történetére épülő tematika
garantált élményt nyújt. A játéktér a kiállítótér, amely színházi belsőt idéz. Így még inkább átélhető, mi
történik, ha a kulisszák mögött ragadunk, és nem hall a portás – mert vele is történhetett valami.
IDŐPONT: november 7. 15:00–17:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Tanárok éjszakája a Papszer Kiállítóépületében
Tárlatvezetés tanárok számára az Arcok a múltból és „A nálad letett ajándékot megőrizzed.”(2Tim 1,14) –
A megyaszói református templom festett berendezése című kiállításokban.
IDŐPONT: november 8. 15:00–16:30 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Szem szög (nem szálka, s nem gerenda)
Milyen szemmel nézi a Képtár festményeit egy karikaturista? Milyen benyomások érik egy festménykiállítás
során? Mező István karikaturista szubjektív tárlatvezetésével a borongós őszbe igyekszünk jókedvet csempészni.
IDŐPONT: november 9. 16:30–17:45 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Miskolc – ahogy Déryné látta
„Ez víg város, itt jó lesz nekünk.” Ez volt az első benyomása Miskolcról Dérynének. Változott-e a színésznő véleménye a megyeszékhelyről az itt töltött színpadi évek alatt? Mikita Gábor színháztörténész előadása
választ ad a kérdésre a Szemere Szalon novemberi rendezvényén.
IDŐPONT: november 10. 17:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A képzőművészeti raktár titkai
Fedezze fel a képzőművészeti gyűjteményünk raktárhelyiségeiben megbújó „gyöngyszemeket”! Szervezett
kiscsoportos szakmai vezetés során most bemutatjuk ezeket az értékeket; miközben főszerepbe helyezzük
közülük az irodalmi vonatkozású darabokat.

Az őszi szünet kiváló programja ez a kreatív, izgalmas kézműves foglalkozás, amely egyben megismerteti
velünk az Arcok a múltból című régészeti tárlatunkat a Papszeri öreg kiállítási épületben.

IDŐPONT: november 12. 9:00–13:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

IDŐPONT: október 18. 15:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Miskolc–Felsőhámor, Kohászati Gyűjtemény; 3517, Palota utca 22. T.: +36 70 702 4051

Arany Miskolc – arany versek: Csorba Piroska köszöntése
Csorba Piroska Arany Miskolc című új kötete az idei Könyvhétre jelent meg. A különleges hangulatú, különleges
és gyönyörű verseket tartalmazó kötet anyagából próbálunk élő hangú előadásban egy újabb csodát varázsolni.
IDŐPONT: október 20. 17:00–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

„Óh, bajadérom…” A „Kelet tánca” és a revü világa

Észak-Magyarország

A katedra mesterei – tiszavasvári tanárok éjszakája

Diósgyőri Vasgyár – élt 1870–2009
A program keretén belül a látogatók megismerkedhetnek a Diósgyőri Vasgyár történetével és az
Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány Emlékházának gyűjteményével.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Múzeumpedagógiai foglalkozások

A miskolci Színészmúzeum operettklubjában a Magyar Operett Napján A bajadér c. operetthez kötődően
a revü és a keleti táncok, a hastánc kapcsolatát járjuk körbe.

A barokk műemlék épületben működő múzeum múzeumpedagógiai programja kifejezetten a ﬁatalabb
közönséget célozza. Mintegy időgépként a látogatókat az államalapítás korába repíti vissza, ahol a vasas
szolgálónépek bőrébe bújva bucavasat „készíthetnek”.

IDŐPONT: október 24. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
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A barokk épületben működő múzeum rendezvénye során megismerhetjük a vas előállításának és feldolgozásának titkait. A látogatók élményeiről diorámák és működő modellek gondoskodnak.
IDŐPONT ÉS BELÉPÉS: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Bodrogkeresztúr, Acetania Borecet Muzeális Kiállítóhely; 3916, Tarcali utca 22. T.: +36 30 525 4049

Szőlőtőkétől a palackig
Látógatóinkat utazásra hívjuk egy rég elfeledett mesterség, az ecetkészítés rejtelmeibe. Az Acetánia
Ecetmúzeum bemutatja, hogy Tokaj-hegyalja vidékén a szőlő borrá nemesedése nem az utolsó állomás.
Egy kisﬁlm által megismerhetik, hogyan művelték ezt a gyönyörű mesterséget az ősök, illetve hogyan ültették
át a szakma rejtelmeit „modern” keretekbe.
IDŐPONT: szeptember 28. – október 15. BELÉPÉS: a múzeum megtekintése 500 Ft, 14 év alatt a belépés ingyenes.

Ózd, Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark; 3600, Gyár út 10. T.: +36 48 470 115

Az ajtó nyitva áll, avagy őszi délután a kultúra jegyében, Ózdon
Színes és változatos programsorozattal vár mindenkit az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark! Kézműves foglalkozások, bucavasolvasztás, tárlatvezetés, múltidézés képekben és önfeledt szórakozás
az ózdi kultúra jegyében!
IDŐPONT: október 6. 12:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Putnok, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria; 3630, Serényi László tér 10. T.: +36 48 430 292

Matyóföld népművészete
2016 tavaszán a Gömöri Múzeum és Holló László Galéria bemutatkozott Mezőkövesden a Matyó Múzeumban. „Az
ajtó nyitva áll” – elérkezett az idő, hogy Putnokon kerüljenek bemutatásra a Matyóföld tárgyi és szellemi hagyatékai.
IDŐPONT: szeptember 26. 15:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Alkotások magyar és francia szívvel – Tumó István festőművész időszakos kiállítása
Putnok Város testvérvárosa a Franciaországban található Fecamp. Tumó István festőművész összekötő
kapocs, hiszen két otthona van, az egyik Franciaországban, a másik Magyarországon.
IDŐPONT: szeptember 29. 14:30–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

30 éves a Gömöri Múzeum Putnokon
1987-ben nyílt meg a Gömöri Múzeum. A konferencián megemlékezünk a kezdetekről, előadásokat
hallhatunk az állandó kiállításokról, a múzeumpedagógiai munkáról, szakmai kapcsolattartásról, valamint a
jelenben történő gyűjtemények feldolgozásáról.
IDŐPONT: október 18. 10:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Sátoraljaújhely, Petőﬁ Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum; 3980, Dózsa György utca 11.
T.: +36 47 322 351

A Kikapcsolódás AJTÓja
Feltárul a múzeum és az iskola közötti ajtó, a könyvek és az ismeretek közötti átjáró. Múzeumi foglalkozás az
osztályteremben.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

A Múzeum AJTÓja
Múzeumfelfedező kalandjáték pincétől a padlásig.
IDŐPONT: október 4–26. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: az aktuálisan érvényes belépődíj+200 Ft/fő felár.

A Népmesék AJTÓja
Jankovics Marcell író, meseillusztrátor előadása kicsiknek és nagyoknak.
IDŐPONT: október 16. 11:00–12:00, 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Az Élmények AJTÓja
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Élményszerű oktatás, tanulás teasütemény mellett.
IDŐPONT: október 20. 18:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A Játéktár AJTÓja
Családi este az ünnepre hangolódás jegyében. Mese, kreatív foglalkozás, közös családi együttlét.
IDŐPONT: november 2. 18:00–20:00 BELÉPÉS: 400 Ft.

Az Álmok AJTÓja
Pizsamaparty a múzeumban. Múzeumlátogatás ottalvással!
IDŐPONT: november 3. 19:00 – november 4. 9:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 1500 Ft.

A Színes hangulatok AJTÓja
Hangulat-játék az ősz színeivel, terméseivel, falevelekkel. Állatos-terméses párkereső. Versek-képek-díszek.
Őszi AJTÓ-dísz készítése.
IDŐPONT: november 7. 8:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Sátoraljaújhely–Széphalom, Petőﬁ Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma, 3988 Kazinczy utca 275
T.: +36 47 521 236

Szabó Magda-est
Találkozás Szabó Magdával A Magyar Nyelv Múzeumában.
IDŐPONT: október 5. 18:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Kazinczy lábnyomán – vetélkedő – Kazinczytól Aranyig
Nyelvi-irodalmi túra Kazinczy lábnyomán Sátoraljaújhelyből Széphalomra, Kazinczy Ferenctől Arany Jánosig.
IDŐPONT: október 25. 9:00–14:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.
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Hogyan készül? Vasérctől a sínig – kohászati modellek

Nyitva van az aranykapu...
Mit keres egy óvodás A Magyar Nyelv Múzeumában? Mit talál egy óvodás A Magyar Nyelv Múzeumában?
IDŐPONT: október 26. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Arany János-kiállítás megnyitója
Arany János-kiállítás A Magyar Nyelv Múzeumában.
IDŐPONT: október 27. 9:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Arany-világ, Arany-fények
Nyelvi-irodalmi kalandozás Széphalmon, Kazinczytól Arany Jánosig.
IDŐPONT: október 27. 18:00–22:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1. T.: +36 36 312 744/114

Tarisznyavári mulatságok
A Tarisznyavári mulatságok egy 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: szeptember 30. 10:00–17:00 BELÉPÉS: 500 Ft.

Tanárok éjszakája
Évek óta a tanév elején kötetlen szakmai beszélgetésre hívjuk az egri és környékbeli pedagógusokat.
Az est első részében az Acél és arany című kiállításunkat a kurátor, dr. Kelenik József hadtörténész, a Dobó
István Vármúzeum szakmai igazgatóhelyettese mutatja be.
IDŐPONT: október 2. 17:00–23:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Játsszuk el! Négypróbás ovimúzeum
A Dobó István Vármúzeum Négypróbás Ovimúzeum címmel dolgoz ki programot az óvodai csoportok
számára. Ezekből adunk rövid ízelítőt a jelenlévőknek. Mesterkedő a Várműhelyben, VárJáték – kaland a
kazamatákban. Szakmai diskurzus óvodapedagógusokkal.
IDŐPONT: október 9. 17:00–21:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Zoknicsata-maraton
Az 1552. október 13-án lezajlott csata emlékére 10 órán keresztül vívnak zoknicsatát az egri diákok.
IDŐPONT: október 13. 8:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Tarka ősz
Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tematikus hetek Gárdonyi Gézához, a reformáció 500. évfordulójához és Arany János-emlékévhez kapcsolódóan.
IDŐPONT: október 18. – november 7. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 600 Ft/fő.

Gyöngyös, Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma; 3200, Kossuth Lajos utca 40.
T.: +36 37 505 530

A múzeum házhoz megy
Élő állatokkal szemléltetett biológiaóra. A foglalkozást a múzeumunkba eljutni nem tudó, hátrányos
helyzetű csoportoknál és vidéki óvodákban tartjuk meg.
IDŐPONT: szeptember 25. – október 31. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Kalandozás a tudományban
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében neves muzeológusok látogatnak el hozzánk, egy-egy teadélutánnal
összekötött ismeretterjesztő előadás megtartására. Múzeumunk proﬁljától eltérő tudományterületek szakértői
lesznek vendégeink.
IDŐPONT: szeptember 27., október 25. 17:00–19:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A Mátra Múzeum a Kutatók Éjszakáján
A Kutatók Éjszakájának programját színesíti múzeumunk. A kitelepülés alkalmával bemutatjuk az idén
60 éves múzeumot, aktuális kiállításainkat, munkánkat.
IDŐPONT: szeptember 29. 18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Állatok Világnapja – nyitott terráriumok napja
A Mátra Múzeumban hagyományosan megrendezésre kerülő Zöld Jeles Napok sorát az Állatok Világnapja
(október 4.) zárja, mellyel az a célunk, hogy felhívjuk a ﬁgyelmet a felelős állattartásra.
IDŐPONT: október 1. 10:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
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A Gyöngyösi Műhely művészének munkáit ismerhetjük meg egy kis kiállítás és festészeti bemutatója
alapján. Ezután a gyöngyösi tankerület felső tagozatos tanulói maguk is ecsetet ragadnak és három fős csapatokban megörökítik az év fajait.
IDŐPONT: október 3. 14:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Jégkori rejtély
Október 5-én nyitjuk jégkorszaki szabadulószobánkat. Az Őszi Fesztivál szlogenjével ellentétben most
nem kinyitjuk az ajtót, hanem bezárjuk. De jó alaposan! A feladat megtalálni a kulcsot és kijutni.
IDŐPONT: október 5. 9:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Az ajtónk mindig nyitva áll a pedagógusok előtt
A már hagyományosnak számító múzeumpedagógiai tanévnyitónkra a gyöngyösi tankerület pedagógusait
várjuk szeretettel.
IDŐPONT: október 11. 14:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Mesélő kövek, mesélő házak
A múzeum elől induló, Gyöngyös belvárosába tartó sétát muzeológusok vezetik. Az út során a történész
a műemléki épületek történelmi vonatkozásairól mesél, míg a geológus az építő és díszítő kövekkel, azok
eredetével, felhasználási módjával ismerteti meg az érdeklődőket.
IDŐPONT: október 13. 14:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Óvodapedagógusok napja
A már hagyományosnak számító tanévnyitónk a Gyöngyösi járás óvodapedagógusai számára.
IDŐPONT: október 18. 14:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Légy te a vendég, nyiss be az ajtón
A városunkból elszármazott író, műkritikus, Keresztesi József lesz rendhagyó irodalmi estünk meghívott
vendége. A beszélgetést Molnár Katalin vezeti.
IDŐPONT: október 27. 17:00–19:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Nyitott gyűjtemények éjszakája
Egy évben egyszer Magyarország második legnagyobb természettudományi gyűjteményének gondosan
bezárt kapui kitárulnak a látogatók előtt. A program a Magyar Természettudományi Múzeum Napjához kötődik.
IDŐPONT: október 27. 19:00–21:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Éjszakázz a múzeumban!
A Mátra Múzeumban lehetőség adódik megtapasztalni, hogy valóban életre kelnek-e éjszakánként a
kiállítások. Este hattól másnap reggel kilencig átélhetik a gyerekek, milyen egy „éjszaka a múzeumban”.
IDŐPONT: november 3. 18:00 – november 4. 9:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Márton-napi libaságok
A Múzeumok Őszi Fesztiválját hagyományosan a Márton-nappal zárjuk. A néphagyományok és népszokások felelevenítése mellett a gyermekek Szent Márton legendáját ismerhetik meg.
IDŐPONT: november 11. 10:00–13:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Hatvan, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény; 3000, Kossuth tér 12. T.: +36 37 540 124

Nagy János előadása Weöres Sándor egysoros verseiről
Nagy János a Hullámok a Weöres-tengerből című könyv szerzője Weöres Sándort érintő kutatásainak
eredményeiből számol be.
IDŐPONT: október 26. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Hatvany Lili Irodalmi Színpad előadása „A teljesség felé” címmel
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Weöres Sándor verseinek előadása általános és középiskolás tanulók által.
IDŐPONT: november 2. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.
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Weöres Sándor verseinek zenés feldolgozása
Weöres Sándor verseinek zenés feldolgozása hatvani előadók közreműködésével hangszeres kísérettel.
IDŐPONT: november 9. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Hatvan, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum; 3000, Kossuth tér 24.
T.: +36 37 541 900

Állati móka
Állatok világnapjához kapcsolódva tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásokat hirdetünk óvodás és
kisiskolás csoportoknak. Választható állatok: őz, mókus, aranysakál, borz.
IDŐPONT: október 3–13. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: óvodásoknak 300 Ft, iskolásoknak 500 Ft,
pedagógusoknak pedagógusigazolvány felmutatásával a belépés ingyenes.

Természet emberei
Vadászathoz, természethez kapcsolódó szakmákat ismerhetnek meg, kulisszatitkokat tudhatnak meg a
pályaválasztás előtt állók és az érdeklődők.
IDŐPONT: október 13. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 500 Ft.

Észak-Magyarország
Észak-Magyarország

Alkossunk együtt!

Észak-Magyarország

Észak-Magyarország

Alkotóműhely – KÉPzelt trófeák
Elképzelt trófeákat alkotunk, kollázs technikával. Szarvas-, muﬂ on- és őztrófeákat készítünk, a felületeket,
a hátteret és a trófeát festéssel és kollázstechnikával töltjük meg tartalommal.
IDŐPONT: október 14. – november 11. BELÉPÉS: 500 Ft.

Mese-erdő
Felhívás óvodás, iskolás csoportoknak, illetve minden kedves látogatónk számára közös mesebeli erdő elkészítésére. Várjuk az őszi termésekből készült alkotásokat (pl. erdőrészleteket állatokkal, fákkal, bokrokkal),
melyeket a Vadászati Múzeumban minikiállítás formájában mutatunk be a nagyközönségnek.
IDŐPONT: október 19–20. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Kerekerdő közepén

Kiállítási Magazin

Bemutatóóra keretében ismertetjük meg az óvodapedagógusokat a Vadászati Múzeum tereivel, kiállításaival,
múzeumpedagógiai kínálatával és a természetismereti nevelés múzeumi módszereivel. Kötetlen kerekasztalbeszélgetés keretében az óvodáskorú gyermekek természeti neveléséhez gyűjtünk ötleteket.
IDŐPONT: október 27. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Rejtelmes vadászat

Megjelenik évente három alkalommal
artkalauz.hu

facebook.com/artkalauz

Az érdeklődők izgalmas nyomozós játékon vehetnek részt. Rejtvényeken, fejtörőkön és ügyességi játékokon keresztül az önálló felfedezés élményével ismerhetik meg a Vadászati Múzeumot. A kerettörténeten
alapuló játékban önállóan vagy kisebb csapatokban is részt vehetnek látogatóink.
IDŐPONT: november 4–5. 9:00 –17:00 BELÉPÉS: 300 Ft + belépőjegy. A jegyárakról részletesebben a www.oszifesztival.hu
oldalon tájékozódhat.

Kisnána, Kisnánai Várrom és Népi Műemlék; 3264, Béke út 1. T.: +36 37 324 065

Legendák útján Kisnánán
Egy igazán különleges túrát indítunk a Kisnánai Vár udvaráról a település fölött elterülő Ördögvályúvölgybe, ahol a legenda szerint a hírhedt rablólovag, Móré László rejtette el a kincsét.
IDŐPONT: október 28. 9:00–14:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Nyitott ajtók az éjszakai Kisnánai Várban
E program keretei között lehetőséget biztosítunk az idelátogatóknak, hogy bepillantsanak a kulisszák mögé.
Célunk, hogy szó szerint a pincétől a padlásig minden megtekinthető legyen, és az idelátogatók gyertyával a kézben
egy különleges tárlatvezetés keretei között ismerjék meg a várnak azt az arcát, ami nappal láthatatlan.
IDŐPONT: november 4. 19:00–22:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Salgótarján, Bányászati Kiállítóhely; 3100, Zemlinszky út 1. T.: +36 32 420 258

A lejtakna nyitva áll, irány a föld alá!
A József lejtős akna megtekintése bányamérnökök vezetésével.
IDŐPONT: október 18. 10:00–14:00 BELÉPÉS: 300 Ft.

Légy bányamanó!
Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében az érdeklődő gyermekek – játékos, kreatív feladatok megoldása
után – okleveles bányamanókká válnak.
IDŐPONT: november 2. 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

Túl a múzeum ajtaján
A múzeum és gyűjteményeinek bemutatkozása az épület falain kívül.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A múltra nyíló ajtó
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Megemlékezés Marschalkó Zsolt és Dukay Nagy Ádám salgótarjáni születésű írókról a Magyar Dráma
Napja apropóján.
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IDŐPONT: szeptember 25. 11:00–12:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye/Oly hivogatólag süt ki a sövényre (Arany János)
A Petőﬁ Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, az Arany-busz érkezik Salgótarjánba a költő születésének
200. évfordulója alkalmából.
IDŐPONT: október 3., 4. 8:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A várkapu nyitva áll I.
Történelmi nyomozós játék, mely Salgótarján névadója, Salgó vára és a XVI. század világába kalauzolja el
a résztvevő csapatokat.
IDŐPONT: október 13. 10:00–14:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

A várkapu nyitva áll II.
A várkapu nyitva áll című történelmi, nyomozós játékunkhoz kapcsolódóan a résztvevők felkeresik Salgó
várát, ahol naplemente környékén kincskeresés várja őket.
IDŐPONT: október 14. 17:00–19:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.
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Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a látogatók elől elzárt terekbe és a múzeum raktáraiba.

Ajtó nyílt a világra I–II.
Jubileumi helytörténeti és helyismereti vetélkedő Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója
alkalmából helyi általános és középiskolás diákoknak.
IDŐPONT: november 6–7. 14:00–16:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma; 2660, Palóc liget 1. T.: +36 35 300 168

Tárgyból MŰtárgy
Interaktív előadás keretében mutatja be a muzeológus egy tárgy útját, a megvásárlástól a végleges
helyrekerüléséig a múzeumunkban.
IDŐPONT: október 5. 15:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Tányérfestés palóc motívumokkal
A csitári gyökerekkel is rendelkező Sasvári János fafaragó, bútorfestő, népi iparművész ősszel nyíló Delelő című életmű-kiállításához kapcsolódóan a diákok kipróbálhatják a bútor- és a tányérfestés hagyományos
technikáját, palóc motívumokkal díszíthetik a tárgyakat a mester segítségével.
IDŐPONT: október 10. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Irodalmi legendák és történelmi titkok Balassagyarmaton
A múzeum elől induló sétánkon a múzeum történészének vezetésével ismerkedhetnek meg a résztvevők
a közel 800 éves város épített és kulturális örökségével és a falak mögött megbújó történelmi titkokkal. A
városhoz köthető irodalmi legendákat és a környék kulturális életének meghatározó személyiségeit pedig
irodalomtörténészünk mutatja be.
IDŐPONT: október 14. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Mikszáth Kálmán: Az aranykisasszony
Interaktív olvasókörünkben Mikszáth Kálmán művével foglalkozunk, megidézzük a palóc vidék hit- és
szokásvilágát, a kort, amelyben Mikszáth élt és alkotott. Korabeli fotókkal és a műhöz kapcsolódó rejtvénnyel
is várjuk az érdeklődőket.
IDŐPONT: október 16. 17:00–19:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Ellopták a tragédiát!? Kalandjáték a múzeumban
Arany János nem találja a Madách Imrétől kölcsönkapott kéziratot, amelyből fel szeretne olvasni egy
rendezvényen. A játékosok feladatlap megoldásával, a múzeum falai közt nyomokat keresve deríthetik ki,
hogy keveredett el a kézirat, és hol találhatja meg azt a költő. A megoldáshoz Madách remekművéhez kötődő
múzeumi tárgyakon keresztül vezet az út.
IDŐPONT: november 6. 15:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Pásztó, Pásztói Múzeum; 3060, Múzeum tér 5. T.: +36 32 460 194

Bringázz velünk a mátrakeresztesi Likas-kőhöz
Kerékpárral indulunk a Pásztói Múzeumtól, majd a mátrakeresztesi Óvár fogadótól gyalog megyünk
fel az Alsó-vízesésig és a Likas-kőig, ahol a vulkanológiai jelenségekről helyszíni magyarázatot adunk.
IDŐPONT: szeptember 2. 9:00–12:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Tudományos játszóház a Megyenapon
A pásztói főutcára kitelepülve bevezetjük az érdeklődőket a tudományos kutatómunkába.
IDŐPONT: szeptember 23. 10:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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A teremtés csodái selyemre festve. Tóthné Pálmai Katalin textilművész selyemfestményeinek kiállítása

70

SZAKMAI PROGRAMOK
ORSZÁGSZERTE

IDŐPONT: október 27. 10:00–14:00, október 28. 11:00–15:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum
elérhetőségein.

A kiállítást megnyitja: dr. Újváry Zsuzsanna történész. Közreműködnek: Tóth Károly, Tóth Eleonóra fuvolaművész,
Tóth Annamária zongoraművész, BB Musica Kamarakórus, karnagy: Balásházi Bálint.
IDŐPONT: október 7. 15:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A fényképezőgépek története a 30-as évektől napjainkig
Várhegyi László több száz darabból álló fényképezőgép-gyűjteményének legszebb darabjait mutatjuk be
a művész fotóival. A kiállítást megnyitja: Homoga József, a Nógrád Megyei Fotóklub elnöke.
IDŐPONT: október 13. 15:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Őszbúcsúztató a Pásztói Múzeumban
Kézműves foglalkozással várunk kicsiket, nagyokat, anyukákat, apukákat, nagymamákat, nagypapákat.
IDŐPONT: október 30. 13:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

AMENNYIBEN A PROGR AMOKRÓL TOVÁBBI RÉSZLE TEKE T SZERE TNÉL MEGTUDNI,
LÁTOGASD MEG A RENDEZVÉNY HONLAPJÁT: WWW.OSZIFESZ TIVAL.HU

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

Fegyvertörténeti Látványraktár
A júniusban megnyílt Fegyvertörténeti Látványraktár tíz évszázad legjellemzőbb magyar fegyverein és
fegyveresein keresztül kalauzolja végig a látogatókat. A múzeumi szakemberek részére a kiállítás előkészületeibe, kulisszatitkaiba nyújtunk betekintést.
IDŐPONT: október 16. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Budapest, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum; 1062, Andrássy út 103. T.: +36 1 469 7759

Szakmai programok országszerte

Kitárulnak a raktárajtók I–II.

Az ajtó nyitva áll: keletnek, nyugatnak
Szakmai nap, az art deco jegyében: Sanghaj leghíresebb építésze, Hudec László bemutatása Pigniczky
Réka dokumentumﬁlmjének levetítésével és pódiumbeszélgetéssel a Hudec Alapítvánnyal együttműködésben,
valamint makettkészítő workshop.
IDŐPONT: szeptember 30. 15:00–18:00 BELÉPÉS: felnőtt jegy: 1500 Ft, ifjúsági (6-26) és nyugdíjas jegy: 900 Ft. A jegyár
tartalmazza a belépőt a Sanghay–Sanghai kiállításra.

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

Gasztroteológia IV. – Orosz Gábor Viktor: Gasztroteológia
Mi köze a gasztronómiának a teológiához? Hol kapcsolódik össze a Biblia és az étkezés világa? Az Ige-idők – a
reformáció 500 éve című időszaki kiállítás számtalan izgalmas olvasata közül mindenkinek ajánljuk e különleges,
könnyen emészthető előadást.
IDŐPONT: szeptember 29. 17:00–19:00 BELÉPÉS: a kiállításra váltott belépőjeggyel látogatható.

Re-formációk – életre keltjük a hitviták korát
A formabontó Élő Múzeum program során valós történeti szereplők elevenednek meg, átélhetően mutatjuk be az
Oszmán Birodalom árnyékában, a reformáció hajnalán élő kora-újkori ember lelki vívódásait, tevékeny mindennapjait.
IDŐPONT: október 3. 17:00–18:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: 2500 Ft/fő, 6200 Ft/család

REFILM – Protestáns dokumentumﬁlmek hete
Az Ige-idők – A reformáció 500 éve című nagyszabású tárlatot kísérő kiállításában olyan ﬁlmeket, fotókat
mutatunk be, amelyek segítségével megérthetjük, átélhetjük, hogyan hatottak a protestáns egyházakra,
híveikre a 20. század sorsfordító eseményei.
IDŐPONT: október 21. 16:00–17:00 BELÉPÉS: az állandó kiállításra váltott jeggyel látogatható.

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

Ferenczy Béni szobrászművész balkezes korszaka
Ferenczy Béni szobrász- és graﬁkusművész kiállítását mutatjuk be, ezen belül is a művész balkezes
korszakát. A kiállítás kurátora Gulyás Dorottya művészettörténész.
IDŐPONT: november 9. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

MCP kávéház
Tárlatvezetés kávéházi hangulatban, Molnár-C. Pál újságrajzai és fametszetei között, a Festészet Napja
alkalmából.
IDŐPONT: október 18. 16:30–18:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Budapest, Néprajzi Múzeum; 1055, Kossuth Lajos tér 12. T.: +36 1 473 2400

DiverCity – Nemzetközi Múzeumpedagógiai Konferencia
Múzeumpedagógiai workshop-konferencia a DiverCity – Diving into diversity in the museum and the city
(Sokszínűség a múzeumban és a városban) európai együttműködési projekt nemzetközi tapasztalatairól és
hazai hasznosítási lehetőségeiről.
IDŐPONT: november 7. 8:30–17:30 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön
a múzeum elérhetőségein.

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár; 1014, Szent György tér 4–5–6. (Budavári Palota F épület)
T.: +36 1 224 3700

Orientalisták az OSZK-ban
Maróth Miklós előadása Filozóﬁai és vallási etika az iszlám világában címmel.
IDŐPONT: november 8. 17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Orientalisták az OSZK-ban
Hajnal István (ELTE BTK Arab Tanszék) Sí’iták és aszaszinok című tudományos előadása szakemberek és
érdeklődő közönség számára.
IDŐPONT: október 11. 17.00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Kirándulás Selmecbányára és Ipolybalogra a múzeum baráti körével
A Palóc Múzeumbarátok Egyesületének kirándulása a Felvidékre. Úticélunk Selmecbánya múzeumainak
megtekintése, valamint Ipolybalogon a Szent Korona meglátogatása.
IDŐPONT: október 7. 7:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Balatonfüred, Vaszary Galéria; 8230, Honvéd utca 2–4. T.: +36 87 950 876

Szubjektív helytörténet – Füred történetírói egykor és ma
A műhelytalálkozón rövid előadás a füredi helytörténetírás történetéről, majd moderátor vezetésével
beszélgetés helytörténészekkel munkamódszereikről, kutatási érdekességekről. A programra elsősorban a
balatonfüredi és környéki történészeket, helytörténészeket és pedagógusokat várjuk.
IDŐPONT: november 11. 16:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Az első füredi fotók... Lengyel Samu és Balatonfüred az 1860-as években
A balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény archívumából Lengyel Samu, a híres fotográfus képein
keresztül előadásunk a fotográﬁa történetéről, technikai sajátosságairól és a képek tükrében Balatonfüred
múltjáról szól. Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik Balatonfüred múltja iránt.
IDŐPONT: október 13. 16:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

MintaKINCStár szakmai nap
A Hagyományok Háza MintaKINCStár szakmai napot tart pedagógusoknak és közművelődési szakembereknek,
akik megismerkedhetnek a játékgyűjtemény eddigi és a közeljövőben megjelenő köteteivel, a gyakorlati foglalkozásokon pedig kipróbálhatják az egyes játékfajtákat.
IDŐPONT: november 7. 10:00–15:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600, Széchenyi utca 9. T.: +36 66 328 040

Közös örökségünk. V. magyar–román határmenti konferencia
A Békés megyei múzeumi szervezet számára egyre fontosabbá vált a romániai, elsősorban az aradi és
a nagyváradi múzeumokkal történő együttműködések. Programunk keretében szeretnénk megismertetni a
legújabb régészeti kutatások eredményeit.
IDŐPONT: október 11–12. 10:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ; 4026, Baltazár tér 1. T.: +36 52 525 010

A tanári inspiráció forrásai
Bodóczky István képzőművész, címzetes egyetemi tanár művészetpedagógiai előadásában a kortárs
képzőművészet befogadását segítő pedagógiai módszereket ismertet és szakmai műhelymunkán lehetőséget
teremt azok gyakorlati kipróbálására. Motivációs és képolvasási gyakorlatok, korosztályi megfeleltetések,
csoportmunkák szervezése konkrét példákon, a MODEM kiállításain keresztül.
IDŐPONT: október 14. 10:00 –13:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1. T.: +36 36 312 744/114

Programok a 100 éve született Bakó Ferenc emlékére
A Dobó István Vármúzeum 2017-ben konferenciával és kiállítással emlékezik Bakó Ferenc egykori múzeumigazgató és néprajzkutató munkásságára, születésének 100. évfordulója alkalmából.
IDŐPONT: szeptember 27. BELÉPÉS: díjtalan.

Népmese rajzpályázat
A Dobó István Vármúzeum ebben az évben is meghirdeti rajzpályázatát a Népmese Napja alkalmából.
A gyermekek feladata, hogy a kiválasztott népmeséből megjelenítsék az általuk legérdekesebbnek tartott
jelenetet, szereplőt szabadon választott technikával.
IDŐPONT: szeptember 10. – október 17. A RÉSZVÉTELHEZ 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. A győzelem emlékére
október 17. minden évben az Egri Vár Napja. Idén ezt az emlékezetes napot múzeumpedagógiai és kézműves
foglalkozásokkal, haditorna-bemutatókkal, történelmi játszóházzal és szakmai programokkal ünnepli a Vár.
Továbbá ezen a napon 9 és 17 óra között a Dobó István Vármúzeum állandó kiállításai ingyenesen látogathatók.
IDŐPONT: október 17. 9:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Az ég mennyezeti
H. Szilasi Ágota művészettörténész előadása Az egri vár története című kiállításban.
IDŐPONT: október 18. 15:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

A múzeum mint menedék
A noszvaji középkori templom lebontásának és kazettás famennyezetének múzeumi gyűjteménybe kerülésének történetéről H. Szilasi Ágota művészettörténész tart előadást.
IDŐPONT: október 26. 15:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Gárdonyi Géza-emléknap
Családi programok, játszóházak, irodalmi kávéház.
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IDŐPONT: október 28. 10:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Gárdonyi Géza emlékülés
Emlékülés tudományos ismeretterjesztő előadásokkal, irodalmi kávéházzal. Gárdonyi műveit jeles színészek tolmácsolják. Ezen a napon sor kerül Gárdonyi Géza sírjának megkoszorúzására.
IDŐPONT: november 7. 16:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Erzsébet királyné a francia Riviérán
Az Utazik az Udvar! című időszaki kiállítás zárórendezvényén Pálinkás Patrícia történész előadását
hallgathatjuk meg Erzsébet királyné utazásairól, a Kastély Barokk Színházában.
IDŐPONT: szeptember 30. 15:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum; 9021, Király utca 17. (főépület) T.: +36 20 425 2572

Art positions. Művészek és műtermek. Mesterek és műhelyek
Egy hétvége, ahol megnyílnak Győr város galériái, műteremházai. Bemutatkoznak a művek és alkotóik,
képet kaphatunk a művészi inspirációról és a műalkotás témaválasztásától egészen egy galériában való
helyének megtalálásáig. Látogatást tehetünk a Győri Graﬁkai Műhelybe is, ahol a győri alkotók munkájába is
bepillantást nyerhetünk workshopok folyamán.
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Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma; 2660, Palóc liget 1. T.: +36 35 300 168

IDŐPONT: október 7–8. 10:00–18:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

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

Múzeumpedagógiai Évnyitó
Hurrá tanulunk! – kiáltjuk ujjongva mi, múzeumpedagógusok, amikor az iskolai táblákon, a tanév végén
már óriásbetűkkel virít a VAKÁCIÓÓÓ! A múzeumi évnyitón aztán színt vallunk, leány- és partnerintézményeinkkel bemutatjuk az idei tanévre tervezett kínálatunk újdonságait, ám az intézményi bemutatkozók előtt 6.
alkalommal átadjuk a Múzeumbarát Iskola és Múzeumbarát Pedagógus díjakat.
IDŐPONT: október 2. 14:00–16:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Paks, Atomenergetikai Múzeum; 7030, 8803/17 hrsz., MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeum
T.: +36 75 505 059

Mérföldkövek
Harminc évvel ezelőtt állt üzembe az atomerőmű 4. blokkja. A jubileumra készített kiadvány az atomenergetikával kapcsolatos tájékoztatás történetét dolgozza fel. Illetve az építkezést megelőző időszak tájékoztatási gyakorlatát is bemutatják a szerzők.
IDŐPONT: október 26. 10:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

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

Korszakokon átívelő történelem
Előadások a Korszakokon átívelő történelem című régészeti kiállításhoz kapcsolódóan.
IDŐPONT: szeptember 28., október 5., 12. 16:30–18:00 BELÉPÉS: múzeumbelépővel látogatható

Pilisszántó, Pilisszántói Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhely; 2095, Kossuth Lajos utca 86.
T.: +36 26 349 554

A pilisszántói kőfülke vadászai
Ma a pilisszántói kőfülke a Pilisi Parkerdő védett területén fokozottan védett régészeti lelőhelyként van
számon tartva, de a több mint 100 éve napvilágra került régészeti leletanyag, amelyről régészeti kultúrát
neveztek el, ez idáig nem került bemutatásra. Az előadást, valamint a helyszín bemutatását dr. Markó András,
a Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársa, őskoros régész tartja.
IDŐPONT: november 4. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100, Múzeum tér 2. T.: +36 32 520 700

X. Ipartörténeti Emléknap
A múzeum helyi civil szervezetekkel közösen megrendezett előadás-sorozata a helyi ipar történetéről.
IDŐPONT: november 9. 16:00–17:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Múzeumpedagógiai tanévnyitó
A 2017/2018. tanév ünnepélyes múzeumpedagógiai tanévnyitójára invitáljuk az érdeklődő pedagógusokat
és diákokat, hogy megismerkedjenek az intézmény aktuális múzeumpedagógiai kínálatával.
IDŐPONT: szeptember 27. 14:00–15:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Szeged, Móra Ferenc Múzeum; 6720, Roosevelt tér 1–3. T.: +36 62 549 040

Idegen nyelvű tárlatvezetés a Papucs és PlakArt kiállításokban
Idegen nyelvű tárlatvezetések angol nyelvű egyetemi képzésen résztvevő hallgatók számára.
IDŐPONT: október 14. 11:00–13:00 BELÉPÉS: diákbelépő: 890 Ft, felnőtt belépő: 1390 Ft.

Gyenes Kálmán fotókiállítása
Gyenes Kálmán Fekete házban kiállított fényképein keresztül nemcsak Szeged, hanem egész Csongrád
megye múltjának legendás pillanatait ismerhetik meg a látogatókI
IDŐPONT: október 13. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.
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Ismertetésre kerülnek az aktuális tanévre kínált kiállítások, a hozzájuk kapcsolódó új múzeumpedagógiai programcsomagok, valamint a tanévre a pedagógusoknak szervezett szakmai programtervek.
IDŐPONT: szeptember 14. 15:00–17:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum; 7100, Szent István tér 26. T.: +36 74 316 222

Múzeumpedagógiai évnyitó
A múzeum és kiállítóhelyei 2017-2018. évi múzeumpedagógiai program kínálatának
bemutatása a pedagógusoknak, különös tekintettel a Petőﬁ Irodalmi Múzeum Sárkányok mindig lesznek című
vándorkiállításának hasznosítására. A számos interaktív elemmel bíró kiállításhoz kapcsolódó író–olvasó
találkozóra is sor kerül, vendégünk Zalán Tibor költő.
IDŐPONT: szeptember 26. 14:00–16:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

Múzeumi tudományos délelőtt
A Magyar Tudomány Napján múzeumi tudományos délelőtt címmel az intézmény muzeológusai vetített
képes előadást tartanak aktuális kutatási eredményeikről.
IDŐPONT: november 3. 9:00–12:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Tárgyak aranyban – az aranyozás művészete
A Ferenczy Múzeumi Centrum főrestaurátorai, M Lukács Katalin és Schrett László vezetik be a közönséget
a szakma rejtelmeibe.
IDŐPONT: október 15. 10:00–12:00 BELÉPÉS: 500 Ft.

Beavatás pedagógusoknak – Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei, a modern
város kezdetei (1870–1920)
A pedagógusok számára szervezett kurátori tárlatvezetés témája: Ezüstkor. Szentendre századfordító évtizedei,
a modern város kezdetei (1870–1920). Zártkörű program.
IDŐPONT: november 7., 10. 17:00–19:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

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

Tájházaink vendégségben
A magyarországi és határon túli magyar tájházak közösségeinek hagyományteremtő, bemutatkozó
fesztiválja, melynek célja felhívni a ﬁgyelmet a magyarországi tájház-hálózat jelentőségére, az ország nagy
régióiból és a határon túlról érkező tájházak által nyújtott élményekre.
IDŐPONT: szeptember 23. 9:00 BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.

Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
A program 2006 óta a Múzeumok Őszi Fesztiváljának nyitórendezvénye, amellett pedig a múzeumi szakemberek
és pedagógusok számára megtartott szakmai konferencia.
IDŐPONT: szeptember 25. 9:00 A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a
múzeum elérhetőségein.

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

Tudományos előadás és könyvbemutató az I. világháború magyar orvosi emlékeiről
Prof. dr. Kapronczay Károly DSc – Dr. Kapronczay Katalin PhD: Az I. világháború magyar orvosi emlékeiből
(Magyar Orvostörténelmi Társaság, 2016) című könyv bemutatója és Prof. dr. Kapronczay Károly DSc előadása
Szent-Györgyi Albertről
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Múzeumpedagógiai évnyitó

IDŐPONT: október 11. 17:00–18:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Szent László alakja az ötvösművészetben – dr. H. Kolba Judit régész, muzeológus előadása
Dr. H. Kolba Judit régész, muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum ötvös-gyűjteményének nyugalmazott főosztályvezetőjének előadása az Idvezlégy, kegyelmes Szent László király! című kiállítás kísérőrendezvényeként.
IDŐPONT: szeptember 19. 17:00–17:30 BELÉPÉS: díjtalan.

Oborni Teréz: Az ördöngős barát – Fráter György (1482–1551) életútja című kötet bemutatója
Oborni Teréz történész, egyetemi docens (ELTE) Az ördöngős - Barát Fráter György életútja című kötetének
bemutatója. A kötetet bemutatja: Varga Szabolcs történész, a kötet szerkesztője.
IDŐPONT október 4. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Színes ősz a múzeumban
A Múzeumok Őszi Fesztiváljának helyi, sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitóján ismertetésre kerül a
Laczkó Dezső Múzeumnak a fesztiválhoz kapcsolódó színes programkínálata. 2017 őszén számos előadással,
tárlatvezetéssel, rendhagyó utcatárlattal, nyitott ajtókkal várjuk az érdeklődő veszprémi polgárokat, családokat,
diákokat és pedagógusokat.
IDŐPONT: szeptember 26. 16:00–16:30 BELÉPÉS: díjtalan.

A Civil Rádió érdeklődő
A Civil Rádió azokhoz szól, akik
szintén érdeklődnek környezetük
iránt, akik szeretnék megismerni
és megérteni a környező világ eseményeit, folyamatait, mozgató rugóit. 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, gondolatok és különös zenék megismerésébe.
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A Civil Rádió kíváncsi
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Munkájában nem elégszik meg a felületes véleményekkel, nem nyugszik bele a
félmegoldásokba, szeretné megmutatni a világot olyannak, amilyen: érdekesnek,
bonyolultnak, sokszínűnek. A Civil Rádió sokszor ad hangot a helyi véleményeknek,
az állampolgári, a civil megközelítésnek.

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.

LDM online – folyóirat-bemutató
Megnyitja kapuit a Laczkó Dezső Múzeum! Virtuális belépést biztosít mindenki számára az induló tudományos ismeretterjesztő magazin, melynek első számát most mutatjuk be.
IDŐPONT: november 3. 16:30–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

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

Dallal-táncal
A már második éve sikerrel futó programsorozat keretében egy különleges alkalmat kínálunk a néprajzot kedvelőknek.
Szabó Tímea néprajzos és ifj. Horváth Károly, a Népművészet Ifjú Mestere, népzenegyűjtő engednek betekintést a népi
hagyományok és szokások, a népzene és néptánc kutatásának módszereibe.
IDŐPONT: október 5. 17:00–20:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Könyvbemutató
A Göcseji Múzeum folytatva a hagyományokat 2017-ben is megjelenteti a Zala megyében dolgozó történészek, régészek, művészettörténész, szociológus, irodalomtörténész, archeozoológus legújabb kutatásait
tartalmazó Zalai Múzeum tanulmánykötetét.
IDŐPONT: szeptember 27. 17:00–18:00 BELÉPÉS: díjtalan.

Gyűjteményezés és állományvédelem – konferencia
A Göcseji Múzeum 2017-ben rendezett kétnapos konferenciájának középpontjában két téma áll: a falumúzeumok gyűjteményezési tevékenysége valamint – az előbbivel szoros összefüggésben – a bekerülő tárgyak
további sorsával kapcsolatos feladatok.
IDŐPONT: október 12–13. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.

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

XV. Bakony-kutató Ankét – szakmai konferencia
1962-ben indította el a veszprémi múzeum természettudományos muzeológusa, Papp Jenő A Bakony
természeti képe című kutatási programot, melybe az utóbbi évtizedek során több száz kutató kapcsolódott be,
és gyarapította rengeteg tudományos eredménnyel a Bakony élő- és élettelen világáról az ismereteinket. A
program 55. évfordulója alkalmából szervezett konferencián a ma is aktívan dolgozó kutatók számolnak be a
legfrissebb eredményeikről.
IDŐPONT: október 7–8. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. BELÉPÉS: díjtalan.
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Nyerjétek meg jövő tavaszi osztálykirándulásotok különleges
programhelyszínét még idén ősszel!
Alsó tagozatos iskolai osztályok, készítsetek rajzolt illusztrációt olyan irodalmi
alkotáshoz (pl. mese, népmese), amelyben süni is szerepel. Felső tagozatos iskolai
osztályok, forgassatok okostelefonnal videót ősszel vagy múzeummal kapcsolatos
kedvenc irodalmi alkotásotok (pl. vers, dalszöveg, novella) alapján.
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Zebegény
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Esztergom

A pályamunkákat Egerben, a Dobó Vármúzeumban 2017. november 8-9-én
megrendezésre kerülő IX. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián is bemutatjuk, és a
konferenciaközönség szavazatai alapján a konferencia különdíjában részesül két osztály.
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Budapest
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Az elkészült pályamunkák beküldési határideje: 2017. október 20.
Részletes pályázati felhívás és további információ: www.oszifesztival.hu

IX. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia Egerben
Irodalom és identitás - Irodalom a múzeumi terekben
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A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK)
ŐSZI KÉK–ŐSZI KÉP címmel alkotópályázatot ír ki két korcsoportban általános iskolai
osztályok számára a 2017. szeptember 25. és november 12. között megvalósuló
Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan.
Korcsoportonként a 3 legtöbb lájkot elért alkotást beküldő osztály az ICO Zrt. és a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum által felajánlott nyereményben részesül. Fődíjak:
múzeumpedagógiai foglalkozás a szentendrei Skanzenben, illetve gyárlátogatás az ICO
Zrt. pomázi üzemébe az egész osztály számára.

Tata

Tatabánya

Pákozd

Iváncsa

Dunaújváros

Paks

Bonyhád

VárpalotaSzékesfehérvár
á

Veszprém

Komló

Pécs

Balatonfüred
Tihany

Fonyód

Marcali

Sellye

Kaposvár

Pannonhalma

Csurgó
Szenna

PROGRAMHELYSZÍNEK

Sopron

Zalaegerszeg

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2017 ALKOTÓPÁLYÁZAT

Szakmai programok országszerte

ŐSZI KÉK–ŐSZI KÉP

Kilencedik alkalommal, az egri Dobó István Vármúzeumban 2017. november 8-9-én
kerül sor a hazai múzeumpedagógia egyik kiemelt szakmai rendezvényére. A kétnapos
konferencián előadások, jó gyakorlatok, kerekasztal-beszélgetések és színes
kísérőprogramok keretében azt járjuk körbe, hogy az irodalmi és nem irodalmi proﬁlú
muzeális intézmények jelenlegi gyakorlata milyen módon használja fel az irodalmat
kiállításaiban, rendezvényein vagy a lokális identitásformálást szolgáló eszközként,
illetve jeleníti meg központi vagy kiegészítő témaként. Választ keresünk arra a
kérdésre is, hogy miként tudják mindezt munkájuk során kreatív módon hasznosítani
a múzeumpedagógusok.
További információ a konferenciáról: www.oszifesztival.hu
Szervező: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ,
Szentendre
Társszervező: Dobó István Vármúzeum, Eger
Petőﬁ Irodalmi Múzeum, Budapest
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2017. október 21-23.

SZENT MÁRTON ÚJBOR FESZTIVÁL ÉS LIBATOR

2017. november 11-12.

HÉ’67! KIÁLLÍTÁS – A világ, amelyben a Múzeum született
GYERMEK-ÉLMÉNYPONTOK ÉS AKTÍV HELYSZÍNEK
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