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1. A megvalósítandó program  

 

A megvalósított program a 2016-ban újraindított Mozaik Múzeumtúra folytatása. A 
program megvalósításában a Néprajzi Múzeum közreműködő partnere az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft (Intézet), mint a Mozaik Múzeumtúra program 
ötletgazdája, a Mozaik Múzeumtúra brand, valamint a hozzá tartozó weboldal, 
mobilapplikációk, Facebook és Instagram oldal tulajdonosa és a Mozaik Múzeumtúra 
Programiroda fenntartója. 

A Mozaik Múzeumtúra program célja a hazai múzeumi szféra népszerűsítése az új 
technikai és kommunikációs eszközök segítségével, kiemelt célcsoportként kezelve a 
8–16 éves korosztályt (ezen életkori csoporton belül különös tekintettel a felső 
tagozatos általános iskolásokra). Az előző programok eredményeit és a 
visszajelzéseket figyelembe véve dolgoztuk ki a program folytatását.  

A program előzetesen meghatározott magyarországi múzeumokra, illetve 
kiállítóhelyekre fókuszált, és több pillérre épül:  

(1) a megújított, a múzeumok és kiállítóhelyek látogatásához kapcsolódó 
matricagyűjtő játék folytatása  

(2) új múzeumok, kiállítóhelyek bevonása a programba, és a helyszíneken ahhoz 
kapcsolódó megállító- és információs táblák elhelyezése  

(3) a programhoz kapcsolódó weboldal és mobilapplikáció karbantartása és fejlesztése  

(4) a programot népszerűsítő sajtó- és médiakampány folytatása, különös tekintettel 
az online és közösségi médiára  

(5) rendezvények szervezése a program népszerűsítésére. A program több kor- és 
célcsoport megszólítására is alkalmasnak bizonyult, a kultúraközvetítés klasszikus és 
újabb trendeket követő eszköztárából egyaránt merített, valamint felhasználta a 
marketing más területeken már bevált módszereit is. 

Múzeumaink és kiállítóhelyeink kiemelt szerepet játszanak Magyarország nemzetközi 
kulturális reprezentációjában, a nemzeti identitás, illetve a helyi identitások 
megőrzésében és megerősítésében, közösségi kulturális szolgáltatások nyújtásában, 
valamint a tudományos kutatásban. Ezen értékőrző és értékközvetítő szerepük 
azonban csak akkor érvényesülhet, ha van közönségük, ha látogatottsági mutatóik 
kedvezően alakulnak.  

A megvalósított program célja volt, hogy a 2016-ban lezajlott Mozaik Múzeumtúra 
eredményeit, és az arra kapott visszajelzéseket figyelembe véve, reprezentációs és 
marketingeszközökkel megszólítsa és (további) látogatásokra ösztönözze egyfelől a 
múzeumok már meglévő közönségét, másfelől pedig a múzeumok potenciális 
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közönségét, ezen belül is leginkább a jövő múzeumlátogatóit, vagyis a fiatal 
korosztályt.  

A program szervezői, lebonyolítói és egyrészről a programban részt vevő kulturális és 
oktatási intézmények, másrészről a játékosok közötti hatékony kommunikációt a 
Mozaik Múzeumtúra Programirodát üzemeltető Örökség Kultúrpolitikai Intézet 
biztosítja.  

 

2. A program részletes bemutatása 

 

2.1. Matricagyűjtő játék 

A program meghatározó pillére – elsősorban a fiatalabb korosztály megszólítása 
érdekében – egy matricagyűjtő játék, amely egyrészt a Tájak – Korok – Múzeumok 
kezdeményezés tapasztalataiból, másrészt az újabb marketinges tapasztalatokból 
indul ki.  

A játékba az „500 múzeum és kiállítóhely a Kárpát-medencében” könyvben szereplő 410 
magyarországi múzeumot és kiállítóhelyet vontuk be. Mivel a matricagyűjtő játék 
lezárásának a projekt e szakaszában továbbra sincs határideje, ezért felvettük a 
kapcsolatot azokkal az intézményekkel is, akik az év bizonyos szakaszaiban, 
időszakosan zárva tartanak. Az intézményeket tájékoztattuk a játék menetéről, és az 
ezzel kapcsolatos teendőikről.  

2016-ban a Matricagyűjtő játék jelentősen átalakulva, határidő nélkül, egyszerűbb 
szabályokkal és online felületen indult újra, ezt folytattuk a program jelenlegi 
szakaszában is. A játékba a weboldalunkon, illetve a Mozaik Múzeumtúra mobil 
alkalmazásban lehet regisztrálni. 

A játékosok a weboldalunkról vagy a játékban részt vevő múzeumok előtt kihelyezett 
megállító táblán található QR-kód segítségével tölthetik le okostelefonjukra a játékhoz 
szükséges alkalmazást, az ugyancsak az intézményekben elhelyezett információs 
táblán található egyedi azonosító beolvasásával pedig azt igazolhatják, hogy valóban 
jegyet váltottak az adott múzeumba/kiállítóhelyre, megtekintették az ott látható 
tárlato(ka)t. Az információs táblán található egyedi azonosító beolvasását követően a 
virtuális matricagyűjtő-albumukban egy, az intézményről készült matrica jelenik meg. 

A játékban 12 múzeum meglátogatásával és matricájuk begyűjtésével léphetnek egy-
egy szinttel feljebb a játékosok. 12 matrica elérése után bronz-, 24 matrica begyűjtését 
követően ezüst-, 36 matricával pedig aranyfokozatú múzeumtúrázóvá válnak. 

A játékban már nincs régiós megkötés, illetve határidő, ezért minden játékos az általa 
kedvelt tematikájú múzeumokat látogathatja meg, a saját tempójában. Az egyetlen 
szabály, hogy egy múzeum matricáját szintenként csak egyszer lehet megszerezni, 
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azaz 12 különböző múzeum meglátogatására van szükség a következő szintre 
lépéshez. 

A matricák online regisztrációja egyúttal a szervezők számára is adatokkal szolgálhat 
a játékosok múzeumlátogatási szokásairól. 

A gyűjtőjáték a programban részt vevő intézmények ismertségének növeléséhez is 
hozzájárult, hiszen több vonatkozásban is felületet biztosított számukra a program, 
ami ezáltal a hazai múzeumi szférát is népszerűsítette. Ezen túl konkrét 
múzeumlátogatások generálásához is hozzájárult, ráadásul az ösztönző jelleg a célzott 
korcsoport következtében nem egyes személyek, hanem jellemzően családok körében 
érvényesült.  

 

2.2. Megállító- és információs táblák kihelyezése 

A program a múzeumoknak és kiállítóhelyeknek a gyűjtőjáték, és a későbbiekben 
ismertetendő médiakampány révén megjelenési lehetőséget biztosított. Továbbra is 
fontos azonban maguknak az intézményeknek a bevonása ezen a téren is a programba. 
Ezt szolgálják a helyszíneken kihelyezett megállítótáblák, amelyek egységes arculattal 
készültek. Az időjárásálló kivitelben készült táblák az intézményekkel egyeztetett, a 
látogatóforgalom szempontjából indokolt pontokon kerültek kihelyezésre. A 
megállítótáblák egyrészt a programról, és a matricagyűjtő játékról tartalmaznak rövid 
ismertetőt. Ezen túlmenően minden tábla QR-kóddal van ellátva, amelynek az arra 
alkalmas mobiltelefonnal vagy táblagéppel történő lefényképezése hozzáférést 
biztosít a látogató számára a matricagyűjtő játék mobil alkalmazásához. 

Az információs táblák a matricagyűjtő játék részeként kerültek kihelyezésre a 
múzeumokban, kiállítóhelyeken. A látogatók a kiállítás megtekintése után az 
információs táblán található QR-kód beolvasásával gyűjthetik be a múzeum online 
matricáját.   

 

2.3. Weboldal és mobilalkalmazás 

A Mozaik Múzeumtúra programhoz a 2014-es elindulásakor, az egységes vizuális 
koncepciójába illeszkedő weboldal készült (www.mozaikmuzeumtura.hu), amely az 
intézményekről tartalmaz információkat, képanyagot. Az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet tulajdonában lévő weboldalt a program folytatásakor az Intézet korszerűsítette 
és frissítette. Elkészültek a játékhoz csatlakozó új intézmények aloldalai a megfelelő 
információkkal, valamint további funkciókkal bővült az oldal, hogy információkat és 
rendszeresen frissülő híranyagot szolgáltasson a látogatóknak a programmal 
kapcsolatosan. Például immár részletes játékleírás található a weboldalon, a 
rendezvényeinkről folyamatosan frissülő képgaléria működik, és bevezettük a 
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Programok menüpont alatt az eseménynaptárat is, amelynek segítségével havi 
bontásban érhetőek el az aktuális rendezvényeink. A helyszíneken kihelyezett 
megállítótábla QR-kódja szintén a weboldalhoz vezet, és a honlap és a matricák 
regisztrációja (felkeresett intézmények regisztrálása) során is meghatározó szereppel 
bír. 

Az Intézet a weboldal mellett a programot mobil készüléken is hozzáférhetővé tevő 
ingyenes applikációt (Andoid, IOS) is frissítette. A mobil alkalmazás egyrészről a 
matricagyűjtő-játék nélkülözhetetlen eszköze, az alkalmazás segítségével tudja az 
online matricákat begyűjteni, de ezen felül részletesen ismerteti a programban részt 
vevő múzeumokat, amelyek között tematika, település vagy abc szerint kereshetünk, 
sőt az alkalmazás nyitóoldalán aktuális múzeumi hírek, programok jelennek meg. Az 
applikáció a megfelelő mobil készülékkel rendelkező felhasználók részére a weboldal 
teljes és aktuális szolgáltatási, illetve információs vertikumát elérhetővé teszi, a 
programban való még kényelmesebb és még inkább interaktív részvételi lehetőséget 
biztosítva.  

 

2.4. Médiakampány 

A médiakampány több részre különíthető el: sajtókommunikációra, hirdetések 
megjelentetésére, közösségi média felhasználására valamint nyomdai anyagok 
legyártására. 

A szélesebb nyilvánosság tájékoztatása érdekében intenzív sajtókommunikációs 
tevékenységet valósítottunk meg. A program aktualitásairól sajtóközlemények, 
sajtóhírek segítségével tájékoztattuk a sajtó munkatársait.  

A teljes kampány során kiemelt figyelmet fordítottunk a releváns, országos felületeken 
való megjelenésre. A 8-16 éves célcsoport körében leginkább népszerű online 
portálokon, a szüleik, tanáraik által figyelemmel követett elektronikus és nyomtatott 
sajtóban, és a múzeumi szféra által preferált tematikus felületeken való megjelenések 
voltak a legfontosabbak. 

A médiakampány leginkább hangsúlyos eleme a Mozaik Múzeumtúra előző 
szakaszában is a legnépszerűbb közösségi oldalon, a Facebookon megvalósított 
hirdetési kampány volt, amely az oldalon napi rendszerességgel megjelenő 
aktivitásokkal is kiegészült. Emellett elindítottuk a program hivatalos Instagram-
oldalát is, hiszen a kiemelt célcsoport elsődleges tájékozódási felületeihez tartozik a 
platform.  
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2.5. Rendezvények 

A Néprajzi Múzeummal kötött szerződés értelmében az Inspire 
Rendezvényügynökség Kft. feladata volt, hogy megszervezze a Mozaik Múzeumtúra 
program részeként megvalósítandó Mozaik Múzeumtúra Roadshowt, valamint, hogy 
budapesti kulturális fesztiválokon biztosítsa a Mozaik Múzeumtúra program 
megjelenését. A Néprajzi Múzeummal együttműködve a rendezvényszervező 
ügynökség 8 eseményt bonyolított le. 

A roadshow 6 állomását egy-egy vidéki nagyváros Eger, Sopron, Szombathely, 
Szolnok, Szeged és Veszprém adta, és több helyi múzeumnak is lehetőséget kínáltunk, 
hogy bekapcsolódjanak. A roadshow egyik kiemelt célja volt, hogy a vidéki közönség 
körében is népszerűsítse a fővárosi intézményekben már elterjedt szemléletet, amely 
más művészeti ágak reprezentánsainak meghívásával, a testvérművészetek 
legfrissebb alkotásainak megjelenítésével felpezsdíti, élettel tölti meg a múzeumi 
tereket, a múzeumot pedig a város kulturális életének csomópontjaként határozza 
meg. Egy-egy koncert, rendhagyó tárlatvezetés, színi előadás integrálása a múzeumi 
programkínálatba növeli az esélyét annak, hogy a közönség összegyűlik a kulturális 
intézményekben és ennek eredményeként a kulturális attrakciók, valamint a 
múzeumok iránt érdeklődő, rendszeres látogatóvá válik. 

A 6 állomásos roadshow hasonló vázra épült fel az eltérő helyszíneken. A 
rendezvénysorozat célkitűzéseit legjobban az szolgálta, ha a rendezvények minden 
városban egy központi helyszínre koncentrálódtak, emellett a város többi múzeumát 
is be tudtuk vonni a rendezvénysorozatba. A roadshow állomásai esetében is 
elengedhetetlen volt a széles kört elérő kommunikáció. A roadshow 6 városának 
lakosai és iskolásai figyelmének felkeltéséhez a közösségi média, az online portálok, a 
nyomtatott helyi lapok, rádió- és televízióadók, valamint nyomtatott szóróanyagok 
segítségével értük el célközönségünket. Mindezen felül a Klebelsberg Központ városi 
tankerületi vezetőivel együttműködve közvetlenül az adott településen található 
iskolákban is népszerűsítettük a roadshow aktuális állomását. Hirdetések, cikkek, 
interjúk és programajánlók formájában tájékoztattuk a roadshowról az állomásokon 
elérhető résztvevőket. A programok népszerűsítésébe bevontuk a helyi múzeumokat, 
kulturális intézményeket és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésével a 
helyi tourinform irodákat is. A rendezvényeket minden esetben péntekre időzítettük, 
tapasztalataink szerint ez volt a legmegfelelőbb nap sok ember megmozdítására. Az 
iskolásokat a pénteki napon a legkönnyebb az iskolából kihozva, kihelyezett 
foglalkozásra vinni, valamint a délutáni és esti programokon is pénteken szoktak a 
legtöbben részt venni. 

Minden esetben egész napot felölelő rendezvénysorozattal hívtuk fel a figyelmet a 
Mozaik Múzeumtúra programjára. A Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet munkatársai minden esetben képviselték a helyszíneken a Mozaik 
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Múzeumtúra Programirodát. A délelőtti órákban a 14 év alatti célközönség számára 
múzeumpedagógiai jellegű foglalkozást tartottak meghívott osztályok részére a 
programsorozathoz csatlakozó múzeumok képzett muzeológusai. A jelentkezés 
sorrendjét figyelembe véve biztosítottuk az osztályok számára a belépést és a 
foglalkozást. A kora délutáni órákban a 14-18 év közötti és a nagykorú közönséget 
kívántuk elérni rendhagyó tárlatvezetésekkel, különleges foglalkozásokkal. A 
délutáni órákban például szerveztünk több helytörténeti, városismereti sétát vagy 
előadást. Az egyre népszerűbb, közösségi műfaj lehetőséget nyújtott a település 
építészetének, múzeumainak megismerésére. Az esti órákban változatos 
összművészeti programokat vittünk a múzeumokba, így zenés-verses koncertek, 
kortárs előadások töltötték meg a múzeumi tereket. 

A sikeres roadshow kulcsa egy átfogó, az állomásokon átívelő egymást erősítő 
kommunikációs kampány, egy átgondolt tematikájú rendezvénysorozat, valamint az 
összefogott szervezés volt, melynek során a házigazda múzeumokkal szoros 
együttműködésben valósítjuk meg a rendezvényeket. 

Idén először budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is találkozhattak 
a múzeumbarátok a Mozaik Múzeumtúrával: az Inspire Rendezvényügynökség Kft. 
szervezésében a május 20-21 között megrendezett Múzeumok Majálisán, és a június 
24-i Múzeumok Éjszakáján képviseltette magát a programunk. A Múzeumok 
Majálisán a családok szórakoztatására szerencsekerékkel készültünk, a tartalmas 
időtöltéshez pedig hozzájárult a Néprajzi Múzeum Pikk-pakk Múzeum című 
múzeumpedagógiai foglalkozása is, amelyen a résztvevők saját kis kiállításukat 
hozhatták létre. A Múzeumok Éjszakáján a Néprajzi Múzeum programjába 
csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra: kincskereső játékkal kedveskedtünk a 
gyerekeknek, épülettörténeti sétával a felnőtteknek. Az este folyamán a Windsingers 
vokálegyüttes koncertjével színesítettük a múzeum kínálatát.  

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es programjának egyik legmasszívabb újítása az iskolai 
edukációs programsorozat bevezetése volt, amelynek keretében a múzeumok 
kínálatát az iskolákba vittük egy-egy rendhagyó tanítási nap formájában. Fő 
célkitűzése az volt, hogy a jövő múzeumlátogatóival, a gyerekekkel megismertessük a 
múzeumokat, s bemutassuk számukra, hogy mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és 
program várja őket a múzeumokban. 2017 március és május között 8 iskola 83 
osztályának közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által 
szervezett, különleges múzeumi napon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek 
adták. Az Örökség Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős 
Szülők Iskolája volt az iskolai roadshow szervezője és lebonyolítója: a program 
házigazdája pedig az ország legnépszerűbb történelem tanára, Balatoni József „Jocó 
bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany János „kocsma-kvízzel” készült az 
állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a Magyar 
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Természettudományi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, 
a pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi 
Múzeum részvételével mutattuk be, hogy múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg 
mindent lehet játszva tanulni. A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó 
irodalomórán, valamint improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári 
tábor szervezőivel.  

Az iskolai edukációs programsorozat kiegészítéseként a Mozaik Múzeumtúra 
bemutatkozott az április elsején megrendezett „Legyen élmény a tanulás!” edukációs 
expón, és a Millenárison szervezett PlayKID – Minimax Gyermeknapon, május 28-
29-én, ahol a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a pákozdi Katonai Emlékpark és a 
RepTár - Szolnoki Repülőmúzeum, a szabadtéri rendezvényre hozták a kicsiknek a 
múzeumi élményeket. Az Intézet és a Felelős Szülők Iskolája összesen 10 eseményt 
bonyolított le a program során.  

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet másik együttműködő partnere a rendezvények 
tekintetében a Tájak-Korok Múzeumok Egyesület (TKME), akikkel nyári, 
városlátogatással egybekötött múzeumtúrákat szerveztünk. A TKME szakmai 
vezetésével zajló túrákon az érdeklődők megismerkedhettek Óbuda, Kecskemét, 
Szentendre, Fonyód, Gyenesdiás és Tihany Múzeumaival. Az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet és a TKME összesen 6 nyári múzeumtúrát szervezett.  

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es programja során tehát minden eddiginél több, 24 
rendezvénnyel népszerűsítette a múzeumba járást.  

 

3. Eredmények 

 

Az egyes feladatrészek megvalósításakor – ennek megfelelően a médiakampány 
során, az arculat, valamint a weboldal és mobilalkalmazás vizuális és tartalmi 
eleminek kialakításakor – szem előtt tartottuk az egyes célcsoportokra jellemző 
fogyasztási szokásokat. A gondosan megtervezett és előkészített stratégia 
eredményeként a program közösségi oldalát jelenleg 15.407 személy követi, ennyi 
emberhez jutottak el rendszeresen a múzeumokkal, kiállítóhelyekkel kapcsolatos 
információk. 

A sajtókommunikációs munka eredményeként az online, az elektronikus és a print 
médiában a program hivatalos, 2017. március 1-i indulásától 201 (a mellékelt 
sajtódokumentációban részletezett) szerkesztőségi felületen megjelent cikket, interjút 
generáltak a programmal kapcsolatban kiadott hírek: mind az országos, mind a 
regionális média folyamatosan foglalkozott a Mozaik Múzeumtúra programmal. Az 
így realizált kattintás szám összességében több tízezer ember elérését jelenti. 
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A matricagyűjtő játék és a roadshow eredményeként érzékelhetően emelkedett a 
múzeumlátogatók száma: az intézményeket kifejezetten a program keretében 
felkereső látogatók száma több ezerre tehető. Ingyenes mivoltából adódóan pontosan 
nem meghatározható, de a múzeumok munkatársainak kalkulációi szerint általában 
400-600 fő közé tehető az egyes roadshow állomásokra érkező vendégek száma a 
délelőtti iskolai csoportokkal és a délutáni-esti órák programjain résztvevő 
személyekkel, családokkal. 

Az iskolai edukációs programsorozat által március és május között 8 iskola 83 
osztályának közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által 
szervezett, különleges múzeumi napon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek 
adták. 

Összességében a Roadshow-val, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai 
edukációs programsorozattal együttvéve csaknem tízezer ember részesült maradandó 
múzeumi élményekben a Mozaik Múzeumtúra jóvoltából.  

A Mozaik Múzeumtúra alkalmazást letöltött felhasználók, azaz a matricagyűjtő 
játékhoz csatlakozó résztvevők száma a dokumentálás napjáig körülbelül kétezer fő. 
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Részletes szakmai dokumentáció 
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1. Nyomdai anyagok, gyártás 

 

a) Megállító táblák 

A 2016-os programhoz hasonlóan idén is gyártottunk az újonnan csatlakozó 
múzeumok részére megállító táblákat. A résztvevő intézmények ez által a következő 
csomagban részesültek: megállító tábla, információs tábla, és szórólapok. A táblák a 
múzeumok előterében, vagy bejárata előtt kerültek kihelyezésre.  

 

b) Információs táblák 

Az információs táblák a megújult matricagyűjtő játékhoz kapcsolódó új elemei voltak 
a programnak 2016-ban, melyek a 2017-es program alatt új arculatot kaptak. Az 
információs táblákra továbbra is egyedi QR-kódok kerültek, melyek okostelefonnal 
történő beolvasása után az applikáció beazonosítja az adott múzeumot, és a játékos 
egy online matricával gazdagodik. Az információs táblák a múzeumok belső terében 
kerültek kihelyezésre, lehetőség szerint olyan helyen, ahol csak a jegyet váltó, egy-egy 
tárlatot megtekintő látogató fotózhatta le a QR-kódot. 

A sztenderd A3-as méretű, ragasztócsíkkal ellátott információs táblákat 5 mm-es 
habosított PVC anyagra nyomtattuk, így pedig fal, üveg és fafelületre is 
felhelyezhetőek. A kialakításukkor figyelembe vett legfontosabb szempont az volt, 
hogy egy olyan beltéri időtálló táblát készítsünk, mely könnyen olvasható, nem 
tartalmaz felesleges információt és a rajta szereplő QR-kód megfelelő méretű az 
okostelefonos használathoz. Az alábbiakban látható néhány grafikai terv a legyártott 
táblákra. 

 

c)  Plakátok, szórólapok 

A 2017. március 16-án kötött szerződés értelmében a Mozaik Múzeumtúra 
programhoz a Shortcut Communications Kft. feladata volt a plakátok és szórólapok 
tervezése és gyártása. Ennek megfelelően a 2017-es programhoz új plakátot és 
szórólapot terveztek, mely az egész kampány alatt érvényes tudott maradni, így nem 
tartalmaz ideiglenesen érvényes információkat. A plakátok A3-as, a szórólapok A5-ös 
méretűek. Az új plakátot és szórólapot a Múzeumok Majálisán és a Múzeumok 
Éjszakáján használtuk fel a program népszerűsítésére.  

Az általános szóróanyagok mellett a rendezvények keretében minden Roadshow 
állomásra saját szórólap és plakát készült. Ezeket az anyagokat az adott állomáson a 
Roadshowban résztvevő múzeumok és tourinform irodák kapták meg, valamint a 
roadshow városaiban található iskolák, szintén a Klebelsberg Központ 
közreműködésének segítségével. A plakátok A3-as, a szórólapok A5-ös méretűek.  
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Külön plakátok készültek az iskolai edukációs programsorozat számára, melyek 
kialakítása speciálisan erre a rendezvénysorozatra lett tervezve. A plakátok vastagabb, 
nehezen gyűrődő papírra készültek, s külön kitölthető sáv gondoskodott 
praktikusságukról. Mérete A2.  

Külön szórólap készült a Mozaik Múzeumtúra mobil applikáció részére is. A 
kifejezetten a fiatalok megszólítását célzó, mobiltelefon alakúra tervezett, kinyitható 
szórólap célja az volt, hogy az új felhasználók részére bemutassa az alkalmazás 
funkcióit és megkönnyítse a matricagyűjtő játék használatát. A mobilalkalmazást 
népszerűsítő szórólappal a Múzeumok Majálisán, a Múzeumok Éjszakáján, valamint 
a veszprémi Roadshow állomáson népszerűsítettük a programot.  

 

d) Mozaik Múzeumtúra 2017. március-augusztus Programfüzet 

A 2017. március 16-án kötött szerződés értelmében a Shortcut Communications Kft. 
feladata volt a Mozaik Múzeumtúra 2017-es programjainak A5 méretű, 12+4 oldalas 
füzetben való kiadása 2 különböző mutációban, 1500-1500 példányban. Elsősorban 
azért volt fontos a tájékoztató jellegű füzet kiadása, mert elindult az iskolai edukációs 
programsorozat: fontos volt, hogy a múzeumi napokon résztvevő gyerekekhez és 
pedagógusokhoz eljusson a Mozaik Múzeumtúra program. A füzet átlapozásával 
átfogó képet kaphattak a Múzeumtúráról, a matricagyűjtésről és a várható 
programokról.  

 

e) Egyéb kommunikációs eszközök 

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es évadában az eddiginél fontosabb szerepet kaptak a 
rendezvények, melyek színvonalában és kommunikációjának sikerében egyaránt nagy 
szerepet játszottak az egységes arculattal elkészült elemek. A program keretében 
legyártattunk 4db Mozaik Múzeumtúra roll-upot (1000x2000 mm), 1 db Mozaik 
Múzeumtúra kínáló pultot, 1 db szerencsekereket, és 2 db molinót (4000x2000 mm).  

 

     g) Mozaik Múzeumtúra ajándéktárgyak 

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es évadában debütált az iskolai edukációs 
programsorozat, valamint ebben az évben először a program bemutatkozott budapesti 
kulturális és oktatási rendezvényeken is. Az iskolai eseményeken minden résztvevő 
gyermek Mozaik Múzeumtúra ajándékcsomagban részesült, melyben logózott toll, 
nyakbaakasztó és Mozaik Múzeumtúra programfüzet volt található. A budapesti 
kulturális és oktatási rendezvényeken a Múzeumtúra szerencsekerékkel és 
nyereményekkel kedveskedett a résztvevőknek. Ezeken az eseményeken tollat, 
nyakbaakasztót, napszemüveget, lufit lehetett nyerni egy-egy szerencsés pörgetéssel.  
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A MozaikMúzeumtúra 2017-es évadában az alábbi ajándéktárgyakat gyártattuk:  

• Műanyagkeretes napszemüveg – 300 db 

• Műanyag golyóstoll – 3000 db 

• Nyakpánt fém karabinerrel – 3000 db 

• Lufi több színben – 2000 db  

 

A Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó nyomdai és gyártott anyagok az alábbi linken 
tekinthetők meg, mappákba rendezve: 
https://www.dropbox.com/sh/dccbk3zfku6xrt9/AAA1yXfcLX3wkgzhAMuZtNcZ
a?dl=0  
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2. Matricagyűjtő játék 

  

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es programja a 2016-ban átalakított Matricagyűjtő játékot 
folytatta. A játékba a weboldalunkon, illetve a Mozaik Múzeumtúra mobil 
alkalmazásban lehet regisztrálni. 

A játékosok a weboldalunkról vagy a játékban részt vevő múzeumok előtt kihelyezett 
megállító táblán található QR-kód segítségével tölthetik le okostelefonjukra a játékhoz 
szükséges alkalmazást, az ugyancsak az intézményekben elhelyezett információs 
táblán található egyedi azonosító beolvasásával pedig azt igazolhatják, hogy valóban 
jegyet váltottak az adott múzeumba/kiállítóhelyre, megtekintették az ott látható 
tárlato(ka)t. Az információs táblán található egyedi azonosító beolvasását követően a 
virtuális matricagyűjtő-albumukban egy, az intézményről készült matrica jelenik meg. 

A játékban 12 múzeum meglátogatása és matricájuk begyűjtésével léphetnek egy-egy 
szinttel feljebb a játékosok. 12 matrica elérése után bronz-, 24 matrica begyűjtését 
követően ezüst-, 36 matricával pedig aranyfokozatú múzeumtúrázóvá válnak. 

A játékban nincs régiós megkötés, illetve határidő, ezért minden játékos az általa 
kedvelt tematikájú múzeumokat látogathatja meg, a saját tempójában. Az egyetlen 
szabály, hogy egy múzeum matricáját szintenként csak egyszer lehet megszerezni, 
azaz 12 különböző múzeum meglátogatására van szükség a következő szintre 
lépéshez. 

 

 

  

A játék menete: 

    TÖLTSD LE a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazást a weboldalról, vagy a 
múzeumok előtt kihelyezett Megállító Táblán található QR kód segítségével és 
regisztráld be adataidat! 

    KERESD MEG a Mozaik Múzeumtúra Információs Táblát, a játékban részt vevő 
múzeumokban! 

    OLVASD BE a mobil alkalmazás segítségével, az információs táblán található 
egyedi QR-kódot! 

    GYŰJTSD össze a 12 különböző matricát és TELJESÍTSD a szinteket! 
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3. Rendezvények 

 

3.1 Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

A Néprajzi Múzeum a 2017. március 2-án kötött szerződés alapján bízta meg az Inspire 
Rendezvényügynökség Kft-t a Mozaik Múzeumtúra Roadshow elnevezésű 6 
állomásos rendezvénysorozat szervezésével és lebonyolításával, valamint a Mozaik 
Múzeumtúra szereplésének megszervezését 2, budapesti kulturális eseményen.  

Az együttműködés eredményeképpen az Inspire Kft. az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet szakmai támogatása mellett megszervezte a 6 állomásos roadshow-t, melynek 
célja a Mozaik Múzeumtúra teljes programjának célkitűzéseivel azonos 
múzeumnépszerűsítés volt a célközönség körében. A rendezvények fő célcsoportja a 
8-16 éves korosztály, de a felnőttek számára is készülnek programok. Az események 
kivitelezésekor egynapos összművészeti programok valósultak meg, elkülönített 
délelőtti és délutáni programsávval, melyeknek központja egy-egy város 
leglátogatottabb múzeuma volt, további kisebb múzeumok bevonásával. A roadshow 
helyszínei és időpontjai: 

• 2017. március 24., Eger,  

• 2017. április 7., Sopron,  

• 2017. április 21-22., Szombathely – Szent-György napi vásár,  

• 2017. április 28., Szolnok,  

• 2017. május 12., Szeged,  

• 2017. május 26., Veszprém. 

 

A hat múzeumi napon a délelőttök folyamán összesen 13 kiállítóhely 44 
múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt iskolás csoportok. A délután folyamán 
a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti programoké volt a 
főszerep. Az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színielőadásokkal, koncertekkel, 
de akár borkóstolóval és kalácssütéssel eltöltött napok után aligha mondhatjuk, hogy 
múzeumba menni unalmas.  
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3.1.1 Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Eger 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017-es évadának első állomása Eger volt 2017. 
március 24-én. Az első helyszínre különös figyelmet fordítva többszöri helyszíni 
egyeztetések segítségével szerveztük meg a programokat nagyon szoros 
együttműködésben a városban működő múzeumokkal. 

Részvételi szándékát jelezte a Dobó István Vármúzeum, valamint az Eszterházy 
Károly Egyetem fenntartásában működő Varázstorony.  

A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének 
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a roadshow eseményére: 

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Eger – programok: 

 

Helyszín neve, címe: Dobó István Vármúzeum, 3300 Eger, Vár 1. 

Kezdés-befejezés időpontja: 2017. március 24. 10.00-16.00 

Program címe: A végek dicsérete 

 

A látogatóknak tárgyalkotásra, kézműveskedésre adunk alkalmat a Gárdonyi-
kuckóban, ahol az 1552-es ostrom és az Egri csillagok című regény írójának műhelye 
elevenedik meg. A nap során tudományos-ismeretterjesztő előadások során 
pillanthatnak be a múzeumi tudományos kutatás, a kiállítás rendezés kulisszatitkaiba, 
miközben az egri vár izgalmas történetét is megismerhetik. 

Vendégprogramot a Varázstorony biztosít. 

 

Részletes programterv: 

11:00 Balassi Bálint és Eger 

Az egri vár története című kiállításban 

Múzeumi óra középiskolásoknak és felső tagozatosoknak Balassi Bálint életművéről 
és egri éveiről. 

 

12:00 „Vitézségről formát…” 

A múzeumpedagógiai tematikus foglalkozás során a résztvevők megtapasztalhatják, 
hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás Balassi Bálint korában. Lesz 
kártyajáték, malomjáték és stratégiai játék. 
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13:00 Az ostrom 38 napja 

Stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó 
kérdések segítségével. A diákok puzzle darabokból rakják össze a játéktáblát, mely az 
Egri várat ábrázolja madártávlatból. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd 
egymással. A játék célja: a törököknek elfoglalni az egri vár stratégiai pontjait, illetve 
a vár egészét, a magyaroknak pedig megakadályozni a törökök várfoglalását. Az a 
csapat győz, akinek a játék végén a legtöbb figurája marad a táblán. 

  

10:00-13:00 Gárdonyi-kuckó a Balassi-teremben 

A látványos installációjú, különleges játékokat, fegyvermásolatokat, 
öltözetrekonstrukciókat felvonultató program kézzel foghatóvá teszi a Gárdonyi 
életmű nagyszerű üzeneteit. 

A fegyvermásolatok és ruharekonstrukciók az Egri csillagok című regény miliőjét 
idézik meg, ugyanúgy, ahogy a történelmi puzzle-játékok, a különböző kirakók. Ez 
utóbbiak több korosztály számára készültek, így a legkisebbek az egyszerűbb torony-
kirakóval, az idősebbek pedig a vár korszakait bemutató történelmi puzzle-val 
próbálkozhatnak. A történelmi terepasztalon számos stratégiai játékon lehetett 
újrajátszani a regény eseményeit. 

A tili-toli játékok és egy különleges asztal Gárdonyi titkosírásának megfejtéséhez ad 
segítséget és teret, az egyedi gyártású és esztétikus kivitelezésű mesesámlik pedig az 
író eddig ismeretlen, mesék iránti szeretetét idézik fel. Ugyancsak ehhez nyújt 
segítséget számos, szintén egyedi gyártású mesés és novellás kötet.  

Az író novelláit memóriakártyákkal, társasjátékokkal elevenítjük meg.   

A programot tárgyalkotó és kézműves foglalkozások kísérik. (Könyvjelzők, 
különleges könyvborítók, bábok készítése) 

  

13:30 – 16:00  Ismeretterjesztő előadások a Dobó-bástyában 

Kelenik József (Hadtörténeti Intézet és Múzeum): 

„Lőporfüst – kövek között” a török kori erőd tüzérsége 

Buzás Gergely (Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeum igazgató): 

„Kő-kövön” egyházi építészet az Egri Várban 

Domokos György (Hadtörténeti Intézet és Múzeum): 

Az Egri csillagok és a valóság 
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10:00 – 13:00 Vendégprogram: 

A Varázstorony részt vesz a Dobó István Vármúzeumban 2017. március 17-én a 
Mozaik Múzeumtúra Roadshow rendezvényen interaktív kísérleti bemutatójával. Az 
ide ellátogatók érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül 
ismerkedhetnek meg alapvető fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” 
játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól az optikai eszközökön keresztül az 
elektromágneses érdekességekig terjed. 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow egri helyszínéhez kapcsolódó képgaléria az alábbi 
linken érhető el: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-
roadshow-eger  
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3.1.2 Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow második állomásának helyszíne Sopron volt 2017. 
április 7-én. A rendezvény helyi főszervezői a Soproni Múzeum intézményei voltak.  

Részvételi szándékát jelezte a Soproni Múzeum részéről a Macskakő 
Gyermekmúzeum, a Pék-ház és a Fabricius-ház. Emellett programhelyszín volt a 
Központi Bányászati Múzeum, az Erdészeti Múzeum és a Zettl-Langer Gyűjtemény is.  

A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének 
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a roadshow eseményére: 

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron – programok:  

2017. április 7.  

Roadshow főszervezője:  

Soproni Múzeum 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások, kihelyezett órák szervezett csoportok részére: 

1.) helyszín neve, címe: Erdészeti Múzeum, Sopron, Templom utca 4. 

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 8:30-10:00 

program címe: VADÁSZAT A VILÁG KÖRÜL 

A Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény távoli tájakra kalauzolja a látogatókat. Az 
oktatókiállításon a múzeumpedagógiai foglalkozások során meghökkentő 
élményekkel találkozhatnak a gyerekek; állatbőröket, elefánt lábakat simogatnak, 
ragadozók koponyáival ismerkedhetnek. A látogatás a vadászattal és a falon függő 
trófeákkal kapcsolatos ösztönös félelmet, negatív érzéseket is fel tudja oldani, 
magyarázatot ad a felmerülő kérdésekre. 

 

2.)  helyszín neve, címe: Macskakő Gyermekmúzeum (Soproni Múzeum), 
múzeumpedagógiai foglalkoztató,  Sopron, Szent György utca 12. 

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 10:00-11:00 

program címe: EGY GONDOLATNYIRA VAGY A BÁRMIKORTÓL!  

A Soproni Múzeum februárban nyílt új állandó kiállítóhelye,  a  Macskakő 
gyermekmúzeum régi korok mindennapi életét mutatja be egykor és ma használatos 
tárgyakon keresztül. Bebújhatnak egy ókori ebédlőasztal közepébe, múlt századi 
játékokkal játszhatnak, csillagképeket alkothatnak, de beülhetnek egy százéves 
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iskolapadba is. Kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan egy velük egykorú 
gyermek. 

 

3. ) helyszín neve, címe:  Zettl-Langer Gyűjtemény, Sopron, Balfi utca 11. 

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 10:00-11:00 

program címe: MINDENT GYEREKSZEMMEL - rendhagyó látogatás egy érintetlen 
19. századi lakásmúzeumban  

Zettl Gusztáv festő és műkedvelő egykori polgári lakásába nyújtanak betekintést 
leszármazottai, a Balfi utcában lakó ükunoka Langer Ágnes és családja.  

 

4. ) helyszín neve, címe:  Pék-ház (Soproni Múzeum), Sopron, Bécsi utca 5. 

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 11:00-12:00 

program címe:  SÜT A PÉK 

Mesebeli kicsi ház áll a Bécsi utcában, ahol egykor pékmesterek nemzedékei 
készítették a kenyeret, sültek a kemencében a cipók, készültek a fagyik és sütemények. 
A Poncichter negyed különleges hangulatú házában múzeumi óránkon játszva 
ismerhetik meg a gyerekek a pékmesterség fortélyait, hogyan éltek és dolgoztak 
egykor a ház lakói.  

 

Délutáni programok (16.00 – 21.00) 

1.) helyszín neve, címe: Macskakő Gyermekmúzeum (Soproni Múzeum), Eggenberg-
ház udvara, Sopron, Szent György utca 12. 

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 16:00- 17:30 

program címe: SZENT GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY, avagy hogyan barátkozzunk össze 
a sárkányokkal és ÖRÖMZENE A FAJKUSZOKKAL 

Róka Szabolcs Tinódi-lant díjas énekmondó, drámapedagógus, népzenész két és fél 
évtizede foglalkozik a magyar és a környező népek zenéjével, kultúrájával. Ezúttal a 
Szent György legendát hozza el mesetárából. Fajkusz Attila népzenész és fiai 
hangszeres aláfestést nyújtanak a meséhez, az előadást követően önállóan is zenélnek. 

 

2.) Helyszín neve, címe: Zettl-Langer Gyűjtemény, Sopron, Balfi utca 11. 

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 16:00-17:00 

program címe:  A TE OTTHONOD LEGYEN A TE VILÁGOD! - Ki is volt Zettl 
Gusztáv? - bepillantás egy élő lakásmúzeumba  
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„Múzeum és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz feladat” - vallja 
ezt Zettl Gusztáv ükunokája, Langer Ágnes, aki családjával mai napig a Zettl és Langer 
család egykori ősi fészkében, a Balfi utcában lakik. A család tagjai a város és 
környékének történetét az őskőkor, a középkor és az újkor tárgyain keresztül tárják 
elénk.  

 

3. ) helyszín neve, címe:  Pék-ház (Soproni Múzeum), Sopron, Bécsi utca 5.   

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 17:00- 18:00 

program címe: EGYÜTT FONJUK A SZERETET KALÁCSÁT 

A Soproni Múzeum különleges kiállítóhelyén, a pékmesterség legrégebbi soproni 
épületében és annak árnyas udvarán Mózsi Boróka meséli el, és mutatja meg, mitől 
lesz finom foszlós az ünnepi kalács Látogatóinkat finom kaláccsal várjuk! 

 

4. ) helyszín neve, címe:  Erdészeti Múzeum, Sopron, Templom utca 4. 

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 16:00-17:00 

program címe: A LEVEGŐ URAI: RAGADOZÓMADÁR BEMUTATÓ ÉS REPTETÉS 

A ragadozómadarak ősidők óta különleges szerepet töltenek be a magyar népi 
kultúrában. A programban a látogatók testközelből találkozhatnak e madarakkal, 
megismerhetik jellegzetességeiket, megcsodálhatják röptüket. A múzeum udvarán 
ragadozómadár-bemutatót tart: Lóki György, a madarakkal táncoló. A ragadozó 
madár bemutatót követően rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen 
megtekinthetőkkiállításaink: Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati 
Gyűjtemény. 

 

5.) helyszín neve, címe:  Központi Bányászati Múzeum,  Sopron, Templom u. 2.   

kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 18:00-19.00 

program címe: ELLENTÉT: IPARI MÚZEUM A BAROKK PALOTÁBAN  

A Központi Bányászati Múzeum a magyar bányászat országos gyűjtőkörű 
szakmúzeuma pontosan 50 éve, 1957 októberében nyílt meg a soproni belváros egyik 
legszebb barokk palotájában, a Templom utcai Esterházy-palotában. Ipari múzeum 
egy barokk palotában? A múzeum igazgatónője Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet 
előadásában rávilágít  a vélt, vagy valós ellentétre.  

 

6. ) helyszín neve, címe:  Fabricius-ház (Soproni Múzeum) Sopron, Fő tér 6.   
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kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 7. 19.00-20:00 

program címe: ARANYBA FOGLALVA  

Életre kel a történelem a Soproni Múzeumban. A múzeum munkatársaiból és 
barátaiból álló Ars Historica Társulat Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából a költő legismertebb alakjait kelti életre. A dölyfös Edward király, a 
tragikus sorsú Ágnes asszony, a híres-erős Toldi jelenik meg és vezeti a látogatókat a 
Fabricius-házban. 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow soproni állomásáról a képgaléria az alábbi linken 
érhető el: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-roadshow-
sopron-2017-aprilis-07  
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3.1.3 Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szombathely  

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow harmadik, rendhagyó állomásának helyszíne a 
Vasi Skanzen volt 2017. április 22-én és 23-án. Az itt megrendezett, 2 napos Szent 
György-napi vásárba csatlakozott a Múzeumtúra, mint támogató.  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Szent György-napi vásár – programok:  

Szent György-napi vásár: kézműves, natúr- és biotermékek országos vására 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

2017. április 22-23. szombat-vasárnap 10.00-18.00 

Vasi Skanzen (Szombathely, Árpád u. 30.) 

 

Április 22. szombat:  

10.00 Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

Az egyesület 2001-ben alakult annak érdekében, hogy őrizze, ápolja és reprezentálja a 
magyar huszárság, ezen belül is kiemelten – az 1889-ben Szombathelyre telepített – 11-
es huszárezred emlékeit, hagyományait. Az egyesület tagjai emellett a magyar lovas 
kultúrát, lótartást és lovaglást is népszerűsítik. Rendszeresen részt vesznek 
hagyományőrző rendezvényeken, katonai és lovas bemutatókon, ünnepségeken.  

10.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

Az Árpád-kori Haditorna és Kulturális Hagyományőrző Egyesület (a hivatalos nevük 
a fekete betűs) a nyugati gyepűk őrzőinek, a magyar, besenyő és és a kijevi ruszból 
származó varjág vitézeknek állít emléket. Harci bemutatóikkal – amelyeken nem 
kímélik egymást – mindig lenyűgözik a közönséget.  

11.00 Békefi Antal Népdalkör  

nagyszínpad 

12.00 Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

13.30 Muraszombati Baráti Kör Népdalköre 

nagyszínpad 

14.30 Őrségi Baráti Kör énekkara 

nagyszínpad 
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15.00 Vásártér - bábtáncoltatás, vásári bábjáték és bábforgatás három részben 

Kovács Géza bábművész műsora 

kerítettház udvara 

bábtáncoltatás, vásári bábjáték és bábforgatás három részben 

Az előadás feleleveníti a hajdanvolt vásárok hangulatát. Amikor még mutatványosok, 
csepűrágók, bábosok járták a vásártereket. A fából faragott figurák egy hagyományos 
szoknyás bábszínpad ráncai közül bukkannak elő. 4 éves kortól ajánljuk 

15.30 Mészáros Szabolcs dob workshopja   

pajtaszínpad 

16.00 Szélkiáltó koncert  

nagyszínpad  

Énekelt verseket adnak elő akusztikus hangszereken, a versekhez a zenét ők írják. A 
magyar és a világirodalom kortárs és klasszikus költőinek verseit éneklik felnőtteknek 
és gyerekeknek egyaránt. Dalaikban legerősebben talán a népzene és a klasszikus zene 
hatásai dominálnak.  

 

17.30 Kótyavetye – kézműves termékek árverése 

nagyszínpad 

A vásárban árusító kézművesek egy-egy terméküket ajánlják fel a közönségnek, akik 
árverésen licitálhatnak a portékákra. 

 

Április 23. vasárnap: 

10.00 Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

Az egyesület korhű viseletben a honfoglaló magyarok harcmodorát ismerteti meg a 
látogatókkal. 

10.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

nagyszínpad  

11.00 Aranypatak kórus (Torony) 

nagyszínpad 

11.30 Gazdag Erzsi Óvoda néptánccsoportja 

nagyszínpad 
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12.00 Brenner Óvoda néptánccsoportja 

nagyszínpad 

12.30 Peruška Mária Énekkar 

nagyszínpad 

13.00 Kótyavetye - kézműves termékek árverése 

nagyszínpad 

14.00 Koprive tamburazenekar 

nagyszínpad 

A népszerű szentpéterfai horvát zenekar minden fellépését nagy érdeklődés kíséri, és 
nem csak a nemzetiségek körében! 

15.00 Kitettük a szűrét - kiállításmegnyitó és divatbemutató 

kerítettház udvara 

16.00 Körforgás - Szalóki Ági gyermekkoncertje 

nagyszínpad 

A Körforgás című lemez zenei anyagát énekelt versek alkotják, többek közt József 
Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdős Virág, Jónás Tamás és Garaczi 
László költeményei. A zeneszerzők, Szalóki Ági és Fenyvesi Márton, színes, izgalmas 
zenei világot hoztak létre: a dalok a magyar, cigány, afrikai mali és pigmeus, valamint 
indiai zenei hagyományok mellett a jazz és a könnyűzene forrásából is merítenek.  

17.00 Kótyavetye - kézműves termékek árverése 

pajtaszínpad 

17.30 Ünnepélyes vásárzárás, díjátadó 

nagyszínpad 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow szombathelyi állomásához kapcsolódó képgaléria 
az alábbi linken érhető el: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-
muzeumtura-roadshow-a-vasi-skanzenben-2017-aprilis-22-23   



28 
 

3.1.4 Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow negyedik állomásának helyszíne Szolnok volt 2017. 
április 28-án. A Roadshow helyszíni főszervezője a Damjanich János Múzeum volt.  

Részvételi szándékát jelezték a Damjanich János Múzeumhoz tartozó további 
kiállítóhelyek: így a Szolnoki Képtárban és a Tabáni Tájházban is voltak programok.  

A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének 
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a roadshow eseményére: 

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok – programok:  

1. Múzeumpedagógiai órák 9 órától 11-ig, Helyszíne: Damjanich János Múzeum 

Délelőtti foglalkozások diákok számára a „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy 
csésze teán keresztül című időszaki kiállításunkban és a 2016-ban megnyitott „Mesélő 
dobozok” Rádió-televízió gyűjteményben. 

 

2. 11:00 – 12:00  

„Középkori lakoma” 

Helyszín: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4 - I. emeleti 
Képtárban. 

Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársának ismeretterjesztő 
gasztrotörténeti előadását hallgathatják meg az érdeklődők az Múzeum I. emeleti 
Képtárban. 

 

3. Kihelyezett óra   

12:40 – 14:20 „Kérdezd a muzeológust!”  

 Helyszíne: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium   

       5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 

A múzeum munkatársai külső helyszínen, a Tiszaparti Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnáziumban válaszolnak a diákok múzeumi munkával kapcsolatos 
kérdéseire. Régész, történész, néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, illetve 
árnyoldalairól, illetve az intézményünkben található kiállításokról. 

 

4. 14:00 – 14:30 New Toptalent Fit-Kid SE bemutatója  



29 
 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- Múzeum előtti 
színpad  

Több éve működik a szolnoki New TopTalent Sportegyesületben a Fit-Kid utánpótlás 
nevelése. A Fit-Kid speciálisan gyerekek részére kifejlesztett sportág, mely ötvözi a 
torna, a ritmikus gimnasztika és a tánc elemeit.  

 

5. 17:00 – 17:30 „Életre kelt középkor” 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum 
díszudvara 

1400-as évek korával foglakozó szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, 
a Zolnok Bandérium bemutatója. 

 

6. 17:30 – 18:00 „Folyékony bársony” 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum 
díszudvara 

A szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tart bortörténeti előadást és bemutatót. 

 

7. 18:30 – 19:00 Cuháré Néptáncegyüttes táncelőadása 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- Múzeum előtti 
színpad  

A Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 
Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese a Cuháré Néptáncegyüttes ad több 
táncból álló színes műsort. 

 

8. 19:00 – 21:00 Inmates koncert 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum 
díszudvara 

A szolnoki csapat 2015-ben mutatkozott be a város egyik nyári fesztiválján. Rock, 
blues,- és country zenei feldolgozásokat adnak elő.  

 

9. 18:00 – 20:00 „Tabáni mesék”  

Helyszín neve, címe: Tabáni Tájház, 5000 Szolnok, Tabán 24. 
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Az egykori szolnoki Tabánra emlékezve a Damjanich János Múzeum munkatársai 
színes előadások keretében mutatják be a hajdani városrészt.  

A programon való részvétel – a Tájház befogadóképessége miatt - előzetes 
regisztrációhoz kötött. E rendezvény egyik célja a tárgygyűjtés is, így a szervezők 
szeretettel várják a Tabánhoz kapcsolódó tárgyfelajánlásokat. 

 

10. Rendhagyó tárlatvezetés – Helyszín neve, címe: Szolnoki Galéria, 5000 Szolnok, 
Templom út 2. 11:00-15.00 

Az univerzum árnyékában c. időszaki kiállításhoz kapcsolódóan egy rendhagyó 
kurátori tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók a Munkácsy-díjas festőművész, 
Bereznai Péter, valamint Lestyan-Goda János szobrászművész vezetésével. 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow szolnoki állomásához kapcsolódó képgaléria az 
alábbi linken érhető el: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-
roadshow-szolnok-04-28  
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3.1.5 Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szeged 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow ötödik állomásának helyszíne Szeged volt 2017. 
május 12-én. A helyszíni főszervező ez esetben a Móra Ferenc Múzeum volt.   

Részvételi szándékát jelezte a Móra Ferenc Múzeumhoz tartozó Fekete ház is, valamint 
a Szent-Györgyi Albert Agórában található Informatikatörténeti Kiállítás is.  

A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének 
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a roadshow eseményére: 

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szeged – programok:  

Mozaik Múzeumtúra a Móra Ferenc Múzeumban és a Fekete házban 

Helyszínek címe: Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3., Fekete ház – Szeged, 
Somogyi u 13.  

Időpont: 2017. május 12. péntek 10-19 óráig 

 

Móra Ferenc Múzeum: 

10-13 óráig: Játszóház a „papucs” jegyében – iskolai csoportoknak 

A „Páratlanok – A szegedi papucs” című kiállításhoz kapcsolódóan motívumok 
festésére, papírból papucskészítésre és motívumok varrására kerül sor.   

 

10-11 óráig: Interaktív tárlatvezetés a Plak-Art kiállításban. 

 

10-11 óráig: Néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozás a Páratlanok kiállításban  

 

Tárlatvezetések igény szerinti időpontokban a természettudományi és a néprajzi 
látványtárakban 

 

Fekete ház: 

10, 11 és 12 órától: Tudni illik, hogy mi illik! 

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Fekete ház Enteriőr kiállításában  

A foglalkozás azokat az alsó tagozatos diákokat várja, akik egy enteriőr kiállításban 
barangolva szívesen megismerkednének a régi idők illemtanával, viselkedési 
kultúrájával és étkezési szokásaival. A foglalkozás drámapedagógiai módszereket 
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felhasználva jó lehetőséget teremt korunk viselkedési szokásainak tudatosítására és 
elmélyítésére is. 

 

A délelőtti programokra előzetes bejelentkezés szükséges! (wilhelm.adel@gmail.com) 

 

Délután a Móra Ferenc Múzeumban: 

16-19 óráig Játszóház a „papucs” jegyében családok számára 

A „Páratlanok – A szegedi papucs” című kiállításhoz kapcsolódóan motívumok 
festésére, papírból papucskészítésre és motívumok varrására lesz lehetőség.   

 

16 és 18 órakor Szakmai tárlatvezetések a Páratlanok kiállításban a múzeum Néprajzi 
osztályának munkatársai vezetésével. 

Az áprilisban nyílt új időszaki néprajzi tárlatunkban interaktív tárlatvezetést tartunk. 
Itt a szakmai munkatársak elárulják a kiállítás kulisszatitkait, a tárlat koncepcióját. 
Többek között miért egyedi és nincs párja a szegedi papucsnak. Hogyan készítették és 
kik viselték a hagyományos szegedi papucsot.  

 

17 órától: Tápai papucsos táncok: 

Táncantropológiai előadás élő bemutatóval illusztrálva. 

 

16, 17, 18 órától: Tárlatvezetés a Plak-Art kiállításban 

 

16-19 óráig TKM TOTO – A Tájak-Korok Múzeumok Egyesület szegedi 
tagcsoportjának kedvcsináló vetítése a csoport programjairól és kirándulásairól utána 
játékos totó 

  

18 óra: A Határtalan régészet című folyóirat bemutatója:  

Beszélgetés Fogas Ottó múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs szerkesztővel 

 

Délután a Fekete házban:  

17 óra: Tudni illik, hogy mi illik címmel múzeumpedagógiai foglalkozás családok 
számára a Fekete ház Enteriőr kiállításában 
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A foglalkozás azokat az érdeklődőket várja, akik egy enteriőr kiállításban barangolva 
szívesen megismerkednének a régi idők illemtanával, viselkedési kultúrájával és 
étkezési szokásaival. A foglalkozás drámapedagógiai módszereket felhasználva jó 
lehetőséget teremt korunk viselkedési szokásainak tudatosítására és elmélyítésére is. 

 

Mozaik Múzeumtúra a Szent - Györgyi Albert Agórában 

Kulturális programok (egész nap megtekinthető): 

• Horváth Zoltán szoborkiállítása 

• Fruska Gora kolostorai, Srdjan Stevanov fotókiállítása 

• Az Alföld Képző és Iparművészek Köre (AKIK) tagjainak festmény kiállítása 

Tudományos programok: 

• Rendhagyó tárlatvezetés az Informatika Történeti Kiállításon 10.00 és 14.00 
órától 

• Játékok Labirintusa - videojáték történeti előadás az Informatika Történeti 
Kiállításon 16.00 órától. Előadó: Képes Gábor a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság főmunkatársa 

• Különleges fizikai kísérletek, amit eddig sehol nem láthattál címmel kísérleti 
bemutató a Látványlaboratóriumban 11.00 és 15.00 órától 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow szegedi állomásához kapcsolódó képek az alábbi 
linken érhetőek el: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-
roadshow-szeged-2017-majus-13  
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3.1.6 Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Veszprém 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow hatodik állomásának helyszíne Veszprém volt 
2017. május 26-án. A helyszíni főszervező ezúttal a Laczkó Dezső Múzeum volt.  

Részvételi szándékát jelezte a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, a 
Művészetek Háza Veszprém különböző kiállítóhelyei is, így ezeken a helyszíneken is 
szerveztünk programokat.  

A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének 
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a roadshow eseményére: 

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Veszprém – programok: 

2017. május 26. péntek 

 

Délelőtti foglalkozások a 18 év alatti célközönség számára: 

Iskolás nyílt nap Veszprém múzeumaiban, kiállítóhelyein 

·         kezdés-befejezés időpontja: 2017. május 26. 8-14 óráig  

·   helyszín neve, címe: 

1. Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 

2. Laczkó Dezső Múzeum Tanulmányi Raktár, Török Ignác utca 5. 

3. Laczkó Dezső Múzeum, Várbörtön Vár utca 19. 

4. Művészetek Háza Modern Képtár-Vass Gyűjtemény, Vár utca 3-5. 

5. Művészetek Háza Dubniczay-palota, Vár utca 29. 

6. Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Múzeuma, Vár utca 35. 

7. Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Érseki Palota, Vár utca 16. 

 

Minden veszprémi általános- és középiskolának újra itt a lehetőség ellátogatni 
Veszprém városának múzeumaiba, kiállítóhelyeire! A Mozaik Múzeumtúra 
Roadshow alkalmával egy-egy kiválasztott osztály részesülhet múzeumi élményben, 
interaktív tárlatvezetésben, múzeumpedagógiai foglakozásban. Célunk azon 
osztályok megszólítása, és azon tanárok érzékenyítése, akik eddig távol maradtak a 
kultúra ezen intézményeitől! Az előre szervezett csoportokat az intézmények 
múzeumpedagógus és muzeológus kollégái kalauzolják a kiállítások izgalmas, 
titokzatos és rejtett világában. Az Iskolás nyílt nap során 3 intézmény, 7 helyszínen, 21 
csoportban, közel 600 gyermeket fogad és vezet be a múzeumok világába! Előzetes 
bejelentkezéshez kötött, zártkörű program. 
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Délutáni programok (14.00 – 21.00) 

Arany 200 - tárlatvezetés 

·         helyszín neve, címe : Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 

·          kezdés-befejezés időpontja: 2017. május 26. 14-15 óráig 

A Laczkó Dezső Múzeum Arany 200 című kiállításába várjuk az érdeklődőket, egy 
összművészeti, női tárlatvezetésre. Sipos Anna művészettörténész, Ács Anna 
muzeológus és a Veszprémi Egyetemi Színpad lányainak közreműködésével egyedi, 
női szemszögből ismerhetik meg a látogatók Arany János balladáinak világát és 
Udvardi Erzsébet illusztrációinak hangulatát. 

 

Szent László emlékezete – tárlatvezetés 

helyszín neve, címe : Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 

·          kezdés-befejezés időpontja: 2017. május 26. 15-16 óráig 

A Laczkó Dezső Múzeum Szent László emlékezete című kiállításába várjuk az 
érdeklődőket, egy összművészeti tárlatvezetésre. Fogl Krisztián történész az 
Veszprémi Alig Színpad férfi tagjainak közreműködésével egyedi, az erősebbik nem 
szemszögéből ismerhetik meg a látogatók Szent László király udvarát és életét.  

 

Kettős tárlatvezetés a FénySzínForma állandó kiállításban valamint a Színkontraszt - 
Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatán 

·         helyszín neve, címe  Művészetek Háza Modern Képtár Vass László Gyűjtemény, 
vár utca 3-5. 

·          kezdés-befejezés időpontja 2017. május 26. 14-15 óráig 

Dorothee Joachim Kölnben, Gál András Budapesten él és dolgozik évtizedek óta a 
Színfestészet bűvöletében. A monokróm festészet közel száz éves múltra tekint vissza. 
Aleksandr Rodchenko 1921-ben festette meg „Tiszta Vörös, Tiszta Kék és Tiszta Sárga” 
festményét. Több jelentős kiállításon állítottak ki együtt, így 2003-ban New York-i 
Hunter College-ban a Seeing Red címen megrendezett nagyszabású nemzetközi 
festészeti seregszemlén vagy a berlini Mies van der Rohe Hausban megvalósult 
Hauptsache Grau című tárlaton. Műveik a Karl Ernst Osthaus Museum kollekciójában 
is megtalálhatók. A Művészetek Háza Veszprém / Modern Képtár – Vass László 
Gyűjtemény galériájában szintén együtt állítanak ki; szürke, fehér és sárga monokróm 
munkáikból egy válogatást a tárlaton. 
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Tárlatvezetés Ughy István kiállításán 

·         helyszín neve, címe  Művészetek Háza Veszprém/Csikász Galéria, Vár utca 17. 

·          kezdés-befejezés időpontja2017. május 26. 15-16 óráig 

Ughy István Erdélyben, Székelykeresztúron született 1938-ban. Ughy István 1990-ben 
telepedett le Pápán, azóta folyamatosan jelen van a megye, a régió művészeti életében. 
Figuratív festő, mélyen expresszív szemléletmóddal és ecsetkezeléssel, harsány, 
ünnepélyes vagy éppen figyelemfelkeltő színekkel helyezi szembe egymással a régen 
elmúlt korok tapasztalatát viselő és a mai posztmodern, erkölcseiben csorbult embert. 

 

Tárlatvezetés Vojnich Erzsébet kiállításán 

·         helyszín neve, címe  Művészetek Háza Veszprém, Dubniczay-palota /Várgaléria, 
Vár 29. 

·          kezdés-befejezés időpontja2017. május 26. 16-17 óráig 

Vojnich mestere a festésnek. Az, hogy egy nagyon önkorlátozott, nagyon fukar 
színskálával képes sokteremnyi tárlatot és több évtizedes pályát izgalmasan betölteni, 
önmagában bizonyíték. A feketétől a feketéllőn rozsdásig, a mogorva barnától az 
ezerféle szürkéig terjedő, néha koszlott sárgákat és csüggedt vöröseket megengedő 
palettája átlagfestő esetében unalmat és manírt ígérne. Csakhogy Vojnich úgy bánik 
ezzel a spártai színvilággal, olyan pompásan váltja és adagolja, mint egy elszabadult 
kolorista a maga zengő színeit.  

  

Kedvezményes palotalátogatás 

·         helyszín neve, címe Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Érseki Palota, 
Vár utca 16. 

·          kezdés-befejezés időpontja2017. május 26. 16-17 óráig 

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény munkatársai kedvezményes belépővel 
és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket az Érseki Palota épületébe, ahol csodás 
terekben sétálva gyönyörködhet a látogató a Palota csodás műtárgy együttesében.  

 

KultúrSéta – eddig csak elmentél mellette?! 

helyszín neve, címe : Találkozó pont: István király és Gizella királyné szobra, Vár utca 
20. 

Útvonal: Boldog Gizella Múzeum - Érseki Palota- Dubniczay-palota - Csikász Galéria 
- Tűztorony - Modern Képtár-Vass Gyűjtemény - Hősök Kapuja – Óváros Galéria - 
Utas és Holdvilág Antikvárium – Mestermű Galéria – Utcagaléria – Hangvilla 
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Multifunkcionális Közösségi Tér – Veszprémi Petőfi Színház – Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár – Laczkó Dezső Múzeum 

·         kezdés-befejezés időpontja: 2017. május 26. 17-19 óráig 

Városi kultúrtörténeti sétára várjuk a veszprémieket! Vezetőink segítségével olyan 
titkokat és érdekességeket is megtudhatnak, mint az ágyúgolyók rejtélye, latin 
feliratok valódi jelentése, bepillanthatunk fülkeszobrok háta mögé, titkos helyeket 
fedezhetünk fel, épületdíszítmények ikonográfiáját fejthetjük meg.  

 

Szűcsinger piknikkoncert 

helyszín neve, címe : Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 

·          kezdés-befejezés időpontja: 2017. május 26. 20-22 óráig 

Szálinger Balázs és Szűcs Krisztián zenés verses, verses zenés piknikkoncertje 

Egy zenész és egy költő, Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös sorozata közös 
rajongások (Beatles, Petőfi, kabaré stb.) mentén. A Laczkó Dezső Múzeum melletti 
ligetben, piknikkoncertre várjuk az alternatív zene, a kortárs magyar költészet, az 
ikonikus zenék és a társművészetek kedvelőit! Takarókkal, lampionokkal, szomjoltó 
nedűkkel, és édes-sós finomságokkal várjuk a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-n 
résztvevőket! 

 

Kísérőprogram: 

Újratervezés – Veszprém 60761 színe 

·         helyszín neve, címe: Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1. 

·          kezdés-befejezés időpontja 2017. május 26. 14-20 óráig 

Gombrich Mester Művészeti Tanodájának szabadtéri újratervező projektje várja a 
családokat! A 10 ikonikus veszprémi épületet ábrázoló óriás színező remek lehetőség 
újratervezni városunk épületeit és környezetüket. A táblafestékkel fedett fa installációs 
rendszer a Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmával egy különleges interaktív és 
művészeti városkörképpel várja az újratervezőket! Te milyennek látod, miként 
látogatnád szívesebben Veszprém kulturális helyeit? 

Népi játék udvar 

helyszín neve, címe: Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1. 

·          kezdés-befejezés időpontja 2017. május 26. 14-20 óráig 

A Bakonyi Ház udvarában a gyermekek megismerkedhetnek és kipróbálhatják a népi 
játékok legnépszerűbb darabjait! A gólyalábazás és mocsárjárás izgalmai mellett 
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hasznosságát is megtanulják, próbára tehetik ügyességüket a karikahajtás és célba 
dobás során, a családok és baráti társaságok összemérhetik csapatszellemüket, 
nagyapák hívhatják ki malompárbajra unokáikat! A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 
alkalmával egész délután játékos időutazáson vehetnek részt az érdeklődők. 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow veszprémi állomásához kapcsolódó képgaléria az 
alábbi linken érhető el: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/veszprem-roadshow-
2017  
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3.2 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 

Az idén útjára indított iskolai edukációs programsorozat nagy mérföldkő a Mozaik 
Múzeumtúra életében: most először nem a gyerekeket vittük el múzeumba, hanem az 
intézmények kínálata érkezett az iskolákba. A programsorozat fő célkitűzése az volt, 
hogy a jövő múzeumlátogatóival, a gyerekekkel megismertessük a múzeumokat, s 
bemutassuk számukra, hogy mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és program várja 
őket a múzeumokban. Március és május között 8 iskola 83 osztályának közel 3000 felső 
tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, különleges 
múzeumi napon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek adták. Az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézet szervező és lebonyolító partnere szoros együttműködésben a 
Felelős Szülők Iskolája volt: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb 
történelem tanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany 
János „kocsma-kvízzel” készült az állomásokon. Az iskolai edukációs 
programsorozatban a Magyar Természettudományi Múzeum, a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum részvételével mutattuk be, hogy 
múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg mindent lehet játszva tanulni. A múzeumi 
programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórán, valamint improvizációs 
játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel.  

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat helyszínei, időpontjai: 

• 2017. 03. 21. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola – Budapest, 
Kontyfa utca 5. 1156 

• 2017. 04. 06. Farkasréti Általános Iskola - Budapest, Érdi út 2. 1112 

• 2017. 04. 10. Lisznyai Utcai Általános Iskola - Budapest, Lisznyai utca 40-42. 
1016 

• 2017. 04. 11. Óbudai Árpád Gimnázium - Budapest, Nagyszombat utca 19. 1034 

• 2017. 04. 12. Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 
- Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 2143 

• 2017. 04. 24. Eötvös Loránd Általános Iskola - Százhalombatta, 5, Liszt Ferenc 
sétány. 1. 2440 

• 2017. 04. 27. Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium - Budapest, 
Meredek utca 1. 1124 

• 2017. 05. 26. Chernel István Általános Iskola és Gimnázium - Gárdony-Agárd, 
Iskola utca 2. 2484 



40 
 

3.2.1 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 1. állomás 

Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 

1156 Budapest, Kontyfa u. 5. 

2017. március 21. 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a budapesti Kontyfa 
Középiskola, Szakiskola és Általános Iskolában mutatkozott be a nagyközönségnek – 
a rendezvény ugyanis kivételesen sajtónyilvános volt. Az iskola 5-8. osztályos tanulói 
csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek 
részt a nap folyamán. A Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskolában a 
Petőfi Irodalmi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, és a Magyar 
Természettudományi Múzeum programjain vehettek részt a tanulók, emellett pedig 
Balatoni József „Jocó bácsi” kocsmakvízén, rendhagyó irodalomórán, és ügyességi 
játékokon mérhették össze tudásukat a diákok. A Da Vinci Learning tévécsatorna az 
egyik osztályteremből tudományos mozit varázsolt, melyben csupa hasznos tudással 
gazdagodhattak. A csapatok egy-egy kísérő tanár segítségével haladtak végig az 
állomásokon, ahol 20 perc állt rendelkezésükre a feladatok megoldásához. Az 
állomásokon a foglalkozások vezetői a gyerekek teljesítményét pontozták. Az 5-6. és a 
7-8. osztályok külön versenyeztek, így a nap végére így kikerült a 2 nyertes csapat. A 
legügyesebb osztályok részvételi lehetőséget nyertek április 1-re, a Csodák Palotája 
Playbarba, a Legyen élmény a tanulás – edukációs expora.  

 

A Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola diákjai számára készített 
feladatlap:  

 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

 

MENETLEVÉL 

 

ISKOLA______________________________________________ 

 

CSAPATNÉV__________________________________________ 
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OSZTÁLY_____________________________________________ 

 

FELADAT SORREND, HELYSZÍNEKKEL:_____________________________________ 

 

Minden helyszínen max. 10 pont szerezhető! 

Minden állomáson 20 perc áll rendelkezésetekre a feladatok megoldására! Tartsátok 
az időt! 

 

HELYSZÍNEK- AKTIVITÁSOK: 

Aula: megnyitó és vetélkedő helyszíne – Arany János kocsma kvíz – vetélkedőt vezeti: 
Balatoni József, Jocó bácsi 

(külön kerül pontozásra) 

 

Csapatok bemutatkozása     ______________pont 

 

B szárny, fszt, Könyvtár: Fotózkodj! - korabeli jelmeztár – háttérben a PILVAX fal 

______________pont 

 

B szárny, I. emelet – 6 db osztályterem – workshop helyszínek, ahol a Mozaik  
Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra: 

 

1. Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha – interaktív mini irodalomóra 

______________pont  

2. Mamutvadászok – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

 

______________pont 

 

3. Petőfi összes – a Petőfi Irodalmi Múzeum verses játékai 

______________pont 
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4. „A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából 

______________pont 

 

5. Slam poetry Kárász Esztivel 

______________pont 

 

6. Toldi erőverseny interaktív erő és észjátékok – Veled Kerek nyári tábor 
csapatával 

 

______________pont 

 

7. B szárny, földszint, rajzterem – Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci 
Learning TV csatornával  

______________pont 

 

8. Iskola előtti udvar – Veled kerek nyári tábor - 1956-os történelmi játékok – Mit 
jelent Neked ma a SZABADSÁG? - kocsi festés  

______________pont 

 

SZUMMA PONTSZÁM:      ______________pont 

 

A rendezvény menetrendje:  

• 8:00 gyerekek, vendégek érkezése 

• 8:10 - 8:30 sajtó és VIP vendégek fogadása a bejárat mellett felállított promóciós 
pultnál (Mozaik Múzeumtúrás kiadványok, promo anyagok) 

• 8:30- 9:00 sajtónyilvános megnyitó - aula, színpad 

• csapatok és helyszínek bemutatkozása – itt lehetőséget biztosítunk minden 
közreműködő, minden múzeum számára egy rövid pár mondatos 
bemutatkozás erejéig  

8:30 - 10:00 I. etap 
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Mozaik múzeumtúra vetélkedő 5-6. osztályosoknak – aula – Balatoni Jocó - Arany 
János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

Mozaik múzeumtúra állomások 7-8. osztályosoknak a fent megjelölt termekben, tanári 
kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

10:00 – 10:15 szünet 

10:15 – 11:45  II. etap 

Mozaik múzeumtúra vetélkedő 7-8. osztályosoknak – aula – Balatoni József - Arany 
János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

Mozaik múzeumtúra állomások 5-6. osztályosoknak a fent megjelölt termekben, tanári 
kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

11:45 – 12:00 szünet 

12:00 – 12:20 eredményhirdetés, zárás 

 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 1. állomásáról a képgaléria 
az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1321273984632206  
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3.2.2 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 2. állomás 

Farkasréti Általános Iskola 

(1112 Budapest, Érdi út 2.) 

2017. április 6. 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának második állomásán, a 
Farkasréti Általános Iskolában az 5-8. osztályos tanulók csapatokat alkotva, játékos 
versenyen vettek részt. A rendhagyó oktatási napon a gyerekek részt vettek Balatoni 
József „Jocó bácsi” kocsma kvízén, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a 
Bélyegmúzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum foglalkozásain. Emellett 
a tanulóknak különféle ügyességi faladatokat kellett megoldaniuk, és rendhagyó 
irodalomórán is részt vettek a gyerekek. A Da Vinci Learning tévécsatorna az egyik 
osztályteremből tudományos mozit varázsolt, melyben csupa hasznos tudással 
gazdagodhattak. Az 5-6. és a 7-8. osztályok külön versenyeztek, a nap végére a két 
legügyesebb csapat megérdemelten vette át a nyereményét: egy-egy egész osztályra 
szóló kirándulást az Országgyűlési Múzeumba és az In memoriam 1956. október 25. 
emlékhely és kiállításra.  

 

A Farkasréti Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap: 

 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

 

MENETLEVÉL – Farkasréti Általános Iskola 

április 6. csütörtök 

cím: XI. kerület, Érdi út 2.   

 

 

ISKOLA______________________________________________ 

 

CSAPATNÉV__________________________________________ 

 

OSZTÁLY_____________________________________________ 
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FELADAT SORREND, HELYSZÍNEKKEL:_____________________________________ 

 

Minden helyszínen max 10 pont szerezhető! 

Minden állomáson 20 perc áll rendelkezésetekre a feladatok megoldására! Tartsátok 
az időt! 

HELYSZÍNEK- AKTIVITÁSOK: 

Tornaterem: megnyitó és vetélkedő helyszíne – Arany János kocsma kvíz – vetélkedőt 
vezeti: Balatoni József, Jocó bácsi 

(külön kerül pontozásra) 

 

Csapatok bemutatkozása     ______________pont 

 

Vetélkedő szumma pontszáma     ---------------------pont 

 

 

Mozaik Múzeumtúra állomásai 

 

1. Fotózkodj! - korabeli jelmeztár – háttérben a PILVAX fal 

______________pont 

 

2.Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha – interaktív mini irodalomóra 

______________pont  

3. Mamutvadászok – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

 ______________pont 

 

4. dr. Csont – a Természettudományi Múzeum foglalkoztatója 

______________pont 

5.Bélyegmúzeum helyszíne 

-----------------------pont  
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6.Toldi erőverseny interaktív erő és észjátékok – Veled Kerek nyári tábor csapatával 

 

______________pont 

 

7.Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával – projektor és 
laptop 

______________pont 

 

8.A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív 
hangszerbemutató 

                                                                                                  _________________ pont 

 

9.Iskolaudvar – Veled kerek nyári tábor - 1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked 
ma a SZABADSÁG? - kocsi festés  

 

 

 

SZUMMA PONTSZÁM:      ______________pont 

 

A rendezvény menetrendje:  

• 8:00 gyerekek, vendégek érkezése a tornaterembe 

• Csapatok és helyszínek bemutatkozása – itt lehetőséget biztosítunk minden 
közreműködő, minden múzeum számára egy rövid pár mondatos 
bemutatkozás erejéig  

• 8:15 – 9:45 I. etap 

• Mozaik múzeumtúra vetélkedő 5-6. osztályosoknak – tornaterem – Balatoni 
József, történelem tanár,  Jocó bácsi világa  

• Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív 
kvízjáték 

• Mozaik múzeumtúra állomások 7-8. osztályosoknak a fent megjelölt 
termekben, tanári kísérettel! megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, 
értékelő lapokkal 
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• 9:45- 10:00 szünet 

• 10:00 – 11:45  II. etap 

• Mozaik múzeumtúra vetélkedő 7-8. osztályosoknak –tornaterem – Balatoni 
Jocó 

• Mozaik múzeumtúra állomások 5-6. osztályosoknak a fent megjelölt 
termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, 
értékelő lapokkal. 

• 11:45 – 12:00 szünet 

• 12:00 – 12:30 eredményhirdetés, zárás 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának 2. állomásáról a képek 
az alábbi linken érhetőek el: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1336992836393654  
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3.2.3 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 3. állomás 

Lisznyai Utcai Általános Iskola 

(1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.) 

2017. április 10. 

 

Az iskolai edukációs programsorozat 3. állomása ismét Budán volt: a Lisznyai Utcai 
Általános Iskola felső tagozatosai mérhették össze tudásukat a játékos vetélkedőn. A 
gyerekek ezúttal egy hosszabb, 45 perces hangszerbemutatón vettek részt a kecskeméti 
Leskowksy Hangszergyűjtemény jóvoltából, majd ezután vehették célba a 
vetélkedésre létrehozott állomásokat. Ismét volt tudományos mozi a Da Vinci 
Learning csatornával, ismét velünk volt a Mammutvadászat és Dr. Csont nevű 
foglalkozásait szállító Magyar Természettudományi Múzeum, valamint rendhagyó 
irodalomóra és ügyességi feladatok is voltak. A nap végén a nyertes osztály 
iskolaszínházi meghívást nyert a Momentán Társulat és Jocó bácsi közös előadására, a 
Rögtönzött Szülői Értekezletre.  

 

A Lisznyai Utcai Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:  

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

 

ISKOLA______________________________________________ 

 

CSAPATNÉV__________________________________________ 

 

OSZTÁLY_____________________________________________ 

 

FELADAT SORREND, HELYSZÍNEKKEL:_____________________________________ 

 

Minden helyszínen maximum 10 pont szerezhető! 

Minden állomáson 20 perc áll rendelkezésetekre a feladatok megoldására! Tartsátok 
az időt! 

HELYSZÍNEK- AKTIVITÁSOK: 

+ helyszín : Fotózkodj! - korabeli jelmeztár – háttérben a PILVAX fal 
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______________pont 

 

1. Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha – interaktív mini irodalomóra 

______________pont  

2. Mamutvadászok – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

______________pont 

 

3. dr. Csont – a Természettudományi Múzeum foglalkoztatója 

______________pont 

 

4. Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával – 
projektor és laptop 

______________pont 

 

SZUMMA PONTSZÁM:      ______________pont 

             

A rendezvény menetrendje:  

• 9:00 - 9:45 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív 
hangszerbemutató órája - 3.-4. osztályosoknak - tornaterem 

• 9:45 szünet 

• 10:00 - 10:45 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív 
hangszerbemutató órája - 5-8. osztályosoknak - tornaterem 

• 10:50  - 12:20 

• Mozaik múzeumtúra állomások 5-8. osztályosoknak a fent megjelölt 
termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, 
értékelő lapokkal. 

• 12:30 – 12:50 eredményhirdetés, zárás - tornaterem 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának 3. állomásán készült 
képek az alábbi linken tekinthetők meg: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1341496162609988  
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3.2.4 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 4. állomás 

Óbudai Árpád Gimnázium 

(1034 Budapest, Nagyszombat utca 19.) 

2017. április 11. 

 

Az iskolai edukációs programsorozat 4. állomásán, az Óbudai Árpád Gimnáziumban 
az iskola 7-8. évfolyamos tanulói vettek részt a játékos vetélkedőn. Ismét volt Arany 
János kocsma kvíz Balatoni József „Jocó bácsival”, volt tudományos mozi a Da Vinci 
Learning csatornával, interaktív bemutató a Leskowsky Hangszergyűjteménnyel, és 
különböző ügyességi feladatok. A legtöbb pontszámot gyűjtő osztály egy 
iskolaszínházi meghívást nyert a Momentán Társulat és Jocó bácsi közös előadására, a 
Rögtönzött Szülői Értekezletre, április 22-re.  

 

Az Óbudai Árpád Gimnázium tanulói számára készített feladatlap: 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

 

ISKOLA______________________________________________ 

 

CSAPATNÉV__________________________________________ 

 

OSZTÁLY_____________________________________________ 

 

FELADAT SORREND, HELYSZÍNEKKEL:_____________________________________ 

 

Minden helyszínen maximum 10 pont szerezhető! 

Minden állomáson 20 perc áll rendelkezésetekre a feladatok megoldására! Tartsátok 
az időt! 

HELYSZÍNEK- AKTIVITÁSOK: 

tornaterem: megnyitó és vetélkedő helyszíne – Arany János kocsma kvíz – vetélkedőt 
vezeti: Balatoni József, Jocó bácsi 

(külön kerül pontozásra) 
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Csapatok bemutatkozása     ______________pont 

 

Vetélkedő szumma pontszáma     ______________pont 

 

Mozaik Múzeumtúra állomásai 

1. Toldi erőverseny interaktív erő és észjátékok – Veled Kerek nyári tábor 
csapatával 

 

______________pont 

 

2. Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával – 
projektor és laptop 

______________pont 

 

3. A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív 
hangszerbemutató 

                                                                                                  _________________ pont 

 

4. Iskolaudvar – Veled kerek nyári tábor - 1956-os történelmi játékok – Mit jelent 
Neked ma a SZABADSÁG? - kocsi festés  

 

SZUMMA PONTSZÁM:      ______________pont 

 

A rendezvény menetrendje:  

• 12:00 – 12:10 megnyitó - tornaterem 

• 12:10 – 13:15 I. etap 

• Mozaik múzeumtúra vetélkedő 7. osztályosoknak – tornaterem – Balatoni 
József, történelem tanár, Jocó bácsi világa  

• Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív 
kvízjáték 
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• Mozaik múzeumtúra állomások a 8. osztályosoknak a fent megjelölt termekben, 
tanári kísérettel! megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

• 13:15- 13:30 szünet 

• 13:30 – 14:45  II. etap 

• Mozaik múzeumtúra vetélkedő 8. osztályosoknak – tornaterem – Balatoni Jocó 

• Mozaik múzeumtúra állomások a 7. osztályosoknak a fent megjelölt termekben, 
tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, értékelő 
lapokkal. 

• 14:45 – 15:00 szünet 

• 15:00 – 15:15 eredményhirdetés, zárás 

 

 A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 4. állomásához kapcsolódó 
képgaléria az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1343759985716939  
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3.2.5 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 5. állomás 

Simándy József Általános Iskola 

(2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.) 

2017. április 12. 

 

Az iskolai edukációs programsorozat 5. állomásán elhagytuk Budapest határait, s 
Kistarcsára érkezett a játékos vetélkedő, hogy a Simándy József Általános Iskola 5-6. 
osztályosai versenyezhessenek. A gyerekek tanóra hosszúságú, interaktív bemutatón 
vettek részt a Leskowsky Hangszergyűjtemény jóvoltából, a Magyar 
Természettudományi Múzeum pedig Dr. Csont és Mammutvadászok című 
foglalkozásait hozta el a diákoknak Kistarcsára. Emellett ismét volt rendhagyó 
irodalomóra, valamint ügyességi játékok is. Ezúttal sem maradhatott el a program 
állandó részét képező tudományos mozi sem a Da Vinci Learning csatornával. A 
legügyesebb csapat a nap végén megkapta nyereményét, mely az egész osztály 
számára szóló meghívás volt egy rendkívüli iskolaszínházi előadásra, április 22-re, a 
Momentán Társulat és a Balatoni József, Jocó bácsi főszereplésével a K11 Művészeti és 
Kulturális Központba. 

 

A Simándy József Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:  

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

 

ISKOLA______________________________________________ 

 

CSAPATNÉV__________________________________________ 

 

OSZTÁLY_____________________________________________ 

 

FELADAT SORREND, HELYSZÍNEKKEL:_____________________________________ 

 

Minden helyszínen maximum 10 pont szerezhető! 

Minden állomáson 20 perc áll rendelkezésetekre a feladatok megoldására! Tartsátok 
az időt! 
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HELYSZÍNEK- AKTIVITÁSOK: 

csapatok bemutatkozása, indulója 

______________pont 

 

1. Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha – interaktív mini irodalomóra 

______________pont  

2. Mamutvadászok – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

______________pont 

 

3. dr. Csont – a Természettudományi Múzeum foglalkoztatója 

______________pont 

 

4. Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával – 
projektor és laptop 

______________pont 

 

5. Toldi erőverseny, interaktív erő és észjátékok – a Veled Kerek nyári tábor 
csapatával 

                                                                                                

______________pont 

SZUMMA PONTSZÁM:      ______________pont 

             

 

A rendezvény menetrendje:  

 

• 9:00 – 9:15 megnyitó – az 5-6. évfolyamnak – tornaterem 

• 9:15 – 10:00 csapatok bemutatkozása, indulók – élő szoborképek, improvizációs 
játék az 5. évfolyamnak - tornaterem 

• 10:00 - 10:45 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív 
hangszerbemutató órája - 5. osztályosoknak – tornaterem 
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• közben: 9:15 – 10:45 Mozaik múzeumtúra állomások a 6. évfolyamnak az I. 
emeleten kijelölt termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt 
menetrenddel, értékelő lapokkal. 

• 10:45 – 11:00 szünet 

• 11:00 – 11:45 csapatok bemutatkozása, indulók – élő szoborképek, 
improvizációs játék a 6. évfolyamnak - tornaterem 

• 11:45 - 12:30 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív 
hangszerbemutató órája - 6. osztályosoknak – tornaterem 

• közben: 11:00 – 12:30 Mozaik múzeumtúra állomások az 5. évfolyamnak az I. 
emeleten kijelölt termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt 
menetrenddel, értékelő lapokkal. 

• 12:45 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – az 5-6. évfolyamnak – tornaterem 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 5. állomásához kapcsolódó 
képgaléria az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1344902128936058  
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3.2.6 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 6. állomás 

Százhalombatta, Eötvös Loránd Általános Iskola   

 (2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 2.,) 

2017. április 24. 

 

A tavaszi szünet után Százhalombattán folytatódott az iskolai edukációs 
programsorozat, ahol az Eötvös Loránd Általános Iskola felső tagozatosai vettek részt 
a játékos vetélkedőn. Balatoni József „Jocó Bácsi” elhozta nekik Arany János kocsma 
kvízét, a Leskowsky Hangszergyűjtemény jóvoltából pedig interaktív bemutatón 
vettek részt a gyerekek. Százhalombattán debütált az iskolai edukációs 
programsorozaton a pákozdi Katonai Emlékpark, akiknek a helyszínén a diákok 
megismerkedhettek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonai kiképzésével, 
a Bélyegmúzeum foglalkozásán pedig a különleges matricák történetével 
gazdagodhattak. Mindemellett ezúttal sem maradt el a tudományos mozi a Da Vinci 
Learning csatornával. A nap végén a legtöbb pontot összegyűjtő osztály kirándulást 
nyert egy általuk szabadon választott múzeumba.  

 

Az Eötvös Loránd Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap: 

 

MENETLEVÉL  

CSAPATNÉV__________________________________________ 

OSZTÁLY_____________________________________________ 

FELADAT SORREND, 
HELYSZÍNEKKEL:________________________________________ 

 

Minden helyszínen max 10 pont szerezhető! 

Minden állomáson 20 perc áll rendelkezésetekre a feladatok megoldására! Tartsátok 
az időt! 

 

HELYSZÍNEK- AKTIVITÁSOK: 

Aula: megnyitó és vetélkedő helyszíne – Arany János kocsma kvíz – vetélkedőt vezeti: 
Balatoni József, Jocó bácsi (hangosítás és projektor szükséges) 

(külön kerül pontozásra) 

Csapatok bemutatkozása     _____________________pont 
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Vetélkedő szumma pontszáma    _____________________pont 

 

Mozaik Múzeumtúra állomásai, workshop helyszínek: 

1. Toldi erőverseny interaktív erő és észjátékok – Veled Kerek nyári tábor 
csapatával 

 

--------------------------pont 

2. Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával – 
projektor és laptop 

 

-------------------------pont 

 

3. Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása 

 

--------------------------pont 

 

4. Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely huszárság, mint a 
legmagyarabb fegyvernem történetét (Mátyás korától a II. világháborúig), - ide szintén 
szükségünk lesz projektorra, laptopra is 

 

----------------------------pont 

5. Fotózkodj és slammelj! - korabeli jelmeztár, random irodalmi szalonnal – 
háttérben a PILVAX fal 

 

------------------------------pont 

+  

6. Udvar: Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely  - alaki kiképzés az 
1848/49-es szabadságharc harcalaki mozzanataiból 

 --------------------------------pont  

 

SZUMMA PONTSZÁM:      ______________pont 
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A rendezvény menetrendje:  

• kapunyitás 9:00 

• helyszínek előkészítése 9:00 – 9:45   

• aula: megnyitó és vetélkedő helyszíne – hangosítást, projektort kérünk szépen 

• egyik lenti terem: stábszoba   

• 2. emelet – 5 db osztályterem – workshop helyszínek, ahol a Mozaik 
Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra,  udvar alaki kiképzéshez (rossz 
idő esetén?) 

• három  állomásra szükségünk van projektorra, laptopra és net kapcsolatra 

• 10:00-11:30 – 1. etap 

• 10:00 – 10:10 Megnyitó  AULA -MINDENKI:  

• Eötvös Iskola részéről: Rigó Katalin, igazgató asszony 

• Felelős Szülők Iskolája részéről: Tibenszky Moni Lisa 

• Mozaik Múzeumtúra részéről Balatoni József, történelem tanár 

• 10:10 -  csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz  vetélkedő 5-6. 
osztályosoknak – aula – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

• 11.00 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató Leskowszky 
Hangszergyűjtemény - aula 

• 11.30- 11.50 szünet 

• közben: 

• Mozaik múzeumtúra állomások 7-8. osztályosoknak a fent megjelölt 
termekben, tanári kísérettel!, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, 
értékelő lapokkal 

• 11:50 – 13:20    2. etap 

• 11:50 -  csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz  vetélkedő 7-8. 
osztályosoknak – aula – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

• 12.40 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató Leskowszky 
Hangszergyűjtemény - aula 

• 13.20- 13.40 szünet 

• közben: Mozaik múzeumtúra állomások 5-6. osztályosoknak a fent megjelölt 
termekben, tanári kísérettel!, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, 
értékelő lapokkal 
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• 13:40 - 14:00  eredményhirdetés, zárás, oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és 
ajándék 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 6. állomásához kapcsolódó 
képgaléria az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1359448347481436  
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3.2.7 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 7. állomás 

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

 (1124 Budapest, Meredek u. 1.) 

2017. április 27. 

 

Az edukációs programsorozat utolsó előtti helyszíne egy budai iskolában, a Sashegyi 
Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban volt. Balatoni József „Jocó bácsi” 
ezúttal is elhozta a gyerekeknek Arany János kocsma kvízét, de „A hangszerek világa” 
című interaktív hangszerbemutató sem maradt el a Leskowsky Hangszergyűjtemény 
jóvoltából. A tanulók rendhagyó irodalomórán vettek részt, s itt is beülhettek a 
tudományos moziba a Da Vinci Learning csatornával. A Múzeumtúra ezen helyszínén 
is velünk tartott a Bélyegmúzeum, valamint a pákozdi Katonai Emlékpark. A nap 
végén a legtöbb pontot összegyűjtő csapat osztálykirándulást nyert az általuk 
szabadon kiválasztott múzeumba.  

 

A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium számára készített feladatlap: 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

 

MENETLEVÉL  

CSAPATNÉV__________________________________________ 

OSZTÁLY_____________________________________________ 

FELADAT SORREND, 
HELYSZÍNEKKEL:________________________________________ 

 

Minden helyszínen max 10 pont szerezhető! 

Minden állomáson 20 perc áll rendelkezésetekre a feladatok megoldására! Tartsátok 
az időt! 

HELYSZÍNEK- AKTIVITÁSOK: 

Arany terem: megnyitó és vetélkedő helyszíne – Arany János kocsma kvíz – vetélkedőt 
vezeti: Balatoni József, Jocó bácsi (hangosítás és projektor szükséges) 

(külön kerül pontozásra) 

Csapatok bemutatkozása     _____________________pont 
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Vetélkedő szumma pontszáma    _____________________pont 

 

1. Rendhagyó Irodalmi szalon- Arany János (slam poetry, képregény, stb) 

--------------------------pont 

2. Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával – 
projektor és laptop 

-------------------------pont 

3. Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása 

-----------------------------pont 

4. Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely huszárság, mint a 
legmagyarabb fegyvernem történetét (Mátyás korától a II. világháborúig), - ide szintén 
szükségünk lesz projektorra, laptopra is 

------------------------------pont 

+  

5. Udvar: Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely  - alaki kiképzés az 
1848/49-es szabadságharc harcalaki mozzanataiból (időjárástól függően) 

 --------------------------------pont  

 

SZUMMA PONTSZÁM:      ______________pont 

 

A rendezvény menetrendje: 

• kapunyitás 7:30 

• helyszínek előkészítése 7:30- 8:20    

• aula: megnyitó és vetélkedő helyszíne – hangosítást, projektort kérünk szépen 

• 2. emelet – 5 db osztályterem – workshop helyszínek, ahol a Mozaik 
Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra 

• 8:20-9:55 – 1. etap 

• 8:20 – 8:35 Megnyitó  Arany terem -MINDENKI  

• Eötvös Iskola részéről: Patkó Lajos, igazgató úr 

• Felelős Szülők Iskolája részéről: Tibenszky Moni Lisa 

• Mozaik Múzeumtúra részéről Balatoni József, történelem tanár 
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• 8:35 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsma kvíz  vetélkedő 5-6. 
osztályosoknak – Arany terem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi 
világa 

• 9:25 - 9:55 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató Leskowszky 
Hangszergyűjtemény - aula 

• közben: 

• Mozaik múzeumtúra állomások 7-8. osztályosoknak a fent megjelölt 
termekben, tanári kísérettel!, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, 
értékelő lapokkal 

• 9:55 -10:10 szünet 

• 10:10 – 11:30    2. etap 

• 10:10 -  csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz  vetélkedő 7-8. 
osztályosoknak – aula – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

• 11:00 – 11:30 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató Leskowszky 
Hangszergyűjtemény - aula 

• közben: Mozaik múzeumtúra állomások 5-6. osztályosoknak a fent megjelölt 
termekben, tanári kísérettel!, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, 
értékelő lapokkal 

• Egy osztály egy csapat, a menetlevélen értékeljük a Őket az állomásokon hozott 
teljesítmény alapján, a legjobbat díjazzuk. Minden állomás 20 perc és max 10 
pont szerezhető. 

• 11:30- 11:50 szünet 

• 12:00 – 12: 15 MINDENKI az Arany teremben- eredményhirdetés,  

• zárás, oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 7. állomásához kapcsolódó 
képgaléria az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1361672287259042  
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3.2.8 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 8. állomás 

Chernel István Általános Iskola és Gimnázium 

(2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2.) 

2017. május 26. 

 

Az iskolai edukációs programsorozat zárórendezvényét Agárdon, a Chernel István 
Általános Iskola és Gimnáziumban tartottuk. Az osztályok ezen a helyszínen is részt 
vettek Balatoni József „Jocó bácsi” Arany János kocsma kvízén, ahol nem csak irodalmi 
és történelmi háttértudásra, hanem sokkal inkább kreativitásra és komplex 
gondolkodásra volt szüksége a diákoknak, hogy megfejtsék a különböző anagrammák 
és képrejtvények világát. Ezúttal sem maradt el a tudományos mozi a Da Vinci 
Learning csatornával, és interaktív bemutató a Leskowsky Hangszergyűjteménnyel. A 
pákozdi Katonai Emlékpark ide is elhozta az 1848-49’-es szabadságharchoz 
kapcsolódó, játékos katonai kiképzését, s érdekes előadást tartottak a gyerekeknek a 
huszárság történetéről. A záró helyszínen debütált a programban a Magyar Földrajzi 
Múzeum foglalkozása, amely a magyar utazókról szólt, érdekes feladatokkal, 
tárgyakkal fűszerezve. A nap végén a legügyesebb csapat egész osztályra szóló 
belépőt nyert egy általuk választott múzeumba.  

 

A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium tanulói számára készített 
feladatlap: 

 

MENETLEVÉL  

CSAPATNÉV__________________________________________ 

OSZTÁLY_____________________________________________ 

 

FELADAT SORREND, 
HELYSZÍNEKKEL:________________________________________ 

 

Minden helyszínen max. 10 pont szerezhető! 

Minden állomáson 20 perc áll rendelkezésetekre a feladatok megoldására! Tartsátok 
az időt! 

HELYSZÍNEK- AKTIVITÁSOK: 
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Csapatok bemutatkozása     _____________________pont 

Vetélkedő szumma pontszáma    _____________________pont 

 

 

1. A Magyar utazók, földrajzi felfedezők c. interaktív foglalkozás a Magyar 
Földrajzi Múzeum szervezésében (I. emelet, osztályterem, digitális tábla szükséges) 

--------------------------pont 

2. Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával – (digitális 
tábla szükséges, I. emelet, osztályterem) 

-------------------------pont 

 

3. Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely: A huszárság, mint a 
legmagyarabb fegyvernem története (Mátyás korától a II. világháborúig), - (digitális 
tábla szükséges, I. emelet, osztályterem) 

------------------------------pont 

 

4. Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely: alaki kiképzés az 1848/49-es 
szabadságharc harcalaki mozzanataiból (időjárástól függően iskolaudvar, vagy aula) 

 --------------------------------pont  

5. Leskowsky Hangszergyűjtemény – interaktív hangszerbemutató (I. emelet, 
osztályterem) 

 --------------------------------pont  

 

SZUMMA PONTSZÁM:      ______________pont 

 

 

A rendezvény menetrendje: 

• 9:00-10:40 - 1. etap 

• 9:00 – 9:15 Megnyitó – tornaterem - MINDENKI:  

• 9:15 – 10:00 csapatbemutatkozás, élő szoborképek, improvizatív feladatok az 5-
6. osztályosoknak – Elek Ányos, Veled Kerek – tornaterem 
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• 10:00 - 10:40 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz vetélkedő az 5-6. 
osztályosoknak – tornaterem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi 
világa 

• közben: Mozaik Múzeumtúra állomások a 7-8. osztályosoknak a megjelölt 
termekben, helyszíneken, tanári kísérettel, megadott sorrendben kijelölt 
menetrenddel, értékelő lapokkal 

• 10:40 -11:00 szünet 

• 11:00 – 12:20 - 2. etap 

• 11:00 – 11:40 csapatbemutatkozás, élő szoborképek, improvizatív feladatok az 
5-6. osztályosoknak – Elek Ányos, Veled Kerek – tornaterem 

• 11:40 - 12:20 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz vetélkedő az 5-6. 
osztályosoknak – tornaterem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi 
világa 

• közben: Mozaik Múzeumtúra állomások az 5-6. osztályosoknak a megjelölt 
termekben, helyszíneken, tanári kísérettel, megadott sorrendben kijelölt 
menetrenddel, értékelő lapokkal 

• Egy osztály egy csapat, a menetlevélen értékeljük Őket az állomásokon hozott 
teljesítmény alapján, a legjobbat díjazzuk. Minden állomás 20 perc és max. 10 
pont szerezhető. 

• 12:20 - 12:40 szünet 

• 12:40 – 13:00 MINDENKI a tornateremben -  eredményhirdetés 

• zárás, oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék 

• választható múzeumi belépő a nyertes osztálynak 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 8. állomásához kapcsolódó 
képgaléria az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1392165914209679  
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3.3 Mozaik Múzeumtúra budapesti családi, oktatási és kulturális 
rendezvényeken 

 

3.3.1 Legyen élmény a tanulás! – edukációs EXPO 

Csodák Palotája PLAYBAR 

1036 Budapest, Bécsi út 38-44. 

2017. április 1. 

 

A Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszán bemutatkozott budapesti családi, oktatási és 
kulturális rendezvényeken. Az első ilyen alkalom a Csodák Palotája PLAYBAR-ban 
megrendezett „Legyen élmény a tanulás!” – edukációs EXPO volt. A Mozaik 
Múzeumtúra – az újonnan indított, iskolai edukációs programsorozattal – abszolút 
könnyedén beilleszkedett a rendezvény szövetébe, ahol az új oktatási módszerek és az 
élménypedagógia voltak fókuszban. Az expon többek között olyan kérdésekre 
keresték a választ, hogy hogyan érdemes iskolát választani, mi fán terem az 
élménypedagógia, az érzelmi nevelés, miért fontos a mozgás, ördögtől való-e az online 
tér és hogyan valósulhat meg az együttműködő kommunikáció a szülő, tanár és diák 
között? A Mozaik Múzeumtúrával fejtörőkkel, szerencsekerékkel és a Magyar 
Természettudományi Múzeum utazó kiállításával vártuk az érdeklődőket.  

 

A Legyen élmény a tanulás! – edukációs EXPO-hoz kapcsolódó képgaléria az alábbi 
linken érhető el: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-a-
legyen-elmeny-a-tanulas-edukacios-expon-2017-aprilis-1-2  
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3.3.2 Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Majálisán  

XXII. Múzeumok Majálisa 

Magyar Nemzeti Múzeum – Múzeumkert 

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. 

2017. május 20-21. 

 

2017. május 20-án és 21-én a Múzeumok Majálisán szerepeltünk, melyet – a 
hagyományokhoz híven – a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében tartottak. A Mozaik 
Múzeumtúra a 2 napos rendezvény alatt széleskörű ismertségre tehetett szert: az 
érdeklődők szórólapokat, múzeumi matricákat vihettek magukkal, a 
szerencsekerékkel pedig mindenki kipróbálhatta, hogy Fortuna mennyire áll mellette. 
Szombat délután a Néprajzi Múzeum utazókiállítása látogatott el a Mozaik 
Múzeumtúra sátrába, a Pikk-Pakk Múzeum. A foglalkozáson résztvevők 
megépíthették a saját kiállításukat tetszőleges tematikában. A vállalkozó kedvű 
vendégek számára Instagram-nyereményjátékkal készültünk: a #mozaikmuzeumtura 
vagy a #múzeumbamennijó hashtagek használatával különleges Mozaik Múzeumtúra 
ajándékcsomagban részültek a játékosok. A Múzeumok Majálisán három 
tudásösvényt lehetett teljesíteni: ebből az egyik a Mozaik Múzeumtúra Művészetek 
Tanösvény volt, melynek végállomása programunk sátra volt. 13 helyszín 
meglátogatása és feladat megoldása után a tudásösvényt teljesítők szintén 
ajándékcsomagban részesültek.  

 

A Múzeumok Majálisához kapcsolódó képgaléria az alábbi linken érhető el: 
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-a-muzeumok-majalisan-
2017-majus-20-21-2  
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3.3.3 Mozaik Múzeumtúra a PlayKID – Minimax Gyermeknapon 

PlayKID – Minimax Gyermeknap 

Millenáris Park 

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 

2017. május 27-28. 

 

Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében találkozhatott a 
fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással 
várta az érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen 
élmény alapú fejlesztésről. Ott volt többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik 
jóvoltából szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhattak csatába” a 
gyerekek, illetve a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban 
vehettek részt. A Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra 
invitálta a kicsiket és nagyokat egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül 
megismerkedhessenek más népek kultúrájával, a hangok fizikájával és természetesen 
a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel. A RepTár – Szolnoki 
Repülőmúzeum standján bekukkanthattak egy vadászrepülő belsejébe a VR 
szemüvegen keresztül és kitölthették a RepTár kvízt, amivel családi belépőt 
nyerhettek a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba. A gyerekek 
forgathatták a szerencsekereket is a vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhattak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt 
vehettek a Veled Kerek nyári tábor csapatával. 

 

A PlayKID – Minimax Gyermeknaphoz kapcsolódó képgaléria az alábbi linken érhető 
el: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-a-playkid-minimax-
gyermeknapon-2017-majus-27-28-2  

 

 
 
 
 

 
 

  



69 
 

3.3.4 Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Éjszakáján 

Múzeumok Éjszakája 

Néprajzi Múzeum 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 

2017. június 24. 

 

A Mozaik Múzeumtúra 2017. június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján is megjelenési 
lehetőséghez jutott. A Múzeumtúra a Néprajzi Múzeum programjaiba csatlakozott: a 
gyerekek számára nyomkereső játékkal kedveskedtünk, melynek a végén Mozaik 
Múzeumtúra ajándékcsomagban részesültek a megfejtők. A nyomkereső játékban 
nagyjából 300 fő vett részt. A felnőtt múzeumbarátok számára zenés épülettörténeti 
sétát szerveztünk: az impozáns építmény történelmének megismerése mellett 
kellemes dallamok is kísérték a nagyjából 50 fős csoportot. Az esti programsávba egy 
koncertet szerveztünk a Néprajzi Múzeum csodás aulájába: a Windsingers 
vokálegyüttes „Jazz evolution” című műsorát hozta el a különleges estére, melynek 
keretében a jazz műfajának különböző korszakaival ismerkedhetett meg a közönség.  

 

A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó képgaléria az alábbi linken érhető el: 
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/muzej2017  
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3.4 Nyári múzeumtúrák a Tájak-Korok Múzeumok Egyesülettel 

 

A Mozaik Múzeumtúra 2017 nyarán sem tartott szünetet: a Tájak-Korok Múzeumok 
Egyesülettel (TKME) szoros együttműködésben kulturális városlátogatásokat, 
múzeumtúrákat szerveztünk. Ezeken az alkalmakon egy adott városba látogattunk el, 
ahol felkerestük a főbb turisztikai attrakciókat és múzeumokat, mindezt a TKME 
vezetőjének, Haraszti Gábornak a szakszerű vezetésével tettük. A csoportoknak igény 
szerint étkezési lehetőséget biztosítottunk a kirándulások alatt, illetve útitervet 
készítettünk az érkezést illetően. A nyár alatt a Mozaik Múzeumtúra és TKME 
szervezésében 6 kirándulás valósult meg, Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód, 
Gyenesdiás és Tihany múzeumaiba látogattunk el.  

 

3.4.1 Óbudai Múzeumtúra  

2017. július 1.  

 

Program:  

Séta a barokk Zichy-kastély körül, a Laktanya utcában és a Fő téren 

• Felkeressük a Victor Vasarely Múzeumot. A harminc esztendeje megnyitott, s 
idén június 19-re szépen megújított kiállítóhely az op-art atyjaként ismert 
világhírű művész szülőhazájának ajándékozott alkotásait tárja elénk.    

• Igény szerint benézünk az Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai és 
Információs Pont helyiségébe. 

• Az 1973-ban megnyílt Óbudai Múzeum felkeresése.  Állandó kiállításán a római 
alapokra, a királynéi vár köré épült középkori Óbuda, az ebből kialakuló 
mezőváros szőlőkkel és kiskocsmákkal, az iparosodó település, majd a 
hangulatos, de kevéssé komfortos épületek szanálását követően épült 
lakótelepek és az ottani élet került bemutatásra. Az éppen látható időszaki 
kiállítás címe: Óbuda – 1956. 

• A Zichy-kastély udvarában sétálva betérünk a Kassák Múzeumba is. Az idén 
130 éve született és 50 éve elhunyt Kossuth-díjas avantgard művész – író, költő, 
műfordító, képzőművész életművét tanulmányozhatjuk a kiállításon.  Az 
időszaki kiállítás a 90 esztendős Karl-Heinz Adler német absztrakt művész 
munkásságával ismerteti meg a látogatót. 

• Kis kitérőt téve a Fő térről felkeressük Varga Imre szobrászművész Életmű 
Gyűjteményét. A Kossuth-, Nemzet Művésze-, Munkácsy- és Herder-díjas, 
Érdemes és Kiváló Művész világhírű, termékeny alkotó Siófokon született, 
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1923. november 1-jén.  56-ban diplomázott  Pátzay Pál és Mikus Sándor 
tanítványa-ként.   

• Felhívjuk  a  kedves  résztvevő  figyelmét  a többi közeli kiállítóhelyre  —  pl. 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest Galéria, 
Textilmúzeum, Kiscelli Múzeum  —  melyek  és  a  műemlék egyházi épületek, 
katolikus, evangélikus, református templomok, óbudai zsinagóga stb. végett 
érdemes máskor is,  többször is visszatérni a környékre! 

Részvétel: előzetes jelentkezés nem szükséges, minden a teljes programon résztvevőt 
szívesen látunk. TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon! A négy 
kiállítóhely várható belépődíjai összesen 3200Ft, 18 év alattiaknak és 62-70 év 
köztieknek 1600 Ft. 

Találkozó: a szentendrei HÉV Szentlélek téri (korábbi nevén Árpád híd) megállójának 
felvételi épülete előtt,  a  vágány  felőli  oldalon,  a  BKK  közönségszolgálat  előtt  09.30 
– kor. 

Étkezés: a múzeumlátogatások között a test táplálására is gondolunk, 
megebédelhetünk a szolid árakat alkalmazó közeli, színvonalas, ízes konyhájú 
Csalánosi Csárdában. 
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3.4.2 Kecskeméti Múzeumtúra 

2017. július 15.  

Program: 

• Séta a 12 hektáros, mára lezárt Szentháromság temetőben. Felkeressük a város 
szülötte, Erzsébet királyné (Sisi) társalkodónője, Ferenczy Ida (1839. április 7. – 
Bécs, 1928. június 28.) síremlékét. 

• Az egykori Serház 1793-ban emelt épületében megnézzük a tucatnyi kiállító 
helyiségből álló Népi Iparművészeti Gyűjteményt. Régi és ma élő hímző, szövő, 
szűrszabó, faragó, fazekas stb. mesterek csodálatos munkáit 
tanulmányozhatjuk.  

• Felkeressük a város egykori főügyésze, a fiatalon elhunyt drámaíró,  Katona  
József (1791–1830)  Emlékmúzeumát.  

• Megnézzük a Magyar Fotográfiai Múzeum kiállítását. A bemutatóhely kicsi, de 
érdemes tudni, hogy több százezer kockányi negatívot és diát, továbbá 
szakterületéhez kapcsolódó könyveket, folyóiratokat őriz. Az állandó mellett 
Strasser András retrospektív időszaki kiállítását is láthatjuk. 

• Séta a főtér-komplexumon. Mit láthatunk: a bécsi Hermann Helmer és 
Ferdinand Fellner tervezte Katona József Színházat, előtte a Szentháromság-
szoborral, oldalánál a 38. császári gyalogezreddel, az első világháborúban 
hősiesen harcolt Molinári bakák emlékművével.  Itt látható továbbá a Lechner 
Ödön és Pártos Gyula tervezte Városháza, a Dankó Pista által is megénekelt 
Öregtemplom (Szent Miklós ferences templom), az Oswald Gáspár piarista 
szerzetes tervezte r.k. Nagytemplom, a Kis Cifra palotának nevezett volt Iparos 
Otthon, a Psalmus Hungaricus-emlékmű, a szecessziós Cifra palota, a mór 
stílusú zsinagóga, ma a Tudomány és Művészetek Háza a TIT-Örökség 
Galériával. 

• Az egykori ferences rendház földszintjén megtekintjük a Kodály Zoltán 
Zenepedagógiai Intézet kamara kiállítását.  

• Látogatást teszünk a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 
Múzeumában, ahol megtekintjük a Dunamellék református egyházművészete 
c. állandó, a RE-formáció — RE-konstrukció című időszaki kiállítást, a Luther 
Márton élete álló- és mozgóképeken c. tárlatot, valamint az amatőr 
ásványgyűjtő honvéd rakétatechnikus, Fuxreiter András (1942–2016) 
ásványgyűjteménye párszáz darabját. 

• Felhívjuk a kedves résztvevő figyelmét a többi kecskeméti kiállítóhelyre és 
látnivalóra, pl. az állomás előtti Szoborparkra, a Cifra palotában található 
Katona József Múzeumra, a Leskowsky Hangszergyűjteményre, a 
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Szórakaténusz Játékmúzeumra, az Orvos- és Gyógyszerészet-történeti 
kiállítóhelyre, vagy a Bozsó Gyűjteményre a Klapka-házban. Itt található a 
Magyar Naív Művészek Múzeuma, a nyolc éve nyílt Gyólay Viktória 
Színészmúzeum, a Görög Ikon Múzeum, mellette pedig a Szentháromság görög 
templom.  

Találkozó: a kecskeméti vasútállomás peronján, a padoknál  08.15 – kor. 

Budapest felől jöjjön a Tiszavirág intercityvel. Nyugati pu. i. 06.53; Zugló 06.59; 
Kőbánya-Kispest 07.07;  

Cegléden csatlakozás Debrecen, Szolnok (i. 07.15) felől.   

Részvétel: előzetes jelentkezés nem szükséges, minden a teljes programon résztvevőt 
szívesen látunk.    

TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon! Az 5 belépő együtt várhatóan 
2000 Ft, nyugd. 1100 Ft. 

Étkezés: a múzeumlátogatások között természetesen a test táplálására is gondolunk, 
megebédelhetünk a szolid árakkal dolgozó Főzelékház önkiszolgáló étteremben, az 
Alföld Áruház földszintjén. Közvetlen szomszédságában rétesbolt-palacsintázó és 
fagylaltozó is van. 

Hazautazás: a koraesti órákban 
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3.4.3 Szentendrei Múzeumtúra  

2017. július 22.  

 

• Először a Ferenczy Múzeumot keressük fel a Pajor-kúriában.  

• Körbesétálunk a Főtér fölött emelkedő Klissza dombon, más nevén 
Várdombon, s bekukkantunk a Keresztelő Szent János templomba. 

• Megtekintjük a legfranciásabb magyar festőnek tartott Czóbel Béla (1883–1976) 
Múzeumát. Találkozhatunk felesége, Modok Mária munkáival is.  

• Szűk utcákon sétálunk fel a Rab Ráby térre. Innen a Szamár-hegyre vezet utunk 
a szerb ortodox temető felé, később Barcsay Jenő szobra előtt elhaladva. 
Leereszkedve a dombról elsétálunk a Preobrazsenszka templom és a Vujicsics 
Tihamér emlékkút előtt, majd betérünk a Szerb utca megmaradt ódon házai 
közé. 

• A hajdani fűrészmalom épületében megtekintjük a Művészet Malom épp 
aktuális időszaki kiállításait. 

• Betérünk a Hubay-házba, a szentendrei különlegesség, az állandó Karácsony 
Kiállítás és Szalon kiállítására, s felavatjuk TKM bélyegzőjét. A muzeális csodák 
megtekintését követően akár emléket is vásárolhatunk a kiállítóhely shopjában. 

• Ha időnk engedi, az egykori Kereskedőház pincéjében a Múlt a mélyben – 
mozaikok Szentendre történelméből címet viselő helytörténeti kiállítást is 
végigjárjuk – felidézve a kelta, majd római időket, a középkort, a betelepülő 
szerb menekülteket, a hév megépülésével járó változásokat egészen az 1950-es 
évekig, a múzeumok városává válásig. 

• Szentendrére természetesen érdemes sokszor, minden évszakban visszatérni. 
Várja a látogatót számos galéria, a zsinagóga kiállítás, a Szerb Egyházművészeti 
Múzeum, a Szentendrei Képtár, valamint a Szabó Károly–Szamos Mátyás 
Marcipán Múzeum.  A Sztaravoda-forrás közelében az idén 50 esztendős, de 
ma is nagy léptekkel bővülő Szabadtéri Néprajzi Múzeum található, , csak 
ennek bejárása több napot igényel.                                                                                                             

• Találkozó: a budapesti Batthyány térről 08,18-kor induló szentendrei hév 
középső kocsijában.  

• Csatlakozási lehetőség minden megállóhelyen, valamint a szentendrei 
végállomáson a vonat elejénél 09.20-kor. Jegyváltás – Budapest Bérlethez 
kiegészítő jegy – felszállás előtt a jegypénztárnál illetve automatából.  A nem 
hévvel, hanem autóbusszal, pl. az Újpest Városkaputól 08.35-kor induló 
pócsmegyeri vagy esztergomi busszal, avagy saját közlekedési eszközzel 
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érkezők szintén a hév végállomáson, a beérkező hév szerelvény elejénél 
csatlakozzanak 09.20-kor. Ott is tudnak majd elköszönni a séta végén. 

• Részvétel: előzetes jelentkezés nem szükséges, minden a teljes programon 
résztvevőt szívesen látunk.    

• TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon!  Belépődíjak összesen 
1400 Ft, diák és nyugd. 700 Ft. 

• Étkezés: Sétánk elején megkávézhatunk az elegáns Szilvanilla Cukrászdában. 
A déli órákban ebédelési lehetőség szolid áron a Kedvenc Kifőzdében. 
Fagylaltozni később is ráérünk. Hazaútban a hév végállomás közelében is 
találunk majd kisboltot, ásványvízzel, jégkrémmel stb. 

• Hazautazás: a kora esti órákban 
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3.4.4 Fonyódi Múzeumtúra 

2017. július 29.  

 

Program:  

• Először kisétálunk a 464 méter hosszú mólóhoz. Megállunk Kiss István páros 
akt szobránál és az első Balaton átrepülő, Lányi Antal emlékoszlopánál. Ha 
kedvünk szottyan, betérünk a szomszédos Villa Galériába is. 

• Séta a város főutcáján, a József utcán. Az emelkedő úton szusszanásnyi időre 
megállunk a Testvérvárosok parkjánál.  

• Ugyancsak megállunk pár percre a Walkó kilátónál (1926), majd az 1936-ban 
épült protestáns templomnál.  

• Látogatás az Örök Szerelem Házában. A villa a fiatalon elhunyt reménységre, a 
17 esztendősen öngyilkos lett fonyódi diáklányra, magyar szépségkirálynőre is 
emlékeztet bennünket. Itt találjuk ugyanis az idén május 14-én megnyitott 
Molnár Csilla Emlékkiállítást.  

• Megállunk a neoromán Nagyboldogasszony templomnál. Plébániaházát nem 
kisebb építész tervezte, mint a székesfehérvári születésű Korb Flóris. (Ő 
tervezte pl. a pesti New York palotát, a két Klotild palotát és a Zeneakadémiát 
is.) 

• A Velics-villában, melyben két nyáron át Szinyei Merse Pál festőművész is 
lakott, majd az 1950-es években Fonyód mozijának adott otthont, ma a város 
múzeumát találjuk. Földszintjén természetvédelmi, emeletén helytörténeti 
kiállítás várja a látogatót. Előtte Zichy Béla mellszobra.  

• Az ezredforduló táján kiépült villatelep historizáló villái előtt ereszkedünk le a 
Balaton-partra. Üdült itt Huszka Jenő zeneszerző, Márffy Ödön festőművész, 
Ripka Ferenc budapesti főpolgármester, vagy pl. a honvéd üdülővé alakított 
egykori Duchon-villában az aranylábú Puskás Ferenc. 

• Ha nem elégszünk meg a Szaplonczay sétányról észak felé nyíló páratlan 
panorámával a szemközti Badacsony és a körülötte lévő többi tanúhegy (Szent 
György, Gulács, Haláp, Csobánc, Hegyesd, Szigligeti Vár-hegy, Tóti-hegy stb.) 
irányába, felkapaszkodhatunk a jobb kilátást nyújtó Vár-hegyen (231 m) épült 
fakilátóhoz, annak is a 14 méter magasan lévő felső emeletére.  

• Ebéd után, programunkat követően ki-ki fürödhet a bélatelepi szabadstrandon, 
vagy áthajózhat Fonyódról az északi partra, hogy a nevezetes hegy lábánál 
kóstolhasson badacsonyi borokat. 

Találkozó: a fonyódi vasútállomás épülete előtt 9.30 – kor. 
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Budapest felől jöjjön a Siófoki Flirt nevű klimatizált villamos motorvonattal. A Déli pu-
ról indul 07.05-kor, gyorsvonati pótjegy kell rá.  

Részvétel: előzetes  jelentkezés  nem  szükséges,  minden  a  teljes  programon  
résztvevőt  szívesen  látunk.    

TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon! A három belépő együtt 1100 
Ft, nyugdíjasoknak 650 Ft. 

Étkezés: a múzeumlátogatások után ebédelési lehetőség Bélatelepen, a Torony 
étteremben. 

Hazautazás: a délutáni órákban 
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3.4.5 Gyenesdiási Múzeumtúra 

2017. augusztus 19.  

 

Program:  

• Megnézzük a Természet Háza Látogatóközpontot. A Bakonyerdő Zrt. három 
esztendeje megnyílt interaktív kiállítóhelye 2015-ben Az év ökoturisztikai 
létesítménye lett. A Keszthelyi-hegység élővilágát, természeti értékeit 
megismerni vágyók az interaktív látványelemekkel, fotóillusztrációkkal, 
akusztikus és vizuális effektekkel és élethű diorámákkal színesített kiállítás 
bejárása során bepillantást nyerhetnek a hegység lakóinak világába. 

• Ellátogatunk a Kerámiaházba. Akár vásárolhatunk is a korongozással stb. 
készült termékekből. Megtudhatjuk, hogy a gerencsérek, más szóvel 
gölöncsérek által használt fazekas korong kb. négyezer esztendeje ismert 
eszköz. 

• A gyenesi főutcán sétálunk Diás irányába. Párszáz lépés után máris betérünk a 
gyenesi temetőkertbe az eredetileg szőlőhegyi imahelynek tervezett, végül 
1826-ban klasszicizáló stílusban emelt Szent Ilona kápolnához.  

• Betérünk a közelben álló egykori csordásházba, más néven pásztorházba. A 
szépen karban tartott védett épület utcai traktusában kézműves 
foglalkozásokat tartanak, a hátsó két helyiségben a Keszthely környéki 
régészeti leletekből láthatunk különlegességeket.  

• Ebéd után választható egy jó kis strandolás a két balatoni plázs, a gyenesi Lidó 
és a diási Játék egyikén. Betervezhető fagylaltozás a Fahrrad Tankstelle, magyar 
nevén Bringatanya komfortos fagylaltozóban. A kihívást keresők látogassanak 
el az Öko-kalandparkba. Aki viszont továbbra is a kultúrára kíváncsi, sétáljon 
el a diási temetőkerthez. Ott áll a korábbi kápolna Radits Ákos tervei szerint 
kibővítésével 1894-ben épült Havas Boldogasszony kápolna, előtte 
Szentháromság szoborral. 

• A hegyek felé indulva ellátogathatunk az 1644-ben épült Darnay-pincébe, 
melyben öt éve szőlészeti-borászati kiállítás látható.  

 

Találkozó: a Természet Háza Látogatóközpont előtt, a parkolóban (Gyenesdiás, 
Dornyai utca 4.) 10.00 órakor. 

Keszthely és Gyenesdiás között, könnyen megközelíthető a 71-es főút Gyenesdiás 
nyugati határában lévő körforgalom felől a Faludi utcán észak, majd a Dornyai utcán 
nyugat felé haladva. 



79 
 

Budapest felől jöjjön a Kvarner intercityvel Balatonszentgyörgyig, ott szálljon át a 
Keszthelyen át Ukkig közlekedő személyvonatra. (Keleti pu. i. 06.00 órakor, 
Kelenföldön megáll 06.14-kor. Balatonszentgyörgyre érk. 08.39-kor, a csatlakozó vonat 
indul 08.41-kor. Alsógyenes megállóhelyen tessék leszállni 09.08-kor. Az intercity 
elején van olyan kocsi, amelyre nem kell helyjegy, csak gyorvonati pótjegy. A 
túravezető is ezzel a vonattal érkezik. 

Részvétel: előzetes  jelentkezés  nem  szükséges,  minden  a  teljes  programon  
résztvevőt  szívesen  látunk.    

TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon!  Belépődíj: 600 Ft, diák és 
nyugdíjas 400 Ft. 

Étkezés: a múzeumlátogatások után ebédelési lehetőség az Anita étteremben. (Jó 
konyhát visznek, méretes adagokkal szolgálnak és van háromfogásos menü is 1500 Ft-
ért.) 

Hazautazás: a délutáni órákban 

 

 

 
 

  



80 
 

3.4.6 Tihanyi Múzeumtúra 

2017. augusztus 25.  

Szenvedélyünk Magyarország konferencia, zártkörű rendezvény 

 

Program:  

Tihanyi Múzeumtúránk a Club Tihany elől, a Tihanyi Révtől indul. Itt közösen Dotto 
kisvonatra szállunk, amely elvisz bennünket a városközpontba. Már az út alatt érdekes 
információkkal gazdagodunk a Balaton egyik leglátványosabb helyszínéről. A 
központba érkezés után elsétálunk a Babamúzeumhoz, onnan a Kálvária felé vesszük 
az irányt, érintjük a Visszhang-dombot is. Mindeközben túravezetőnk érdekességeket 
mesél az érintett helyszínekről. Ezután a Pisky sétány felé vesszük az irányt, 
elmegyünk a Fazekasházhoz, a Tihanyi Tájházhoz és a Kilátóteraszhoz, majd betérünk 
az Apátsági fogadóépületbe. Meglátogatjuk a Forrás-barlangot, a Tourinform irodát, s 
elsétáunk a Magyar Királyok Panoptikumához is. Utunkat keresztezi a KOGART 
Kiállítóház, ahol jelenleg Borsos Miklós és Egry József képeit lehet megtekinteni, majd 
ezután a Dotto kisvonattal visszaindulunk a Tihanyi Révhez a hajóállomás érintésével, 
a Balaton-parton a Club Tihany elé.  

 

A Mozaik Múzeumtúra és a TKME közös nyári múzeumtúráiról készült egyesített 
képgaléria az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_
id=1432160496876887  
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4. Online felületek 

 

4.1 Weboldal 

A Mozaik Múzeumtúra hivatalos weboldala a www.mozaikmuzeumtura.hu, mely 
felületet a 2014-es program indulása óta az Örökség Kultúrpolitikai Intézet üzemelteti. 
A weboldal 2016-ban jelentős változásokon esett át a program megújulásának 
jegyében. Frissebb, fiatalosabb jelleget kapott, áttekinthetőbb szerkezetű lett, 
grafikailag is fejlődött. A weboldalt a 2017-es évadban tovább fejlesztettük, új 
funkciókat és aloldalt kapott.  

Továbbra is elérhető a megújult játékleírás és a frissített múzeumi lista. A Mozaik 
Múzeumtúra menüpontra kattintva, pontosan összefoglalva tájékozódhatnak az 
érdeklődők a játék menetéről, szabályairól, valamint a Roadshow-t és a Speciális 
Múzeumtúrákat is megismerhetik néhány mondatban. A Kiállítóhelyek menüpont 
alatt ABC rendben látható az összes a játékban résztvevő múzeum listája, de 
rákereshetünk városra, a múzeum nevére, vagy akár tematikára is, ha az alapján 
keresünk meglátogatandó kiállítóhelyet. Új funkcióként megjelennek az egyes 
múzeumok online közösségi felületei is. 

Folyamatosan bővült a Galériánk: a weboldalon a nagyobb eseményekhez 
kapcsolódóan külön albumokban érhetőek el a fényképek.  

Új rovat indult az iskolai edukációs programsorozat arcával, Balatoni József „Jocó 
bácsival”a Hírek menüpont alatt: a nyári vakációra 4 ajánló cikk jelent meg 
magyarországi tavak mellett található kiállítások bemutatásával, 2 Roadshow 
helyszínünkre is elkísért bennünket, az ezekről írt beszámolói is a weboldalon 
olvashatóak, ajánló cikkeket készített az iskolai edukációs programsorozatban 
szereplő múzeumokról, valamint megjelent egy írása az iskolai programsorozat 
lezárásaként is. Balatoni József a „Jocó bácsi világa” Facebook-oldal szerzője: a Mozaik 
Múzeumtúrával kötött megállapodás keretében rendszeresen jelentek meg írásai a 
saját felületén is a programmal kapcsolatban.  

A Hírek menüpont alatt folytatódott a Heti tárlatmozaik címmel futó sorozatunk, 
melyben múzeumi intézményvezetők ajánlanak 5+1 kiállítást az olvasóknak. A 
rovatot Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatójának ajánlójával indítottuk 
el. Eddig csatlakozott kezdeményezésünkhöz Kőrösi Orsolya, a Capa Központ és a 
Mai Manó Ház ügyvezető igazgatója, Berecz Mátyás, az egri Dobó István Vármúzeum 
igazgatója, Udvarhelyi Erzsébet, a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei 
Gyűjtemény igazgatója, valamint Dr. Bene János, a nyíregyházi Jósa András Múzeum 
igazgatója. 2017-ben a tárlatajánlókat Dr. Angi János, a debreceni Déri Múzeum 
igazgatója, Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Múzeum igazgatója, és 
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Korompainé Mocsnik Marianna, a berettyóújfalui Bihari Múzeum igazgatója 
készítették el.  

A Hírek menüpont alatt továbbá – ahogyan már tavaly is - elérhetőek az 
eseményekhez készített sajtóközlemények, és élménybeszámolók.  

A Kiadvány menüpont a program korábbi, 2014-es szakaszában – az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézet által – kiadott három kiadványról nyújt tájékoztatást: a 150 
kiállítóhely és a kulturális látnivaló Magyarország tavainál, az 500 múzeum és kiállítóhely a 
Kárpát-medencében, valamint a 300 Museums and Exhibiton Spaces in Hungary című angol 
nyelvű múzeumi kiadványok leírása, árai és megrendelési lehetőségük olvasható itt. 

2017-ben újdonságként a Programok menüpontot alakítottuk ki, amelyre kattintva a 
látogató adott hónapban, naptár formátumban tekintheti meg a Mozaik Múzeumtúra 
aktuális programjait. A kiválasztott eseményre kattintva megjelenik a rendezvény 
pontos időpontja, helyszíne és részletes programja. Tapasztalataink szerint az 
eseménynaptár bevezetése nagyban hozzájárul az egyszerű, átfogó tájékoztatáshoz, 
amely a sok rendezvény esetében könnyebbséget jelent a múzeumtúrázók számára.  

A Mozaik Múzeumtúra Facebook-doboza és Museum.hu programajánló-doboza 
pedig a honlap naprakészségéhez járul hozzá. 

 

A Mozaik Múzeumtúra hivatalos weboldalának elérhetősége: 
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/  

 

A weboldalról készített képernyőfotók az alábbi linken is elérhetőek: 
https://www.dropbox.com/sh/1kdm6ao8uokk05x/AACImZod6tsTAGSNgt8gPhD
Sa?dl=0  
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4.2 Facebook 

A Mozaik Múzeumtúra www.facebook.com/mozaikmuzeumtura linken elérhető 
Facebook profilját az Örökség Kultúrpolitikai Intézet kezeli. A bejegyzések több fajtája 
van jelen folyamatosan a több mint 15 ezer követő részére, így például a kiadott 
könyvekben szereplő és a játékban résztvevő múzeumok érdekességei, bemutatása 
mellett a programról megjelenő cikkeket, a honlapunkon megjelenő új híreket is 
közzétettük, a roadshow és iskolai programsorozat eseményeiről is tájékoztatást 
adtunk, valamint minden rendezvényhez létrehoztunk Facebook-eseményeket, 
melyeket szintén folyamatos posztokkal frissítettünk. A Mozaik Múzeumtúra 
Facebook-oldalán emellett a programban résztvevő múzeumokkal együttműködésben 
rendszeresen hírt adunk az éppen aktuálisan nyíló tárlatokról, a az intézmények által 
meghirdetett játékokról, rendezvényekről. Mára kijelenthetjük, hogy a Múzeumtúra 
Facebook-oldala igazán sokszínű kínálatát nyújtja a múzeumi szféra újdonságainak. 
Alább láthatóak a Mozaik Múzeumtúra Facebook-oldalán megjelenő posztok típusai, 
néhány bejegyzés képernyőfotójával.  

 

Mozaik Múzeumtúra hivatalos Facebook-oldalának elérhetősége: 
https://www.facebook.com/mozaikmuzeumtura/  

 

A Mozaik Múzeumtúra hivatalos Facebook-oldaláról készített képernyőfotók – 
amelyek a bejegyzések típusait mutatják be – az alábbi linken érhetők el: 
https://www.dropbox.com/sh/i96p0y7lpn8w35m/AABVEYiJmQLHH20lBtb52X61
a?dl=0  
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4.3 Instagram-oldal 

2017 áprilisában elindítottuk a Mozaik Múzeumtúra hivatalos Instagram-oldalát, 
amely – a Facebook-oldalhoz hasonlóan – rendszeresen beszámol a programban 
történtekről. Az oldal az Örökség Kultúrpolitikai Intézet tulajdona. A program kiemelt 
célcsoportja, a 8-16 éves fiatalok közül egyre többen vannak jelen ezen a közösségi 
oldalon, nagy százalékuk már inkább innen szerez ismereteket. Az Instagramon a 
kommunikáció lényegre törőbb, tömörebb: itt a szavak helyett sokkal fontosabb a 
megfelelő hashtagek használata. A Mozaik Múzeumtúrával ennek megfelelően két 
állandó ilyen taget vezetettünk be: minden bejegyzésnél használjuk a 
#mozaikmuzeumtura és a #múzeumbamennijó hashtageket, ezzel is megkönnyítve a 
program bejegyzéseinek visszakeresését. Az Instagram felület a rendezvények alatt 
egyfajta „itt és most” rovatként működik: az események alatt kerülnek fel a 
bejegyzések, tudósítva az éppen aktuális történésekről. Nagy előnye, hogy nem csak 
kép formátumot használhatunk, hanem kis videókkal is színesíthetjük a galériánkat, 
így a rövid, mozgóképes anyagok is kellően színesítik a kommunikációt. Az 
alábbiakban látható néhány Instagram-bejegyzés a Mozaik Múzeumtúra oldaláról. 

  

Mozaik Múzeumtúra hivatalos Instagram-oldal: 
https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/  

 

A Mozaik Múzeumtrúra hivatalos Instagram-oldaláról készített képernyőfotók – 
példa bejegyzésekkel – az alábbi linken érhetők el: 
https://www.dropbox.com/sh/72u5kwjquz108ym/AAAnq2UILqSWvyzPUCoz-
fOWa?dl=0   

 

 

4.4 Mobilalkalmazás 

A Mozaik Múzeumtúra 2016-os évada óta az applikáció egyrészről a matricagyűjtő-
játék nélkülözhetetlen eszköze lett, de ezen felül részletesen ismerteti a programban 
részt vevő múzeumokat, amelyek között tematika, település vagy abc szerint 
kereshetünk, sőt az alkalmazás nyitóoldalán aktuális múzeumi hírek, programok 
jelennek meg. 

A játékosok a weboldalunkról vagy a játékban részt vevő múzeumok előtt kihelyezett 
megállító táblán található QR-kód segítségével tölthetik le okostelefonjukra a játékhoz 
szükséges alkalmazást, az ugyancsak az intézményekben elhelyezett információs 
táblán található egyedi azonosító beolvasásával pedig azt igazolhatják, hogy valóban 
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jegyet váltottak az adott múzeumba/kiállítóhelyre, megtekintették az ott látható 
tárlato(ka)t. 

A mobilalkalmazás elérhető Android és iOS rendszerű okostelefonokra: 

• http://bit.ly/MozaikMuzeumtura_Android 

• http://bit.ly/MozaikMuzeumtura_iOS 

 

A Mozaik Múzeumtúra mobilalkalmazásról készített képernyőfotók – amelyek az 
applikáció funkcióit mutatják be – az alábbi linken érhetők el: 
https://www.dropbox.com/sh/mmnry1a7z9afp0j/AABGgEPxEdsnT6h6R5Q1Q49
Ua?dl=0  

 

 

5. Kapcsolattartás 

 

A program lebonyolításában – ahogyan a korábbi évadokban is - kiemelt szerepet 
kapott a programba bevont intézményekkel történő kapcsolattartás. Mivel az előző 
szakaszokban az Örökség Kultúrpolitikai Intézet alakította ki a kapcsolatot a résztvevő 
múzeumokkal, ezért ezt ebben az időszakban is az Intézet végezte. 

A tavaszi programok indulása előtt – az Örökség Kultúrpolitikai Intézet nevében – e-
mailben értesítettük a múzeumokat, majd további folyamatos tájékoztatást 
nyújtottunk levélben és telefonon egyaránt.  

A múzeumoktól további adatokat gyűjtöttünk be online elérhetőségeikre, időközben 
esetlegesen megváltozott adataikra, a kapcsolattartók kinevezésére vonatkozóan. 

A kapcsolattartás során mind a Néprajzi Múzeum, mind az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet erre kijelölt munkatársai folyamatosan kapcsolatban voltak a múzeumokkal, 
így írásban és szóban is számos esetben egyeztettünk, kérdéseik, javaslataik, 
problémáik esetén az első levél kiküldése óta. 
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Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet tájékoztató levele – 2017. február 22.  
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A Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet tájékoztató és adatbekérő 
levele – 2017. március 1.  
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A Mozaik Múzeumtúrában résztvevő múzeumoknak kiküldött, kitöltendő adatlap – 
2017. március 1.  
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A Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet tájékoztató levele – 2017. 
június 8.  
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6. Médiakampány 

 

6.1 Kommunikációs terv 

A Mozaik Múzeumtúra programjának kommunikációs kampánya két részből állt, 
sajtókommunikáció és közösségi médiakampány népszerűsítette a kampányt. A 
Néprajzi Múzeum együttműködő partnere a kampány során az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézet volt.  

A sajtókommunikáció elsődleges feladata az érdeklődés folyamatos fenntartása volt a 
program kapcsán. Az aktualitásokról, így a roadshow egyes állomásairól és a 
különféle rendezvényekkel kapcsolatban folyamatos sajtóközlemények tájékoztatták 
a múzeumok és a sajtó munkatársait, a legtöbb megjelenést ezek a közlemények 
generálták az aktív kampányidőszak alatt. Valamint – ahogyan az a szakmai 
beszámoló korábbi fejezeteiből is kiderül - kiemelten kezeltük a közösségi 
médiakampányt, melynek keretében szintén az Intézet közreműködésével heti több 
bejegyzés került ki a Mozaik Múzeumtúra Facebook-oldalára: 
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura. 

 

6.2 Sajtókommunikáció 

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es szakaszának népszerűsítésére a sajtókommunikáció 
volt az egyik legfontosabb eszköz. A kampány kezelője a Néprajzi Múzeummal 
egyeztetettek alapján az Örökség Kultúrpolitikai Intézet volt. 

A megfelelő tájékoztatás érdekében országos és regionális sajtólisták kidolgozása után, 
sajtóközlemények segítségével körülbelül 250 megjelenést generáltunk a preferált 
online, nyomtatott és elektronikus sajtóorgánumokban. A megjelenéseket a 
dokumentáció III. pontja részletezi. 

Az első tájékoztatási hullámot a Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszán lezajló 
rendezvényeihez igazítottuk. 2017. március13-án küldtük ki az első sajtóközleményt, 
amelyben röviden bemutattuk a Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszán várható 
programokat.  

A további sajtókommunikáció során az iskolai edukációs programsorozatra, és a 
roadshow-ra fókuszáltunk. Az első és utolsó iskolai program sajtónyilvános volt, így 
az újságíróknak lehetőségük nyílt bepillantást nyerni a kifejezetten felső tagozatos 
gyerekek számára készült programba. A programsorozatról folyamatos 
kommunikációt folytattunk: rendszeresen tájékoztattuk a sajtót az eredményekről, s a 
különleges kezdeményezés fogadtatásáról is. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 
esetében minden rendezvényről küldtünk beharangozó és beszámoló 
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sajtóközleményt, valamint szintén folyamatosan tájékoztattuk az újságírókat a 
program eredményeiről.  

A sajtóközlemények kiküldéséhez a sajto@mozaikmuzeumtura.hu e-mail címet 
alkalmaztuk, annak érdekében, hogy a programmal kapcsolatos tájékoztatás egy 
felületről érkezzen a releváns érdeklődők felé. 
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1. sajtóközlemény – 2017. március 13.  

 

Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszi program 

 

2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 
program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott. Célja változatlan: a 
magyarországi múzeumok népszerűsítése és ez által a múzeumlátogatások számának 
növelése, kiemelt célcsoportja továbbra is a 8-16 éves korosztály.  

 

Ismét országjáró Roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra 

A tavaly ősszel nagy sikerrel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017. március 
és május között ismét hat városba (Eger, Sopron, Szombathely, Szolnok, Szeged, 
Veszprém) látogat el, hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érjük 
el a célcsoport tagjait. 

 

Iskolai edukációs program 

Programunk friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése, 
melyben partnerünk a Felelős Szülők Iskolája. Fontosnak tartjuk, hogy a programunk 
célcsoportját alkotó fiatal korosztályt az iskolai környezetükben is megszólítsuk: 
játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal 
kívánjuk felhívni a figyelmüket a Mozaik Múzeumtúra programra, a múzeumok 
sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás örömeire.  

 

Mozaik Múzeumtúra budapesti kulturális, oktatási és családi rendezvényeken 

Idén tavasszal programunk bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen is, így terveink szerint jelen leszünk a „Legyen élmény a tanulás!” 
oktatási rendezvényen, Gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok 
Majálisa és a Múzeumok Éjszakája kulturális rendezvényeken.  

  

Speciális Múzeumtúrák 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a 
múzeumokat egy közös szempont: aktuális témához való kapcsolódásuk, közös 
tematika, vagy földrajzi elhelyezkedésük alapján válogatjuk össze. Az 1956-os 
emlékévhez kapcsolódóan még tart az ’56-os Múzeumtúra elnevezésű programunk, 
melybe az 1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtöttük egybe. A Tájak-
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Korok-Múzeumok Egyesületével közösen pedig idén is szervezünk egynapos 
városnéző múzeumtúrákat, amelyek során egy-egy város múzeumait kulturális 
látnivalóit keressük fel.  

 

Mozaik Múzeumtúra - online matricagyűjtő-játék 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez 
mindössze egy okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van 
szükség. A játék során - mivel nincsen helyszíni vagy időbeli korlát - olyan 
múzeumokat látogathatunk meg, amilyenekhez csak kedvünk van, legyen szó 
informatika történeti gyűjteményről vagy éppen az ibafai Pipamúzeumról. 

A mobil alkalmazás segítségével közel 400 múzeumot ismerhet meg és keresgélhet 
közöttük tematika, lakhely, kirándulási célpont vagy éppen a múzeumok nevei 
alapján, a nyitóképernyőn pedig mindig friss információkat, kiállításajánlókat talál. 

Programjainkról folyamatosan tájékozódhat a www.mozaikmuzeumtura.hu 
honlapon, valamint a www.facebook.com/mozaikmuzeumtura hivatalos Facebook 
oldalunkon. 

 

A Mozaik Múzeumtúra programjai a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg.  
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2. sajtóközlemény + meghívó – 2017. március 16.  

 
  

MOZAIK MÚZEUMTÚRA iskolai edukációs programsorozat indul 

Korabeli jelmezek, mamutvadászat és Arany János slam poetry 

Rendhagyó múzeumpedagógiai programsorozat indul az iskolákban 

 

A Mozaik Múzeumtúra keretében iskolai edukációs múzeumpedagógiai 
programsorozat indul március 21-én az újpalotai, XV. kerületi Kontyfa Középiskola, 
Szakiskola és Általános Iskolában. „A Mozaik Múzeumtúra program életében először 
lépünk ki az intézmények falai közül és a múzeumi nyílt napokon túl, a diákok 
számára helybe visszük a múzeumi élményeket” – fogalmazott Makranczi Zsolt, a 
programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója. A nyolcállomásos 
edukációs programsorozat kitalálója és szervezője a Felelős Szülők Iskolája. Az 
általános iskola felső tagozatosainak szóló aktivitások újszerűek és rendhagyóak 
lesznek. A diákok egyszerre több állomáson kalandozhatnak történelmünkben, 
hagyományainkban vagy épp a természettudományok világában. Fotózkodhatnak 
korabeli ruhákban, zenélhetnek régi hangszereken vagy épp írhatnak Arany János 
művei alapján slam poetryt is, a jégkorszak rejtelmeiről már nem is beszélve. 

 

„Divatba hozzuk” a múzeumba járást   

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a 2017-es év jeles 
évfordulóihoz kapcsolódó programokat – a 2017-ben esedékes emlékévekhez 
kapcsolódva, mint: Arany János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-
emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója.  Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben 
kedvcsináló tematikus foglalkozást szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, 
színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy felkeltsük a diákok és a pedagógusok 
figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba hozzuk” a múzeumba járást – 
fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója.  

 

Legyen élmény a tanulás!  

A programsorozat célja, hogy interaktív játékos tanulás keretében ösztönözzük a 
diákokat, tanárokat és a szülőket is arra, hogy megismerjék a múzeumi 
programkínálatot és gyakrabban látogassák meg e múzeumokat. A Mozaik 
Múzeumtúra ingyenesen letölthető mobil applikációja közel 400 múzeumot tesz egy 
kattintással elérhetővé, megkönnyítve a programszervezést is. 
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Az iskolában a feladatok, programok korosztály szerinti bontásban külön tematikával 
kerülnek lebonyolításra az 5-6. osztály, valamint a 7-8. osztály tanulói számára. Az 
osztályok már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, 
amelyek parallel futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig 
állomásokon ügyeskedik. Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzuk és a 
legjobbakat az április elsején megrendezésre kerülő Legyen élmény a tanulás – 
edukációs expón látjuk vendégül az Óbudai Csodák Palotája Playbarban. 

Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb 
töritanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk – , Elek Ányos és a Veled 
Kerek nyári tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, 
vidám programmal készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és 
ebben milyen fontos szerepük van a múzeumoknak! 

 

Ízelítő a programból: 

(helyszínenként változó összetételben) 

• Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív 
kvízjáték 

• 1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

• Kodály Emlékév kapcsán hangszerek és zenepedagógiai játékok 

• Fotózkodj! – korabeli jelmeztár  

• Tudományos „mozi” – időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

• Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha 

• Mamutvadászok / Dr. Csont – a Természettudományi Múzeum múzeumi 
„játéka” 

• Petőfi összes – a Petőfi Irodalmi Múzeum verses játékai 

• „A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából 

  

Iskolai edukációs programsorozat: 

1. 2017. március 21. - Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156 
Budapest, Kontyfa utca 5.) 

2. 2017. április 6. - Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi út 2.) 

3. 2017. április 10. - Lisznyai Utcai Általános Iskola (1016 Budapest, Lisznyai u. 40-
42.) 
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4. 2017. április 11. - Óbudai Árpád Gimnázium (1034 Budapest, Nagyszombat u. 
19.) 

5. 2017. április 12. - Simándy József Általános Iskola (2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.) 

6. 2017. április 24. - Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola (2440 
Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 2.) 

7. 2017. április 27. - Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium (1124 
Budapest, Meredek u. 1.) 

8. 2017. május 26. - Chernel István Általános Iskola (2484 Gárdony-Agárd, Iskola 
u. 2.) 

 

Egyéb események: 

1. 2017. április 1. – Legyen élmény a tanulás! Edukációs expo (Óbudai Csodák 
Palotája Playbar, 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) 

2. 2017. május 28. – Gyereknap, Millenáris 

 

A Mozaik Múzeumtúra programjai a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg.  

 

 

MEGHÍVÓ 

Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat 

 

Szeretettel várjuk a Mozaik Múzeumtúra program 2017. évi első sajtónyilvános 
rendezvényére és az azt megelőző sajtótájékoztatóra. A rendezvényen 
megismerkedhetnek új iskolai edukációs programsorozatunkkal. 

 

A rendezvény helyszíne: 

Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 

(1156, Budapest, Kontyfa utca 5.) 

Időpontja: 

2017. március 21. (kedd), 08:30 – 13.00 

 

Köszöntőt mond: 
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Makai Katalin, a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola igazgatója 

A Mozaik Múzeumtúra programot bemutatja:  

Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója 

Az iskolai edukációs programsorozatot ismerteti: 

Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapító-ügyvezetője 

 

Reméljük, hogy Ön is megtisztel bennünket jelenlétével! Kérjük, részvételi szándékát 
az eszter@felelosszulokiskolaja.hu email címen, interjú igényét Tibenszky Moni 
Lisánál, a +36 20 583 8852 telefonszámon jelezze. 
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3. sajtóközlemény – 2017. március 20.  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Eger 

2017. március 24. 

 

2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek 
első állomása történelmünk egyik leghíresebb városa, Eger lesz. A Dobó István 
Vármúzeum március 24-én, 10 és 16 óra között várja a múzeumbarátokat egy játékos 
időutazásra a végvárak korába!  

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves 
foglalkozásokkal varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű 
nagyszerű üzeneteit. Az Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-
játékokkal, kirakókkal elevenedik meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság 
terepasztal segítségével játszhatja újra a regény jeleneteit. A kuckóban a rejtélyek 
szerelmesei megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle titkosírással is, de az író novellái sem 
maradnak ki a programok sokaságából, amelyek memóriakártyákkal és társasjátékok 
segítségével elevenednek meg a foglalkozáson.  

Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide 
ellátogatók érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül 
ismerkedhetnek meg alapvető fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” 
játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól az optikai eszközökön keresztül az 
elektromágneses érdekességekig terjed.  

Az egri vár története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
érdeklődő iskolások, mely Balassi Bálint életművéről és egri éveiről tágítja a fejeket; 
majd 12 órától a „Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai 
foglalkozás során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és 
a szórakozás a költő korában.  

13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” 
című stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó 
kérdések segítségével zajlik. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, 
a törököknek el kell foglalniuk az egri vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a 
magyaroknak pedig megakadályozni a törökök várfoglalását.  

A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: 
az érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) „Lőporfüst 
– kövek között” című előadását hallgathatják meg, amely a török kori erőd tüzérségét 
mutatja be. Ezután Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
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Múzeumának igazgatója mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. 
Végezetül Domokos György (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi 
Géza klasszikusából, amely „Az Egri csillagok és a valóság” címet viseli.  

Szeretettel várunk mindenkit március 24-én, Egerben! 

 

A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg, célja a magyarországi múzeumok 
kulturális sokszínűségének népszerűsítése.  

 

www.mozaikmuzeumtura.hu  

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow egri Facebook-eseménye: 

https://www.facebook.com/events/1885284031754355/  
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4. sajtóközlemény – 2017. március 23. 

 

Rajt, rajongással: sikerrel indított a Mozaik Múzeumtúra iskolai 
edukációs programsorozata 

 

A XV. kerületi Kontyfa Iskola volt a nagyszabású múzeumpedagógiai sorozat első 
állomása március 21-én: több mint 300 felsős diák ismerkedhetett interaktív 
feladatokon keresztül a hazai múzeumok kínálatával. A következő hetekben 
további hét iskola fogadja be a színes programot, melynek középpontjában az 
élmény általi tanulás és a múzeumlátogatás örömeinek felfedezése áll. 

A Kontyfa Iskola diákjai kerek évfordulókhoz (1956, Arany János-emlékév, Kodály-
emlékév, reformáció-emlékév) kapcsolódó kreatív feladatok, játékok révén 
barátkozhattak a jelenben élő múlttal, a múzeumok atmoszférájával, de saját 
képességeikkel és kíváncsiságukkal is. Minden osztály aktív résztvevője volt a színes 
programokban gazdag napnak: több osztályteremben és az iskola aulájában paralell 
zajlottak a vetélkedők, bemutatók. A csapatok menetleveleikre gyűjthettek pontokat 
az egyes állomásokon.  A legnépszerűbb feladatok között szerepelt az iskola méltán 
híres történelemtanárának, Balatoni József Jocó bácsinak „kocsmakvíze”, a 19. századi 
korhű jelmezek, Vasváry Pál és Laborfalvi Róza kabátjainak felpróbálása és a 
fotózkodás a Pilvax Kávéházban, a hangszerbemutató vagy a kocsifestés, de lelkesen 
írtak a gyerekek Facebook-posztot a Toldi híres jeleneteiről, vagy épp slam poetryt 
Arany-művek alapján, sőt, verses üzeneteket Arany János Kapcsos könyvébe is. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Néprajzi 
Múzeum szakmai felügyeletével valósul meg, melynek az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet a lebonyolítója. A kísérleti jelleggel elindított iskolai edukációs programsorozat 
főszervezője és megvalósítója pedig a Felelős Szülők Iskolája. A következő hetekben 
további hét iskolába, budapesti, százhalombattai, kistarcsai, agárdi helyszínekre 
látogat el a program. 

Március 24-én, pénteken pedig elkezdődik a tavaly ősszel, nagy sikerrel elindított 
országos múzeumi roadshow: elsőként Egerben, a Dobó István Vármúzeumban 
vehetnek részt az érdeklődők különböző ismeretterjesztő programokon, melyek a 
végvárak korába kalauzolják el a résztvevőket. A tavaszi Mozaik Múzeumtúra 
Roadshow 2017. március és május között összesen hat városba - Eger, Sopron, 
Szombathely, Szolnok, Szeged, Veszprém- látogat el, hogy egész napos rendezvények 
segítségével népszerűsítsék a múzeumba járást.  

www.mozaikmuzeumtura.hu;  www.felelosszulokiskolaja.hu  

A Mozaik Múzeumtúra programjai a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg.  
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5. sajtóközlemény – 2017. március 28.  

 

Végvári harcok, Gárdonyi és Balassi Bálint: Egerben kezdett a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow 

 

Hogyan fejtsük meg Gárdonyi Géza titkosírását? Vajon mivel múlatták a végvári 
katonák szabadidejüket? Milyen lehetett a valóságban a vár ostroma, s milyen volt 
a korabeli tüzérség? A Mozaik Múzeumtúra az Egri Várban kezdte tavaszi 
roadshow-ját. 

A Dobó István Vármúzeum Balassi-termében már délelőtt 10-kor nagy volt a 
zsibongás: a kis múzeumbarátok a Gárdonyi-kuckóban vehettek részt különböző 
foglalkozásokon. A Gárdonyi-életmű nagyszerű üzenetei különleges játékokkal, s 
kézműves foglalkozásokkal elevenedtek meg: volt báb- és könyvborító készítés, de egy 
különleges asztal segítségével a Gárdonyi-féle titkosírást is megfejthették.  

 „Meghúzom a szakállad!” – hangzik el Az egri vár története című kiállításban a 
Balassi Bálint korában párbajra okot adó sértés. Az ide érkező diákság múzeumi óra 
keretében a költő Egerben töltött éveinek történetével ismerkedett meg, sőt: saját 
szemükkel láthatták, hogyan öltözött fel egy korabeli várvédő.  

A „Vitézségről formát…” című foglalkozáson fény derült a végvári katonák 
mindennapjaira is: amikor nem a vár védelmével foglalatoskodtak, bizony ők is 
mulatoztak néhanapján. A programon kiderült, hogy már ők is ismerték a 
malomjátékot, sőt kártyáztak is! Ez után a fiatalok „Az ostrom 38 napja” című 
stratégiai játékon vettek részt, ahol próbára tehették az ostromról megszerzett 
ismereteiket, de szükségük volt a történelemtudásukra is, hiszen Egerről és 
Magyarországról szóló kérdések segítségével is zajlott a játék, mely során 2-2 magyar 
és török csapat küzdött meg az egri várért.  

A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat vette kezdetét a Dobó-bástyában: 
az érdeklődők a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársaitól, s a Magyar Nemzeti 
Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatójától hallgathattak érdekes előadásokat 
az egri várról. Domokos György előadásán fény derült arra, hogy az 1968-as Egri 
csillagok film miben különbözik a történelmi tényektől. Megtudhattuk például, hogy 
a török sereg milyen taktikával jutott el a várfalig, s hogy már abban a korban is 
iszonyatos erővel bírtak a lőfegyverek.  

Ezek után Kelenik József mutatta be a korabeli tüzérség eszközeit. Elmesélte, hogy az 
ágyúkon és puskákon túl rengeteg módja volt a lőpor használatának: a magyarok 
például már ebben a korban is használtak gránátokra emlékeztető harci eszközöket, s 
beavatta az érdeklődőket a tüzes koszorú készítésének rejtelmeibe. A nap végén Buzás 
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Gergely előadásával zárult a Mozaik Múzeumtúra Roadshow egri programja: a 
múzeumigazgató az egri vár egyházi építészetéről osztott meg érdekes információkat 
a közönséggel.  

A délelőtt folyamán a Dobó-bástyában az Eszterházy Károly Egyetem Varázstornya 
színesítette a kínálatot vendégprogramjával. A kísérleti bemutatón összegyűlt első 
osztályosok megismerkedhettek a folyékony nitrogénnel, és saját szemükkel láthatták, 
hogy mi történik egy-egy zöldséggel és gyümölccsel, ha a rendkívül hideg – majdnem 
mínusz 200 fokos – folyadékba kerülnek.  

A Mozaik Múzeumtúra roadshow legközelebb Sopronba látogat el, április 7-én. 
Szeretettel várunk minden múzeumbarátot a hűség városában! 

 

A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg, célja a magyarországi múzeumok 
kulturális sokszínűségének népszerűsítése.  

www.mozaikmuzeumtura.hu 
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6. sajtóközlemény – 2017. március 31.  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron 

2017. április 7. 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow április 7-én, a Hűség Városában folytatódik! 
Egész nap ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Soproni Múzeum 
kiállítóhelyei, az Erdészeti Múzeum, a Központi Bányászati Múzeum és a Zettl-
Langer Gyűjtemény.  

A délelőtt folyamán fiatal múzeumbarátok vehetnek részt kihelyezett órákon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: az Erdészeti Múzeum programján például a 
gyerekek állatbőröket, elefánt lábakat simogathatnak, s ragadozók koponyáit is 
szemügyre vehetik. A látogatás alkalmával játékosan szerezhetnek értékes tudást a 
vadászat világáról.  

Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó 
kiállítóhelye, a Macskakő gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe 
nyerhetnek bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. A gyerekek 
bebújhatnak egy ókori ebédlőasztal közepébe, múlt századi játékokkal játszhatnak, 
csillagképeket alkothatnak, beülhetnek egy százéves iskolapadba is, de azt is 
kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan egy velük egykorú gyermek. A 
Macskakőben a délután folyamán sem lesz hiány a mókából: Róka Szabolcs, Tinódi-
lant díjas énekmondó, drámapedagógus, népzenész hozza el mesetárából a Szent 
György legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila népzenész és 
fiai nyújtanak hangszeres aláfestést, majd az előadást követően önállóan is zenélnek a 
közönségnek.  

Rendhagyó látogatást szervez a fiataloknak a Zettl-Langer Gyűjtemény: az érintetlen, 
19. századi lakásmúzeumban Zettl Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével 
ismerkedhetnek meg, amely Sopronnak és környékének történetét az őskőkor, a 
középkor és az újkor tárgyain keresztül mutatja be.  

A Pék-házban, a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a 
pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház 
lakói. A programon kiderül, hogy mit takar a pékfürösztés hagyománya, de azt is 
megtudhatják, hogy a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence.  

A délután folyamán is jobbnál jobb programokon vehetnek részt az érdeklődők 
Sopron múzeumainak jóvoltából: 16 órától ragadozó madár bemutató és reptetés lesz 
az Erdészeti Múzeum udvarán. A levegő uraival Lóki György, a madarakkal táncoló 
ismerteti meg az érdeklődőket, ez után pedig rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen 



111 
 

megtekinthetők a Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény 
kiállítások.  

Szintén 16 órától várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény: a Balfi utcában a 
látogatók az élő lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek 
bepillantást. „Múzeum és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz 
feladat” - vallja ezt Zettl Gusztáv ükunokája, Langer Ágnes. A programon többek 
között erről a kettősségről is szó lesz, de az egykori festő és műkedvelő 
gyűjteményével is megismerkedhetnek a résztvevők.  

17 órától a Pék-házban a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi kalács 
elkészítésének fortélyaival az épület árnyas udvarán ismerteti meg a látogatókat Mózsi 
Boróka. A programon foszlós kalács is lesz! 

Az esti programok alkalmával kellemes fejtágításon vehetnek részt az érdeklődők: a 
Központi Bányászati Múzeumban, a Templom utcai Esterházy-palotában az 
intézmény igazgatónője, Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá 18 órakor kezdődő 
rövid előadással összekötött tárlatvezetésében arra, hogy fér meg egy ipari múzeum 
egy barokk palotában. Egy órával később, 19 órától a Fabricius-házban pedig 
megelevenedik a történelem: az Arany-emlékév tiszteletére a múzeum 
munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat ezúttal - tőle szokatlan - 
modern produkcióval jelentkezik. „Aranyba foglalva” című előadásával a társulat 
Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs környezetbe helyezve a költő tán 
legismertebb balladáját, A walesi bárdokat. 

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt április 7-én, a Hűség Városában! 

 

A Mozaik Múzeumtúra soproni állomásának Facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/1443166019075076/  

 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/  

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  
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7. sajtóközlemény – 2017. április 10.  

 

Sokszínű múzeumi mozaik Sopronban 

 

Varázslatos vadvilággal, ragadozó madarakkal, frissen sült kaláccsal és bányászati 
kalandokkal várták többek között a közönséget Sopron múzeumai április 7-én. A 
csepegő eső, és a borongós felhők sem tartották vissza a múzeumbarátokat, hogy 
velünk tartsanak a Mozaik Múzeumtúra Roadshow helyi állomásán! 

A délelőtt folyamán – a hagyományokhoz híven – a kisebbek vehettek részt különböző 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: a Pék-házban maguk készíthették a húsvéti 
kalácsot, szorgalmasan nyújtottak és fontak a kis kezek. A Zettl-Langer Gyűjtemény 
rendhagyó tárlatvezetéssel készült a gyermeksereg részére, melynek keretében 
megismerkedhettek az érintetlen, 19. századi lakásmúzeumban rejtőző kincsekkel. A 
Soproni Múzeum legújabb kiállítóhelyén, a Macskakő Gyermekmúzeumban is 
különleges programokon vehetett részt a fiatalság: műtárgykereséssel és régi korok 
berendezéseivel játszva tanultak. Az Erdészeti Múzeum sem maradt ki a 
gyerekprogramok sokaságából: a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjteményben a távoli, 
egzotikus tájakra látogathattak el lélekben a kicsik.  

A délután folyamán is rengeteg élménnyel gazdagodtak a fiatal múzeumbarátok: Róka 
Szabolcs a Szent György legendát hozta el számukra a Gyermekmúzeumba, ahol ők is 
az előadás aktív résztvevőivé váltak, énekeltek és táncoltak, életre keltették a sárkányt 
is. Ez után az Erdészeti Múzeum udvarán Lóki György ragadozómadár bemutatóján 
csodálhatták meg a levegő urait: sőt, a bátrabbak még meg is simogatták az éles csőrű 
állatokat! A gyermeksereg nagy örömére ezek után megismételte délelőtti 
tárlatvezetését Dr. Varga Tamás, a múzeum igazgatója, amely által egy pillanatra 
felnőttként is a dzsungel mélyén érezhettük magunkat: megtudhattuk, hogy miért fél 
a tarajos sültől még a vérmes oroszlán is, valamint saját bőrünkön érezhettük 
tüskéjének szúrását. A vadvilág kalandos felfedezése után a magyar népszokások 
vizeire eveztünk tovább: a pékmesterség legrégebbi soproni épületében, a Pék-házban 
Mózsi Boróka arról mesélt nekünk, hogy a húsvéti kalácssütésnek milyen 
hagyományai vannak a különféle tájegységeken, s hogyan kovácsolta össze 
gyerekkorában az ünnepi kalács az erdélyi falucskában egymástól elzárkózottan élő 
magyar és román közösségeket. A történetek után bemutatta az egykori pék- és 
cukrászműhelyet, de azt is láthattuk, milyen deszkákon nyújtották anno a 
macskanyelvhez a marcipánt.  
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Soproni kalandunk a Központi Bányászati Múzeumban folytatódott: Dr. Kovácsné 
Bircher Erzsébet tárlatvezetésén megismerkedhettünk a bányászat tárgyi emlékeivel, 
s elmesélte nekünk, miért mondták régen, hogy „a bányászmérnök vagy a 
mennyekben van, vagy a börtönben”. A létesítmény pincehelyiségében pedig mintha 
egy miniatűr bányába csöppentünk volna: a csodaszép Esterházy-palota alatti 
helyiségbe bányacsúszdán lehet lejutni, ahol zegzugos járatok találhatóak, sőt, még 
bányacsillében is lehet utazni.  

A nap lezárásaként a Fabricius-házba érkeztünk, ahol az Ars Historica társulat – az 
Arany-emlékév tiszteletére – sajátos feldolgozásban adta elő a költő egyik leghíresebb 
balladáját, A walesi bárdokat.  

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő – rendhagyó – állomása 
Szombathelyen, a Vasi Skanzenben lesz, ahol a Szent György-napi vásárba 
látogatunk el!  

 

A soproni kalandunkhoz Jocó bácsi, a népszerű történelem tanár is csatlakozott, ő így 
látta a Roadshow-t:  

„„Emlékszem Sopronban, néztünk a fák fölé…”- A Wellhello sorai abszolút helytálltak arra az 
érzésre, amit akkor éltem meg, amikor Sopronban jártam az országos Mozaik Múzeumtúra 
Roadshow második állomásán. (…) Többször jártam Sopronban, de diákként. Most viszont 
teljesen más hangulat ragadott meg: a város lassú folyása, a szűk utcák varázsa és a múzeumok 
sokassága. Azonnal félretettem mindent és átadtam magam ennek az érzésnek, ahol nincs 
munka, nincs telefon és nincsenek gondok: csak a múzeumok, a programok és az, hogy újra 
kíváncsi gyerek lehetek.”  

Jocó bácsi beszámolója elérhető itt:  

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/emlekszem-sopronban-neztunk-a-fak-fole-mozaik-
muzeumtura-roadshow-ahogy-joco-bacsi-latta  

 

A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg, célja a magyarországi 

múzeumok kulturális sokszínűségének népszerűsítése.  

www.mozaikmuzeumtura.hu 
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8. sajtóközlemény – 2017. április 13.  

 

Sikeresen rajtolt a Mozaik Múzeumtúra iskolai programja 

Már több mint 1500 diák vett részt a Mozaik Múzeumtúra iskolai állomásain 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programsorozata a múzeumlátogatást élmények és 
interaktív foglalkozások révén népszerűsíti, és jeles évfordulók (Arany 200, 
Reformáció 500, Kodály- és Szent László-év, Kiegyezés-évforduló) mentén visz 
színes programokat nyolc általános iskola felső tagozatosaihoz. A 
múzeumpedagógiai sorozat a Kontyfa utcai Iskolából indult útjára, de jelmezekbe 
bújtak a Farkasréti Általános Iskola diákjai és hangszerkiállítással barátkozhattak 
a Lisznyai Utcai Általános Iskola, az Óbudai Árpád Gimnázium, valamint a 
kistarcsai Simándy József Általános Iskola tanulói is. Így eddig több mint 1500 diák 
találkozhatott az ország kulturális kínálatának izgalmas szeleteivel, a sorozat még 
három helyszínre érkezik tavasszal.  

A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény különleges hangszereit 
megszólaltatni, a szabadság fogalmát autófestéssel körbejárni, összerakni egy 
képregényt A walesi bárdokból, szakszerűen megállapítani, hány éves egy mamuttetem, 
elidőzni a Pilvax kávéházban korabeli kalapot/főkötőt viselve, ugrálni a 
történelemben a Da Vinci Learning csatornával vagy igazi rejtélyek nyomába eredni 
egy kocsmakvízen – öt iskola diákjai már tudják, miről van szó, hiszen átélhették 
mindezt a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának köszönhetően. 
Az élmény- és aktivitás-centrikus rendezvényeken több osztályban párhuzamosan 
zajlanak az események: minden teremben hazai múzeumok és kiállítóhelyek 
képviselői mutatkoznak be játékos feladatokon keresztül. A menetlevéllel érkező 
osztályok pontokat szerezhetnek az állomásokon, a nap végén pedig mindenki 
ajándékban, a győztesként kikerülő csapat pedig különdíjban részesül.  

A múzeumpedagógiai sorozat ellátogat még a Százhalombattai Eötvös Loránd 
Általános Iskolába, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumba, 
valamint az agárdi Chernel István Általános Iskolába is.  

A múzeumlátogatás népszerűsítését célzó iskolai edukációs programot a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja, a Néprajzi Múzeum és partnere az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet fogja össze, szervezője és megvalósítója pedig a Felelős Szülők Iskolája. A 
sorozat házigazdája Balatoni József ’Jocó bácsi’, a népszerű történelemtanár, a stábot 
pedig Elek Ányos és a Veled Kerek nyári tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok 
képviselői és lelkes animátorok alkotják.  

Az iskolai programunk mellett a következő hetekben folytatódik a nagy 
népszerűségnek örvendő Mozaik Múzeumtúra Roadshow is: Eger és Sopron után 
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múzeumi nyílt napok lesznek Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és Veszprémben. 
Mindezek mellett a budapesti közönségnek sem kell csüggednie, ugyanis a Mozaik 
Múzeumtúrával májusban a Múzeumok Majálisán, és a PlayKID Gyereknapon is 
találkozhatnak, júniusban pedig a Múzeumok Éjszakáján képviselteti magát a 
program. Érdemes lesz ellátogatni ezekre a helyszínekre is, hiszen mindenhol 
meglepetés programokkal kedveskednek a múzeumtúrázóknak! Keressétek a Mozaik 
Múzeumtúra standját! 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék is, amelyhez 
mindössze egy okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van 
szükség. A játék során – mivel nincsen helyszíni vagy időbeli korlátokhoz kötve – 
olyan múzeumokat látogathatunk meg, amilyenekhez csak kedvünk van, legyen szó 
informatika történeti gyűjteményről vagy éppen az ibafai Pipamúzeumról. 

Minden múzeum 0-100 éves korig ajánlott! 

 

Tudnivalók, információk: www.mozaikmuzeumtura.hu,  

Facebook: @mozaikmuzeumtura 

 

A Mozaik Múzeumtúra programjai a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg.  
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9. sajtóközlemény – 2017. április 18. 

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow a Szent György-napi vásáron, a Vasi 
Skanzenben! 

2017. április 22-23.  

 

A Mozaik Múzeumtúra tavaszi roadshow-jának harmadik, rendhagyó állomása a 
Vasi Skanzenben, a Szent György-napi vásáron lesz. A kézműves sokaságban 
mindenki találhat kedvére való programot: a Skanzen két napon át várja az 
érdeklődőket különféle múzeumi programokkal, foglalkozásokkal, bemutatókkal 
és koncertekkel.  

A Szent György-napi vásárt a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum évek óta a 
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben szervezi, amihez  
idén a Mozaik Múzeumtúra program is csatlakozott: a hétvégi rendezvényen ennek 
megfelelően mind a két napon múzeumi programokon, kézműves bemutatókon és 
foglalkozásokon vehetnek részt a vendégek. Mindkét nap lesz tárlatvezetés a Skanzen 
házaiban, 11 és 13 órai kezdettel csodálhatják meg a résztvevők a régi lakóépületeket. 
Az érdeklődők nyitott műhelyekben sajátíthatják el a szövés, kötélverés és fazekasság 
fortélyait, de lehetőség lesz Sárkányölő Szent György-maszkok készítésére is. 
Bemutatót és egész napos foglalkozást tart a Retextil Alapítvány, akiknek a jóvoltából 
például olyan technológiát ismerhetnek meg a résztvevők, mellyel a háztartási 
textilhulladékból, egyszerű, ősi eljárásokat alkalmazva (fonás, szövés, hurkolás) 
Retextil fonalat, majd abból berendezési és használati tárgyakat készíthetnek. 
Azoknak, akik kedvelik az állatokat, a Szombathelyi Galamb- és Kisállattenyésztő 
Egyesület kedveskedik galambfajta-bemutatóval szombaton, akik azonban inkább a 
földművelés vívmányai iránt érdeklődnek, megtekinthetik a kiállított mezőgazdasági 
gépeket.  

A kézműves termékek vására mellett mind a két napon izgalmas programokkal várja 
vendégeit a Skanzen, szombat délelőtt 10 órától például a Szombathelyi 11-es Huszár 
Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót a nagyszínpad előtt. Az egyesület 2001-es 
alakulása óta őrzi, ápolja és reprezentálja a magyar huszárság, ezen belül is kiemelten 
– az 1889-ben Szombathelyre telepített – 11-es huszárezred emlékeit, hagyományait. 
Az ő bemutatójukat váltja 10 óra 30 perckor a Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna 
Egyesület előadása, akik a nyugati gyepűk őrzőinek, a magyar, besenyő és és a kijevi 
ruszból származó varjág vitézeknek állítanak emléket.  

A nagyszínpadon, illetve a színpad előtt folyamatosan váltják egymást a különféle 
hagyományőrző csoportok: 11 órától a Békefi Antal Népdalkör mutatkozik be, 12-től 
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pedig a Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatóját csodálhatják meg a 
vendégek.  

13:30-tól a Muraszombati Baráti Kör Népdalköre, 14:30-tól pedig az Őrségi Baráti Kör 
énekkara fog dalolni. 15 órától a nagyszínpadon a Vásártér című produkció ígér 
különleges élményt: Kovács Géza bábművész előadásával feleleveníti a hajdanvolt 
piacok hangulatát, amikor még mutatványosok, bábosok járták a vásártereket. A 
három részből álló előadásban a fából faragott figurák egy hagyományos szoknyás 
bábszínpad ráncai közül bukkannak elő, a játékot kecskebőr duda és különleges 
tilinkók kísérik. 

A zenének is fontos szerepe lesz a programokon: 15:30-tól a pajtaszínpadon Mészáros 
Szabolcs dob workshopot tart, 16 órától a nagyszínpadon pedig Szélkiáltó koncert lesz. 
Az együttes énekes verseket ad elő akusztikus hangszereken, amelyekhez a zenét a 
tagok írják. A magyar és a világirodalom kortárs és klasszikus költőinek verseit éneklik 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A szombati nap kavalkádját a kézműves 
termékek árverése zárja, amelynek keretében a vásárban árusítók egy-egy terméküket 
ajánlják fel a közönségnek, akik licitálhatnak a portékákra. 

Vasárnap is érdemes lesz ellátogatni a Skanzenbe: 10 órától ismét a Magor Íjász 
Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót a nagyszínpad előtt, fél órával később pedig 
a Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület ismétli meg bemutatóját. 11 órától az 
Aranypatak kórus lép fel a nagyszínpadon, őket váltja fél tizenkettőkor a Gazdag Erzsi 
Óvoda néptánccsoportja. Délben a Brenner Óvoda néptánccsoportja mutatkozik be, 
12:30-tól a Peruška Mária Énekkar szórakoztatja a nagyérdeműt, délután kettőtől 
pedig a népszerű szentpéterfai horvát együttes, a Koprive tamburazenekar lép fel.  

Délután 15 órakor folktrend divatbemutatóval színesített kiállításmegnyitóra várják az 
érdeklődőket: Szilágyi Irén népi iparművész szűrrátétes gyűjteményének darabjait a 
kerített házban tekinthetik meg a vásározók. A különleges megnyitón Csapláros 
Andrea múzeumigazgató és V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős államtitkár köszönti a vendégeket, majd dr. Kemecsi Lajos, a 
Néprajzi Múzeum főigazgatója ajánlja a közönség figyelmébe a régi cifraszűrök ihlette 
viseleti darabokat. 

16 órától Szalóki Ági ad koncertet a nagyszínpadon: a Körforgás című lemez zenei 
anyagát énekelt versek alkotják, többek közt József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó 
T. Anna, Erdős Virág, Jónás Tamás és Garaczi László költeményei. A zeneszerzők, 
Szalóki Ági és Fenyvesi Márton, színes, izgalmas zenei világot hoztak létre: a dalok a 
magyar, cigány, afrikai mali és pigmeus, valamint indiai zenei hagyományok mellett 
a jazz és a könnyűzene forrásából is merítenek.  

A vásár vége felé közeledve még lesz egy lehetősége a vendégeknek 17 órától a 
pajtaszínpadon a különféle kézműves termékekre licitálni, majd fél hatkor a 
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nagyszínpadon ünnepélyes vásárzáró ceremóniával ér véget a 21. Szent György-napi 
forgatag. 

A Mozaik Múzeumtúra szombathelyi állomásának Facebook-eseménye:  

https://www.facebook.com/events/780021152152355/  

 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:  

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/  

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  

 

  



119 
 

10. sajtóközlemény – 2017. április 24.  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok 

2017. április 28. 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő, negyedik állomása Szolnok! A Tisza-
parti városban sokszínű programokon vehetnek részt az érdeklődők: lesznek 
rendhagyó tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, de nem lesz hiány színpadi 
produkciókból sem! 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi programokra várja az iskolai csoportokat a 
Damjanich János Múzeum, melynek tárlataiban tér- és időbeli utazáson vehetnek részt 
a fiatal múzeumbarátok. A „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül 
című kiállításon például a diákok lélekben ellátogathatnak Tajvanba, s 
megismerkedhetnek az ország történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának 
kultúrájával is. A Mesélő dobozok nevű tárlaton az okostelefonok és tabletek 
„nagyszüleivel” találkozhatnak: a múzeumi órán régi rádiókat, televíziókat, 
magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhatnak meg.  

A Roadshow keretében rendhagyó módon ezúttal nemcsak a gyerekek mennek 
múzeumba, hanem a muzeológusok is ellátogatnak az iskolába! A Damjanich János 
Múzeum munkatársai a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban fognak vendégeskedni, ahol a diákok szabadon kérdezhetnek a 
múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, valamint néprajzkutató mesél 
hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esik majd a múzeumban található 
kiállításokról is! 

Középkori lakomára kalauzolja az érdeklődőket Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársa 11 órától a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! 
A gasztrotörténeti előadáson fény derül a lovagkor étkezési szokásaira, amely egész 
biztosan nem csupán a kézzel evés hagyományát jelenti. A kortárs művészet 
rajongóinak érdemes lesz ellátogatnia a Szolnoki Galériába is, ahol „Az univerzum 
árnyékában” című időszaki kiállításon a tárlat két alkotója, Bereznai Péter, Munkácsy-
díjas festőművész, és Lestyán-Goda János szobrászművész személyesen kalauzolják 
végig vendégeinket a művek között. A különleges kiállítás az örvénylést és az idő 
mozdulatlanságát mutatja be.   

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készül a múzeum! Az intézmény 
előtt felállított színpadon különféle bemutatókkal kezdődik a pénteki mulatság: 14 
órától a New Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhetnek a 
kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus 
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gimnasztika és a tánc elemeit. Őket követi a színpadon 18:30-kor a Szolnoki Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta 
működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes. A csoport színpadi koreográfiái 
felölelik a Kárpát-medence szinte valamennyi tájegységének hagyományos 
tánckultúráját: az erdélyi forgós-forgatósok és virtuóz legényesek mellett 
megelevenednek a Felső-Tisza vidék, a Dél-alföld és a Dunántúl táncai is. 
Mindemellett természetesen a Nagykunság és Jászság táncaiból, verbunkjaiból és 
csárdásaiból is válogattak repertoárjuk megalkotásakor.  

A Damjanich János Múzeum díszudvarára is érdemes lesz bekukkantani délután, ahol 
17 órától életre kel a középkor! A szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, 
a Zolnok Bandérium bemutatóján az 1400-as évek korával ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. Őket követi 17:30-tól a szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tagjainak 
bortörténeti előadása, ahol a nemes ital több mint 9000 éves kultúrájáról hangzanak 
majd el érdekes tudnivalók. A múltbéli barangolások után az udvaron a gitárzenéé 
lesz a főszerep: a 2015 óta működő Inmates zenekar rock-, blues-, és 
countryfeldolgozásokkal szórakoztatja majd a nagyérdeműt.  

Nem kell csalódniuk a csendesebb programokra voksolóknak sem: tabáni mesékkel 
várják az érdeklődőket a Damjanich János Múzeum munkatársai 18 órától a Tabáni 
Tájházban. A Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi – városrész a Tisza-Zagyva 
torkolat közelében terül el, korábban félszigetszerűen benyúlt a Zagyvába. A múzeum 
dolgozói színes előadások keretében mutatják be a hajdani városrészt, de emellett a 
rendezvény más célt is szolgál: a szervezők szeretettel várják a Tabánhoz kapcsolódó 
tárgyfelajánlásokat. 

 

A Mozaik Múzeumtúra szolnoki állomásának Facebook-eseménye:  

https://www.facebook.com/events/287788038335779/ 

 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:  

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  

 

  



121 
 

11. sajtóközlemény – 2017. május 2.  

 

Régi korokat idéztünk Szolnokon 

 

Középkori katonai bemutató, néptánc előadás, és rock koncert a múzeumudvaron! 
A szolnoki Damjanich János Múzeum volt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 
negyedik állomása, ahol együtt idéztük meg a régi korok szellemét.  

A délelőtt folyamán különféle múzeumi órákon vehettek részt iskolás csoportok: a  

„Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című kiállításon például a 
diákok Tajvan történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával 
ismerkedhettek meg. A Mesélő dobozok nevű tárlaton az okostelefonok és tabletek 
„nagyszüleivel” találkozhattak: a foglalkozáson régi rádiókat, televíziókat, 
magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhattak meg. A múlt bűvöletében töltött idő 
mellett a kortárs művészeteknek is jutott szerep: a fiatal múzeumbarátok a Szolnoki 
Galériában rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt „Az univerzum árnyékában” című 
időszaki kiállításon, ahol a két alkotó, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas festőművész, és 
Lestyán-Goda János szobrászművész személyesen kalauzolták végig a diákokat a 
művek között.  

A Roadshow keretében azonban nem csak a gyerekek mentek múzeumba, hanem a 
muzeológusok is ellátogattak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai a 
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban vendégeskedtek, ahol 
a diákok szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, 
történész, valamint néprajzkutató mesélt a fiatalságnak hivatásuk szépségeiről, illetve 
árnyoldalairól, de szó esett a múzeumban található kiállításokról is, hiszen a 
Damjanich János Múzeum történelmi leletanyaga igazán gazdag.  

Kellő étvágygerjesztésben részesültek az érdeklődők Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársának előadásán a Damjanich János Múzeum első emeleti 
képtárában! A gasztrotörténeti előadáson fény derült a lovagkor étkezési szokásaira, 
amely nem csupán a kézzel evés hagyományát jelenti.  

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készült a múzeum, az intézmény 
előtt felállított színpadon a New Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők 
megismerkedhettek a kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett sportággal, mely 
ötvözi a torna, a ritmikus gimnasztika és a tánc elemeit. Ez után a múzeum 
díszudvarán folytatódott a programok sokszínű sorozata: a Zolnok Bandérium 
középkori katonai bemutatóját csodálhattuk meg. Megismerkedtünk a korabeli 
közelharc rejtelmeivel, s megtudhattuk, hogy a csapat neve Szolnok régi 
elnevezéséből, a „Zounok” szóból ered. A kardok és páncélok ritmusos zörgése mellett 



122 
 

érdekes információkkal gazdagodtunk a kor lovagi kultúrájáról, s kiderült: nem csak 
a férfiak, a hölgyek is nagyon vitézül harcoltak akkoriban.  

A bemutató után a Damjanich János Múzeum konferenciatermébe vettük az irányt, 
ahol megismerkedtük a Bereczki Máté Gazdakör munkásságával, s a vidék 
finomabbnál finomabb boraival, amelyeket meg is kóstolhattunk – persze csakis 18 
éven felül. A múltidézés a Tabáni Tájházban folytatódott a bortörténeti kitérő után: a 
Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi és legszebb – városrész történetéről 
hallgattunk érdekes előadást. Megtudtuk, hogy a török korban rendkívül fontos 
szerepet játszott a szolnoki vár, amely a település Tabán részén feküdt akkoriban, de 
az is kiderült, hogy itt másolták az egyetlen Magyarországon készült török kódexet, 
amely Szulejmán hadjáratát regéli el.  

A tabáni kalandozás után ismét a Damjanich János Múzeum díszudvara felé vettük az 
irányt: az udvaron a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 
Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes 
tartott bemutatót. A csapat dicséretére váljék, hogy a kissé csípős idő ellenére élőben 
szórakoztatták a közönséget a táncokhoz tartozó énekekkel.  

A napot az Inmates zenekarral zártuk: a 2015 óta működő együttes rock-, blues-, és 
countryfeldolgozásokkal szórakoztatta a múzeumudvaron összegyűlteket: csak úgy 
zengtek a falak a Folsom prison blues-tól, és a Jimi Hendrix feldolgozásoktól! A 
kellemes lezárás után elsötétültek a múzeum fényei: a tartalmas nap után elégedetten, 
tele emlékekkel térhettek a szolnokiak nyugovóra.  

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Szegeden lesz, május 12-én.  

 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:  

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  
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12. sajtóközlemény – 2017. május 8.  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szeged  

2017. május 12.  

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása a napfény városa, Szeged, ahol 
a helyi múzeumok egész nap tartalmas programokkal várják a látogatókat! A 
vendégek megismerkedhetnek a legendás szegedi papuccsal, de illemtani múzeumi 
óra, folyóirat bemutató, s videojáték történeti előadás is szerepel a programok között.  

A szegedi papucsot Rátkai Sándor népi iparművész találta fel, a mester élete során 
több tízezer párat készített a különleges lábbeliből. A szegedi Móra Ferenc Múzeum 
gyűjteményét gazdagítja a mintakollekció, amelyet még az idős iparművész 
adományozott az intézménynek. Többek között ezeket is meg lehet tekinteni a 
múzeum időszaki kiállításán, amely a „Páratlanok – A szegedi papucs története” nevet 
viseli. A Móra Ferenc Múzeum többféle foglalkozással is készül, melynek fókuszában 
a különleges lábbeli áll: például 10 és 13 óra között játszóház, és múzeumi óra is lesz 
iskolai csoportok számára. A délután folyamán is folytatódik ez a tematika: 16-19 óráig 
családi játszóházzal várják az érdeklődőket, ahol motívumok festésére, papírból 
papucskészítésre és népi minták varrására lesz lehetőség. Azoknak sem kell 
csalódniuk, akik inkább csak gyönyörködnének a papucsokban, ugyanis 16 és 18 órai 
kezdettel interaktív, szakmai tárlatvezetések indulnak a kiállításban. A múzeum 
néprajzi osztályának munkatársai fogják kalauzolni az érdeklődőket, akik 
megtudhatják, mitől is olyan egyedi a szegedi papucs, de arra is fény derül, hogy 
hogyan készítették, és kik viselték a hagyományos lábbelit. A szegedi- és környékbeli 
népviseletnek, de a mindennapi életnek is fontos eleme volt a papucs hajdanán: ezt 
hivatott bemutatni a 17 órától kezdődő táncantropológiai előadás, ahol a látogatók 
megismerkedhetnek a híres tápai papucsos táncokkal.  

Tudni illik, hogy mi illik! Délelőtt régi korok viselkedéskultúrájával ismerkedhetnek 
meg iskolás csoportok a Fekete ház enteriőr kiállításában. Az alsó tagozatos diákok a 
régi berendezési tárgyak között játszva sajátíthatják el az egykori illemtant, és étkezési 
szokásokat. A foglalkozás emellett korunk viselkedési szokásait is segít tudatosítani a 
drámapedagógia módszereivel.  17 órától a ház ajtaja nyitva áll az érdeklődő családok 
előtt is, hogy a szülők se maradjanak ki a mókás időutazásból! 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum másik időszaki 
kiállításával is megismerkedhetnek a látogatók: a Plak-Art című tárlatban 16, 17 és 18 
órai kezdettel is indulnak vezetések. A különleges plakátkiállításon kiderül, hogyan 
védekeztek hazánkban a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, hogyan próbálták 
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megelőzni az alkoholfogyasztást, milyen felvilágosítás járt a házasság előtt állóknak, 
és bemutatnak egy olyan 1956-os plakátot is, melyen eredeti bakancsnyom látható.  

A délután folyamán a tárlatvezetéseken kívül is érdekes programokkal várják a 
látogatókat a Móra Ferenc Múzeumban: 16 órától a Tájak Korok Múzeumok Egyesület 
szegedi tagcsoportja kedvcsináló vetítésre várja az érdeklődőket, ahol bemutatják a 
csoport programjait és kirándulásait. Ez után játékos totón vehetnek részt a látogatók. 
18 órától a régészet szerelmeseinek kedvez a múzeum: a „Határtalan Régészet” című 
folyóirat bemutatóján Fogas Ottó múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs 
szerkesztővel lesz beszélgetés.  

A Szent-Györgyi Albert Agóra is egész nap színes programokkal várja a technika iránt 
érdeklődőket: 10 és 14 órai kezdettel rendhagyó tárlatvezetésekkel kedveskednek a 
látogatóknak az Informatika Történeti Kiállításon. A vezetésen résztvevők 
megismerkedhetnek a számítógépek hőskorának „ereklyéivel”, többek között az M3, 
URAL2, RAZDAN, MINSZK 22, a „szegedi Katica” is látható a sort szinte a napjainkig 
folytató, világ színvonalú gyűjteményben. A kiállításba érdemes lesz 16 órakor is 
bekukkantani: Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
főmunkatársa tart érdekfeszítő előadást a videojátékok történetéről. Az Agórához 
tartozó Látványlaboratóriumban a főszerep a fizikai kísérleteké lesz: 11 és 15 órától 
várják a jövő tudósait, s a lelkes érdeklődőket. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum egész nap 
biztosít igény szerinti időpontban tárlatvezetéseket a természettudományi és néprajzi 
látványtáraiban. Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet: wilhelm.adel@gmail.com 

  

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow szegedi facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/416407192068444/ 

 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/  

 

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  

 

  



125 
 

13. sajtóközlemény – 2017. május 15.  

 

A hagyományőrzés és a modern technika találkozása Szegeden 

 

Illemtan óra a Fekete házban, lézerkísérletek, plakátokon át bemutatott történelem: 
sokszínű programokban volt része a szegedieknek a Mozaik Múzeumtúra 
Roadshow 5. állomásán.  

A napfény városában a délelőtt folyamán a gyerekeket várták a múzeumok: a Móra 
Ferenc Múzeumban például játékos foglalkozásokon vehettek részt a „Páratlanok – A 
szegedi papucs története” című kiállításhoz kapcsolódóan, a Fekete házban 
drámapedagógiai foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek a régmúlt korok 
etikettjével, a Szent-Györgyi Albert Agórában pedig rendhagyó tárlatvezetésekkel és 
fizikai kísérletekkel várták a fiatal múzeumbarátokat.  

Az Agórában a délután folyamán is hasonló programokkal várták az érdeklődőket: az 
Informatika Történeti Gyűjteményben tartott tárlatvezetésen interaktívan, játékosan 
ismerkedtünk az elsőre kissé száraznak tűnő szakterület történelmével, vívmányaival. 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság támogatásával működő kiállítás 
tárlatvezetésén bebizonyosodott: csupa móka is lehet az informatika! Felfedeztük, 
hogyan működött a régi időkben egy telefonközpont, megtudtuk, hogy az első – egész 
szobákat elfoglaló – számítógépek indításához olykor 20-30 ember is szükséges volt, s 
hogy már valóban csak egy hajszál választja el a mai tudományt az önállóan 
gondolkodó gépektől. Mindezek mellett megismerkedtünk a „szegedi Katicával” is, 
melynek a segítségével a pavlovi feltételes reflexeket lehet modellezni. A tanulságos 
vezetés lezárásaként megcsodálhattuk egy igazán „kocka” hangszer előadását is: az 
eszköz floppy lemezek segítségével játszotta le Darth Vader indulóját, vagy a Süsü, a 
sárkány zenéjét.  A kiállítás egyébként igazi paradicsom a régi számítógépes- és tv-
játékok rajongóinak: külön terem áll rendelkezésre a Marioval, Dyna Blasterrel, vagy 
egyéb klasszikusokkal játszani vágyók számára. Többek között ezeknek a 
szoftvereknek az őseivel ismerkedhettük meg Képes Gábor, a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársának előadásán: a muzeológus 
elmesélte nekünk, hogy mekkora szenzációnak számított az első számítógépes játékok 
egyike, a 3x3-as amőba, s végigvezetett minket az úton a mai, néhol filmeket is 
megszégyenítő grafikával rendelkező akció-játékokig vezető úton. Az Agórában az 
informatika története mellett egyéb érdekességekkel is találkoztunk: a rendhagyó 
kísérleti bemutatón szelídített villámmal fedezhettünk fel erőtereket, megtudhattuk, 
hogy egy egyszerű fizikai jelenségnek köszönhetően világít a fénykoktél, s még 
lézerekkel is kísérleteztünk.  
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Az Agóra mellett a Móra Ferenc Múzeumban is érdekes programok várták az ide 
látogatókat: a különleges, szegedi papucs jegyében a résztvevő családok játszóházban 
kézműveskedhettek. A híres lábbelire bojtokat készítettek, népi mintákat varrtak, s 
motívumokat festettek. Mindemellett a Roadshow-ra ellátogatók a múzeum néprajzi 
osztályának dolgozói vezetésével rendhagyó kiállítás látogatáson vehettek részt a  
„Páratlanok – A szegedi papucs története” című tárlaton. A színpompás, kézzel 
hímzett papucsokról kiderült, miért is páratlanok: a hagyományos szegedi lábbelik 
ugyanis egy kaptafára készültek, tehát nincs külön bal- és jobblábas részük. 
Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mely papucsokat milyen alkalmakkor viseltek a régi 
szegedi lakosok – kiderült, hogy a lábbelit férfiak is szívesen viselték, de természetesen 
a számukra készített papucsnak nem volt kopogós, magas sarka. Megtudhattuk azt is, 
hogy a fortélyos hölgyek hogyan oldották meg, hogy tánc közben ne repüljön le a 
lábukról a hagyományos lábbeli: a talprészhez vékonyan odaöltötték a harisnyájukat.  

Rendhagyó tárlatvezetésen vehettünk részt a Móra Ferenc Múzeum másik időszakos 
kiállításán, a PlakArt-on is. Lenyűgöző, valódi alkotásszámba menő posztereken 
keresztül barangolhattuk be Magyarország történelmének fontos eseményeit az 1890-
es évektől 1956-ig. Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mi mindent tudhatunk meg egy 
plakátról, ha közelebbről megvizsgáljuk: pontosan észrevehetőek rajtuk a korabeli 
politikai helyzet lenyomatai. Elmesélte a szesztilalom idején készített elrettentő 
poszterek ironikus történetét, miszerint a grafikus művészt 7 üveg borral fizették ki, 
de elárulta nekünk például egy Ferenc Józsefet ábrázoló kép előtt, hogy a császár az 
aradi vértanúk képét a hálószobájának falán tartotta. A hagyományos magyar ital, az 
Unicum történetével is megismerkedtünk a régi reklámok között: a legendárium 
szerint II. József uralkodónk nagyon szeretett enni-inni, ám amikor rosszul lett a 
rengeteg ételtől, az udvari orvos, Dr. Zwack egy több mint 40 gyógynövény 
kivonatából készített főzetet adott a „kalapos királynak”. Amikor a jóllakott császár 
belekortyolt a nedűbe, felkiáltott: „Das ist ein unicum!”  

Szegedi múzeumtúránkon tehát a hagyományok ápolása, és a rendhagyó 
történelemlecke mellett értékes tudásra tettünk szert az informatika világából is.  

 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Veszprémben lesz, május 26-án!  

 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/  

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  
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14. sajtóközlemény – 2017. május 18. 

 

Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Majálisán is! 

 

A hagyományokhoz híven idén immár 22. alkalommal rendezik meg a Múzeumok 
Majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében május 20-21 között. A program a 
Múzeumok a kertben - kertek és múzeumok címet viseli, melyhez a Mozaik 
Múzeumtúra is csatlakozik. Kalandozzatok velünk a Múzeumkertben: művészet 
tudássétánnyal és értékes nyereményekkel várunk mindenkit!  

A Múzeumok Majálisa a múzeumok legnagyobb közös ünnepe, melynek alkalmából 
több mint 120 múzeum és kulturális intézmény gyűlik össze a Múzeumkertben. Az 
ingyenes rendezvényen számos remek programon vehettek részt: a különféle 
kincsekből készült Műtárgysétányon keresztül be lehet barangolni a Magyar Nemzeti 
Múzeum épületét, a kertben pedig 3 féle Tudássétányon – művészeti, irodalmi és 
természettudományi – tesztelhetitek a tudásotokat.  

A Mozaik Múzeumtúra Művészet Tudássétányon kedvetekre kalandozhattok a 
képzőművészet világában, összesen 29 állomáson várnak Benneteket a kérdések. Ha 
10 állomáson sikerül összegyűjteni a helyes válasszal a pecséteket, garantált 
nyereményben részesültök a Mozaik Múzeumtúra sátorban! Nem csak emiatt lesz 
azonban érdemes ellátogatni hozzánk, hiszen sok-sok játékkal és múzeumpedagógiai 
foglalkozással várunk Benneteket! Lesz például Mozaik Múzeumtúra mini totó 
Instagram feladattal, melynek teljesítésekor értékes ajándékban részesültök, de ha 
úgy érzitek, hogy fortuna Veletek van, megpörgethetitek szerencsekerekünket, 
amellyel további ajándékokat nyerhettek! 

Emellett szombaton, 16 órától a Néprajzi Múzeum érkezik hozzánk, méghozzá egy 
darab bőröndben! A PIKK-PAKK MÚZEUM című mobil múzeumpedagógiai 
program keretei között olyan múzeumi játékon vehettek részt, amely által mini 
kiállítást rendezhettek!  

A Majális mindemellett izgalmas programokat tartogat számotokra, hiszen előadások, 
koncertek, kézműves vásár, design-sarok, és gasztronómiai kóstoló is vár rátok a 
hétvége folyamán, valamint együtt örülhetünk a győztesekkel az Év múzeuma- és az 
Év kiállítása díjak átadásán. Ha pedig kedvetek támadna táncra perdülni, többek 
között a Vodku zenekar, a Kerekes Band, a Lóci játszik, a Nemadomfel, a Villon-trio, 
és a Group’n’Swing is adja majd a talpalávalót.  

 Csatlakozzatok hozzánk a Múzeumok Majálisán, hogy élményekkel, értékes tudással 
és sok-sok nyereménnyel térjetek haza! Múzeumtúrára fel! 

A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg.  
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15. sajtóközlemény – 2017. május 22.  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprém 

2017. 05. 26. 

 

Utolsó, 6. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja május 
26-án, Veszprémben! A királynék városában egész nap sokszínű programokkal 
várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: lesznek rendhagyó tárlatvezetések az 
emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger piknikkoncert is, a 
családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti foglalkozásokkal 
várják a résztvevő intézmények.  

A délelőtt folyamán iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat: a fiatal 
múzeumbarátok a Laczkó Dezső Múzeumba, a Művészetek Házába, s a Boldog Gizella 
Főegyházmegyei Gyűjteménybe látogatnak el, ahol interaktív tárlatvezetéseken, 
múzeumpedagógiai foglakozásokon vehetnek részt.  

14 órától kezdve egészen estig várja a játékos kedvű családokat a Laczkó Dezső 
Múzeum különféle ingyenes, művészeti foglalkozásokkal: többek között Gombrich 
Mester Művészeti Tanodájának szabadtéri újratervező projektjével is! A 10 ikonikus 
veszprémi épületet ábrázoló óriási színező remek lehetőség, hogy kicsik és nagyok 
együtt gondolhassák újra a város épületeit és környezetüket. Emellett a Bakonyi Ház 
udvarán is remekül szórakozhat az egész família: különféle népi játékokkal lehet majd 
ismerkedni. A gólyalábazás és mocsárjárás izgalmai mellett mindenki próbára teheti 
ügyességét a karikahajtás és célba dobás során, de lesz malomjáték is!  

A délután folyamán színes programokkal várnak minden érdeklődőt a veszprémi 
múzeumok: a Laczkó Dezső Múzeum Arany 200 című kiállításában 14 órától lesz 
rendhagyó, női tárlatvezetés. A különleges múzeumlátogatás során Sipos Anna 
művészettörténész, Ács Anna muzeológus és a Veszprémi Egyetemi Színpad 
lányainak közreműködésével egyedi, női szemszögből ismerhetik meg a látogatók 
Arany János balladáinak világát és Udvardi Erzsébet illusztrációinak hangulatát. Nem 
kell csüggedniük azonban az erősebb nem képviselőinek sem: a Laczkó Dezső 
Múzeum Szent László emlékezete című kiállításában 15 órától „férfias szemszögből” 
ismerkedhetnek meg Szent László király udvarával és életével. Az érdekesnek 
ígérkező tárlatvezetést Fogl Krisztián történész tartja a Veszprémi Alig Színpad férfi 
tagjainak közreműködésével. Mindkét program ingyenesen látogatható! 

 

Érdemes lesz a Művészetek Házába is ellátogatni a délután folyamán, ugyanis szintén 
díjmentes tárlatvezetésekkel készülnek a látogatók számára. 14 órától az érdeklődők 
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kettős tárlatvezetésen vehetnek részt a FénySzínForma állandó kiállításban valamint a 
Színkontraszt - Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatában. Ezt követően, 15 
órakor Ughy István kiállításában kalauzolnak a múzeum munkatársai: a látogatók 
megismerkedhetnek a figuratív festő mélyen expresszív szemléletmódjával és 
ecsetkezelésével.  16 órától is érdekes programon lehet részt venni a Művészetek 
Házában: a Munkácsy Mihály- és Prima Primissima-díjas festőművész, Vojnich 
Erzsébet kiállításán lesz tárlatvezetés. A programokra ingyenes a belépés! 

 

2017 a Kiegyezés emlékéve is: ebből az alkalomból, valamint I. Ferenc József és 
Erzsébet királyné koronázásának 150. évfordulójának apropóján készítette a Boldog 
Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény a Kiegyezés és koronázás – 1867 című kiállítást. 
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow programjának keretében a látogatók különleges 
tárlatvezetésen vehetnek részt, melyet most 50%-os kedvezményű jeggyel tehetnek 
meg.  

 

Az estéhez közeledve, 17 órakor városi kultúrtörténeti séta kezdődik István király és 
Gizella királyné szobra előtt! A barangolás alatt – mely érinti Veszprém történelmi 
helyszíneit – olyan titkok és érdekességek derülnek majd ki a városról, amelyet eddig 
még csak nem is sejthettek az itt lakók! A tartalmas nap levezetéseképpen pedig 
ingyenes Szűcsinger Piknikkoncertre vár mindenkit a Laczkó Dezső Múzeum melletti 
liget! Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös estjén előkerül a Beatles és Petőfi is, 
mindez kortárs magyar zenével és költészettel fűszerezve. A jó hangulat garantált: 
csillagos égbolttal, takarókkal, lampionokkal, szomjoltó nedűkkel, és édes-sós 
finomságokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra Roadshow veszprémi állomása.  

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow veszprémi állomásának Facebook-eseménye: 

https://goo.gl/l16FaY  

 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:  

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/  

 

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  
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16. sajtóközlemény + meghívó – 2017. május 23.  

 

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik 
Múzeumtúra tavaszi iskolai edukációs programsorozata 

 

A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, rendhagyó múzeumpedagógiai 
edukációs sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi Chernel István Általános 
Iskola és Gimnázium lesz május 26-án, a nagyszabású sorozatot pedig a PlayKID - Minimax 
Gyereknapon való részvétel koronázza meg május 27-28-án a Millenáris Parkban. 

A múzeumba járás népszerűsítése céljából a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata „házhoz viszi” a 2017-es év jeles évfordulóihoz - Arany János-, Kodály 
Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója - kapcsolódó 
aktivitásokat. Tavasszal már hét általános iskola, hozzávetőlegesen 3000 diákja részesülhetett 
felpezsdítő és izgalmas élményben, most – utolsó állomásként – az agárdi Chernel István 
Általános Iskola és Gimnáziumon a sor. Május 26-án többek között olyan izgalmas 
foglalkozások várják majd a cherneles diákokat, mint Balatoni József ’Jocó bácsi’ Arany János-
kocsmakvíze, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény lebilincselő bemutatója, a Da 
Vinci Learning TV csatorna ismeretterjesztő videói, feladatai, élő szoborképek és improvizatív 
történelmi játék a Veled Kerek tábor csapatával. Bemutatkozik a Magyar Földrajzi Múzeum 
Magyar utazók, földrajzi felfedezők című interaktív foglalkozása, és ismét velünk tart a 
pákozdi Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhely alaki kiképzése, ahol a gyerekek korhű 
ruhába öltözve megtanulják a vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve 
érdekességeket az akkori katonák életéről. 

Ugyancsak május 26-án, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprémbe érkezik! A királynék 
városában egész nap sokszínű programokkal várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: 
lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger 
piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti 
foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

Ezután az iskolák falaitól búcsúzik, de a gyerekekhez továbbra is közel marad a Mozaik 
Múzeumtúra: május utolsó hétvégéjén a PlayKID - Minimax Gyereknap keretében találkozhat 
a fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az 
érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú 
fejlesztésről. Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve 
a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. A 
Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és nagyokat 
egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek kultúrájával, 
a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel 
egyaránt.  
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A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

 

Május 27. - Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. - Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult 
meg: a szervezők és a programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a 
következő tanévben még nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd 
hazánk kulturális kincsei, az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 

 

 

MEGHÍVÓ 

Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat 
 

Szeretettel várjuk a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs program záró 
rendezvényére és az azt megelőző sajtótájékoztatóra. A rendezvényen 
megismerkedhetnek iskolai edukációs programsorozatunkkal és betekintést 
nyerhetnek a múzeumi aktivitásokba. 

A rendezvény helyszíne:  

Chernel István Általános Iskola és Gimnázium 

(2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2.) 

Időpontja:  

2017. május 26. (péntek), 09:00 – 13:00 
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Köszöntőt mond: 

Csordásné Bölcsics Márta, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium  

                                                      igazgatója 

 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatot ismerteti: 

Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapító-ügyvezetője 

 

Az élményszerű tanulásról beszél:  

Balatoni József, Jocó bácsi történelem tanár, a Mozaik Múzeumtúra iskolai 

                                                    edukációs programsorozat házigazdája 

 

Reméljük, hogy Ön is megtisztel bennünket jelenlétével! Kérjük, részvételi szándékát 
a szandi@felelosszulokiskolaja.hu email címen, interjú igényét Tibenszky Moni Lisánál, a 
+36 20 583 8852 telefonszámon jelezze.  
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17. sajtóközlemény – 2017. május 29.  

 

Kulturális áradat a királynék városában 

 

Utolsó, 6. állomásához érkezett a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja május 
26-án, Veszprémben! A királynék városában egész nap izgalmas kulturális 
programok várták a kicsiket és nagyokat egyaránt: az iskolás múzeumi nyílt nap 
alkalmával a fiatal múzeumbarátok délelőtt megismerkedtek a veszprémi 
múzeumokkal, délután pedig a rendhagyó tárlatvezetéseké volt a főszerep. A 
Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja hangulatos, szabadtéri piknikkoncerttel 
végződött: a jó hangulatról a Szűcsinger duó gondoskodott.   

A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba Veszprém múzeumait: a 
Laczkó Dezső Múzeum, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, illetve a 
Művészetek Háza Veszprém 7 helyszínén, 21 csoportban, közel 600 gyermeket 
fogadtak az intézmények, és vezették be a múzeumok izgalmas világába őket. 14 
órától kezdve egészen estig pedig a játékos kedvű családok a Laczkó Dezső Múzeum 
különféle ingyenes, művészeti foglalkozásain vehettek részt: Gombrich Mester 
Művészeti Tanodájának szabadtéri újratervező projektjével 10 ikonikus veszprémi 
épületet színezhettek ki, a Bakonyi Ház udvarán pedig népi játékokban próbálhatták 
ki magukat a látogatók.  

Délután minden múzeum különleges, rendhagyó tárlatvezetésekkel készült: a Laczkó 
Dezső Múzeum Arany 200 nevű tárlatában például női szemszögből vizsgálhatták 
meg az érdeklődők Udvardi Erzsébet illusztrációit, amelyeket híres költőnk 
balladáihoz készített. A vezetésen megtudhattuk, hogy a képek még 1982-ben, Arany 
János halálának 100. évfordulójának alkalmából készültek a veszprémi Eötvös Károly 
Könyvtár felkérésére, s hogy az alkotások kevert festészeti technikákkal születtek. Az 
elsőre búskomor alkotások feszültségét a női látószög, s az arany-ezüstös 
felderengések oldották, ráadásul a résztvevők a vezetés után drámapedagógiai 
foglalkozáson vettek részt, melynek segítségével gyerekjáték volt az elmélyülés a 
költőóriás balladáinak világában. A program után a múzeum másik időszakos 
tárlatában is különleges kalauzolásban volt része a vendégeknek: a Szent László 
Emlékezete című kiállításban a legendás lovagkirály életébe, s az őt övező legendák 
világába pillanthattak bele. Az Alig Színpad férfi tagjai eközben krónikákból, 
mondákból olvastak fel részleteket, így a középkori atmoszféra szinte tapinthatóvá 
vált a programon.  

Izgalmas délutáni forgataggal készült a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ra a 
Művészetek Háza is: az érdeklődők kettős tárlatvezetésen vehettek részt a 
FénySzínForma állandó kiállításban, valamint a Színkontraszt - Dorothee Joachim és 
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Gál András közös tárlatában. A monokróm festészet két jeles képviselőjének 
kiállításában lenyűgöző szürke, fehér és sárga munkánkat csodálhattak meg a 
vendégek.  

Ezek után a Csikász Galériában várták a művészetek kedvelőit, ahol Ughy István 
kiállításán maga a művész vezetette körbe az érdeklődőket. A Dubniczay Palotában is 
igazán érdekes tárlatvezetés zajlott: Vojnich Erzsébet Párbaj című kiállításának 
műveivel ismerkedhettek meg a vendégek. Sós Gergő tárlatvezető elmesélte, hogy a 
művésznő itt kiállított képei igencsak rendhagyónak számítanak, ha a festő 
munkásságát vizsgáljuk, Vojnich-ra ugyanis főképp az üres terek ábrázolása, 
elhagyatott épületek vászonra vitele a jellemző. A Párbaj alkotásai azonban szöges 
ellentétei a pályájára végig jellemző műveknek, hiszen figuratív festményekről 
beszélünk, amelyeknek szereplőit mozgás közben ábrázolja.  

Különleges programmal készült a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény is: az 
Érseki Palota enteriőr kiállításában kalauzolták végig a látogatókat, mely önmagában 
is igazán maradandó élmény. A gyönyörű épület a mai napig érseki rezidenciaként 
működik, a kiállításban pedig speciális papucsban kell végighaladni. Nem ez volt 
azonban az egyetlen program: a kiegyezés 150. évfordulójának alkalmából rendezett 
időszakos tárlaton is érdekes vezetésben volt része a vendégeknek.  

A tartalmas múzeumi délután lezárásaként igazán kimerítő, városi kultúrsétán 
vehettek részt az érdeklődők: a „világvégéről” induló túrán még a tősgyökeres 
veszprémiek is rengeteg új információval gazdagodtak. Megismerkedhettek a köztéri 
szobrok és emléktáblák titkos történeteivel, s azt is megtudhatták, miről mesélnek a 
Vár ódon épületei. Külön felüdülést jelentettek a sok-sok történelmi érdekesség mellett 
a régi utcákon elrejtett modern kacsintások: érdemes volt Albert Ádám képzőművész 
munkáin is mélázni kicsit, amelyek igazán kizökkentik az embert a mindennapi 
rutinból.  

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow utolsó tavaszi programja igazán hangulatosra 
sikeredett: a Laczkó Dezső Múzeum melletti liget ugyanis mesebeli kertté alakult át az 
esti Szűcsinger Piknikkoncertre! Különleges élmény a lampionok és fáklyák fényében 
verseket, és remek dalokat hallgatni. Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös estjén 
az elmélyülés és a magvas gondolatok mellett a jóízű kacagás is fontos szerepet kapott, 
így igazán méltón zárta a tavaszi múzeumjáró sorozatot.  

A Mozaik Múzeumtúra legközelebb a Múzeumok Éjszakáján várja az 
érdeklődőket! 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:  

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/  

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  
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18. sajtóközlemény – 2017. június 20.  

 

Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Éjszakáján! 

 

A Múzeumok Éjszakáján, június 24-én programunk “otthonában”, a Néprajzi 
Múzeumban várunk Benneteket! Szuper ajándékokkal, játékokkal, és koncerttel is 
készülünk Nektek a múzeumok egyik legfontosabb ünnepén! 

17 órától Nyomkereső játékunkon vehettek részt, ahol egy akadálypályán haladhattok 
végig az állandó és időszaki kiállításokban, közben pedig szellemi és ügyességi 
fejtörőket kell megoldonotok. A játék megfejtői különleges, Mozaik Múzeumtúrás 
ajándékcsomagban részesülnek, szerintünk érdemes lesz benevezni a túrára! A 
részvételt iskolás múzeumbarátoknak ajánljuk.  

Ahány ház, annyi gitár: a kicsit nagyobbaknak rendhagyó épülettörténeti 
vezetésünkre lesz érdemes lesz benevezniük, hiszen a Néprajzi Múzeum impozáns 
épületében számtalan meglepetés vár mindenkit! A Múzeumok Éjszakája alkalmából 
ráadásul a vezetés igencsak különlegesnek ígérkezik: improvizatív zenei aláfestéssel 
gyönyörködhettek az építmény részleteiben, s szabadon értelmezünk majd egy-egy 
kiállítási tárgyat. A túrát Lovas Judit vezeti, a zenei aláfestésről pedig Singh-Bahadur 
Áron gondoskodik.  

Az épületbeli kalandozások után zenei vizekre evezünk tovább: 20.40-től a múzeum 
aulájában ugyanis a WindSingers vokálegyüttest hallhatjátok! Az 5 énekesből álló 
formáció ezen az estén a Jazz Evolution nevű előadását hozza el az aulában felállított 
színpadra, amellyel garantáltan mindenkihez közelebb hozzák a jazz műfaját! A 
koncerten a stílus különböző korszakaiból hallhattok jeles műveket, mindezt 
újragondolva, a capella előadásban. Mindeközben pedig kedvetekre 
bámészkodhattok az aula csodás freskóiban, kell ennél több?  

 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:  

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/    

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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19. sajtóközlemény – 2017. június 28. 

 

Irány a múzeum – nyáron is! 

 

Nem csak a vízparton érdemes tölteni a nyarat! Bár kétségtelen, hogy a forró 
napsugarak elől az egyik legjobb választás a strandolás, mégis ajánlanánk egy másik 
“kánikula-kezelési technikát”! A múzeumok hűvös falai között a hőségben is 
kellemesen, s hasznosan tölthetünk időt. A Mozaik Múzeumtúra és a Tájak-Korok 
Múzeumok Egyesület 2017 nyarán 5 városba kalauzolja a kultúrára szomjazókat: 
Óbudára, Kecskemétre, Szentendrére, Fonyódra és Gyenesdiásra látogatunk el nyári 
múzeumtúráinkon.  

A nyarat Budapesten töltő múzeumbarátoknak ajánljuk Óbudai (július 1., szombat) és 
Szentendrei (július 22., szombat) Múzeumtúráinkat: a belvárosból is könnyen 
megközelíthető helyszíneken együtt fedezzük fel a macskaköves utcákat, s a 
múzeumok falain belül rejtőző kincseket. Óbudán többek között ellátogatunk a frissen 
felújított Vasarely Múzeumba, felfedezzük a gyönyörű Zichy-kastély udvarát és a 
Kassák Múzeumot, de a település történelmével is megismerkedünk az Óbudai 
Múzeum állandó tárlatán. Szentendrén felkeressük a Ferenczy Múzeumot, de 
végigsétálunk a Klissza-dombon is, majd erről letérve a hajdani fűrészmalom 
épületében tekintjük meg az éppen aktuális kiállítást.  

A kecskeméti múzeumbarátokra is igen tartalmas program vár a hírös városban tett 
túránkon (július 15., szombat)! A reggeli órákban a Szentháromság temetőbe 
látogatunk el, ezt követően pedig az egykori Serházban tekintjük meg a Népi 
Iparművészeti Gyűjteményt. Mindemellett ellátogatunk a Bánk bán írójának, Katona 
Józsefnek ez emlékházába, s a Magyar Fotográfiai Múzeumba is. A Reformáció 500 
éves jubileumához kapcsolódóan a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 
Múzeumába is ellátogatunk, ahol az állandó tárlatok mellett megtekintjük a RE-
formáció — RE-konstrukció című időszaki kiállítást is.  

Nincsen nyár Balaton nélkül, így a vízpart szerelmeseire is gondoltunk túráink 
szervezésénél: a tónál nyaralókat Fonyódon (július 29., szombat) és Gyenesdiáson 
(augusztus 19., szombat) várjuk egy-egy múzeumi napra! Fonyódon a mólón és 
központban tett séta után az Örök Szerelem Házába vesszük az irányt, ahol az idén 
május 14-én megnyitott Molnár Csilla Emlékkiállítást tekintjük meg, majd folytatjuk 
utunkat a Velics-villába, ahol természetvédelmi és helytörténeti kiállítás várja a 
látogatókat. Lehetőség lesz emellett fürdőzésre, vagy kilátó látogatásra is. 
Gyenesdiáson a 2015-ös év ökoturisztikai létesítményébe, a Természet Háza 
Látogatóközpontban kezdjük sétánkat.  
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Ez után a hagyományőrzésé lesz a főszerep: a Kerámiaházba és a csordásházba térünk 
be, ahol a helyi népművészettel és helytörténettel ismerkedünk meg. A délután 
folyamán természetesen itt is lesz alkalom megmártózni a Balatonban.  

Tartsatok velünk Ti is nyári múzeumtúráinkon, ha összekötnétek a kellemeset a 
hasznossal! A túrák remek alkalmat nyújtanak minél több Mozaik Múzeumtúra 
matrica begyűjtésére, illetve a TKME pecséteket is szorgosan be lehet cserkészni. 
Mindehhez csupán egy okostelefonra, a Mozaik Múzeumtúra ingyenes 
mobilapplikációra és a Tájak-Korok Múzeumok pecsételőfüzetre van szükség. Az 
alkalmazás ingyen letölthető a Google Play és az AppStore áruházakból, a futtatására 
alkalmas készülékekre.  

További információkért és részletes programért látogass el a weboldalunkra, vagy 
Facebook-oldalunkra: 

 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/  

 

https://www.facebook.com/mozaikmuzeumtura/   

 

A nyári múzeumtúrák Facebook-eseményei, részletes programmal: 

 

Óbudai Múzeumtúra: https://goo.gl/dYxoXL    

Kecskeméti Múzeumtúra: https://goo.gl/GjjvAF   

Szentendrei Múzeumtúra: https://goo.gl/DNRZtD    

Fonyódi Múzeumtúra: https://goo.gl/8kGteH   

Gyenesdiás Múzeumtúra: https://goo.gl/AJrV9t    

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 

  



138 
 

20. sajtóközlemény – 2017. július 4. 

 

A múzeumokban élmények várnak!  

Összegzés a Mozaik Múzeumtúra 2017. évi programjának első félévéről 

 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal hozott kedvet a megújított Mozaik Múzeumtúra a kiállítóhelyek 
látogatására. A 2017 tavaszán és nyarán lezajlott programokkal csaknem tízezer 
ember részesült maradandó múzeumi élményekben.  

A 2017 tavaszán debütáló iskolai edukációs programsorozat fő célkitűzése az volt, 
hogy a jövő múzeumlátogatói, a gyerekek saját környezetükben, az iskolában is 
ismerkedjenek a múzeumokkal. A cél az volt, hogy lássák, mennyi érdekes és izgalmas 
kiállítás és program várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken. Március és május 
között 8 iskola 95 osztályának közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik 
Múzeumtúra által szervezett, különleges múzeumi napokon, melyek tematikáit az 
aktuális emlékévek adták. Az Örökség Kultúrpolitikai Intézettel szoros 
együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az iskolai roadshow szervezője és 
lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb történelem 
tanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany János „kocsma-
kvízzel” készült az állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, 
a pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi 
Múzeum részvételével bebizonyosodott, hogy múzeumba járni élmény, s hogy 
rengeteg mindent lehet játszva tanulni. A múzeumi programok mellett a gyerekek 
rendhagyó irodalomórán, valamint improvizációs játékokon vettek részt a Veled 
Kerek nyári tábor szervezőivel.  

A 2016 őszén útjára indított országjáró roadshow is folytatódott idén tavasszal: 
március és május között 6 nagyvárosban volt a helyi múzeumokkal szoros 
együttműködésben szervezett kulturális nap. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 
Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogatott el 
2017 tavaszán. A 6 múzeumi napon a délelőttök folyamán összesen 13 kiállítóhely 44 
múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt iskolás csoportok. Délutánonként a 
rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti programoké volt a főszerep. 
Az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színielőadásokkal, koncertekkel, de akár 
borkóstolóval és kalácssütéssel eltöltött napok után aligha mondhatjuk, hogy 
múzeumba menni unalmas.  

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett ’56-os Múzeumtúra tavaszi programjai 
is nagy sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai 4 különleges programon vettek 
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részt, s teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein 
belül 2 interaktív tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum 
jóvoltából az In memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban is igen tartalmas napot töltöttek el: kurátori tárlatvezetésen 
vettek részt a Lehulló láncai az emlékezetnek. Erdélyi alkotók és 1956 című kiállításban, 
valamint a PanoDráma társulat Pali - Maléter Pálné életmonológja szó szerint című 
monodrámáját tekintették meg, melynek főszerepét az Oscar-díjas Mindenki című 
rövidfilm tanárnője, Szamosi Zsófia alakította. Az előadás igazán különleges 
helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában volt. 

Idén először budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is 
találkozhattak a múzeumbarátok a Mozaik Múzeumtúrával: április 1-én a Legyen 
élmény a tanulás! edukációs expón, május 20-21-én pedig a Magyar Nemzeti Múzeum 
kertjében megrendezett 22. Múzeumok Majálisán ismerhették meg a programot az 
érdeklődők. Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyermeknapon a program 
gondoskodott arról, hogy a legkisebbek is részt vehessenek múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon, a kiállítóhelyek egyik legfontosabb eseményén, a Múzeumok 
Éjszakáján (június 24.) pedig a Néprajzi Múzeum programjába csatlakozott a Mozaik 
Múzeumtúra.  

A nyár folyamán a Mozaik Múzeumtúra városi múzeumlátogató sétákat szervez a 
Tájak-Korok Múzeumok Egyesülettel közösen: Óbuda, Kecskemét, Szentendre, 
Fonyód és Gyenesdiás kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a részt vevők 
az egész napos programokon.  

Mindezek mellett továbbra is folytatódik a Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó 
matricagyűjtő játék, melyhez mobiltelefonos applikáció tartozik. A Mozaik 
Múzeumúra ingyenesen letölthető alkalmazásával pár kattintással elérhetővé válnak 
a programban részt vevő múzeumok, valamint téma, település és ABC szerint is 
kereshetnek benne a felhasználók! A Mozaik Múzeumtúra applikáció fontos 
edukációs célt szolgál a fiatalok számára: az újabb, digitális technológián felnőtt 
gyerekek szórakozva tájékozódhatnak okostelefonjuk segítségével a különféle 
múzeumi programok és kiállítások között. A program Száguldó Diákriporterével 
nyitotta meg a kommunikációs ablakot a fiatalok felé: a középiskolás tanuló a 
blogjában rendszeresen beszámol a Mozaik Múzeumtúra eseményeiről, s az 
okostelefonos alkalmazáshoz is olvasható ajánló a felületen.  

A tavaszi időszak végére a programhoz 12 új múzeum csatlakozott, így immár 363 
magyarországi kiállítóhely vesz részt a kezdeményezésben.  

Reméljük, hogy a programokon részt vevők különleges múzeumi élményekkel 
gazdagodtak a Mozaik Múzeumtúra 2017-es évének első félévében, s hogy minél 
többen tartanak velünk ősszel is, ugyanis a múzeumokban élmények várnak! 
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További információk: www.mozaikmuzeumtura.hu; 
https://www.facebook.com/mozaikmuzeumtura/ 

 

Sajtókapcsolat: 

Demeter Fanni 

sajto@mozaikmuzeumtura.hu 

+3620 358 1433 

 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  
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6.3 Médiapartneri együttműködés 

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es évadában több médiapartneri együttműködést is 
kötöttünk: barter alapon a Felelős Szülők Iskolájával, az Edupress - Magyar Oktatási 
Hírügynökséggel, a Mediaworks médiavállalattal, és a Jocó bácsi világa Facebook-
oldallal népszerűsítettük a programot. A Mozaik Múzeumtúra 2017-es évadában 
bevezettünk egy másik újdonságot is: egy középiskolás tanuló, Balogh Lali lett a 
program száguldó diákriportere. A saját blogján megjelent írásaival egy diák szemével 
számol be a Múzeumtúráról. A médiapartneri megállapodásokban szerepeltek 
hírlevél megjelenések, cikk megjelenések, és hirdetés megjelenések. Az 
együttműködések eredményeit az alábbiakban részletezzük.  

 

Felelős Szülők Iskolája 

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet és a Felelős Szülők Iskolája között kötött 
megállapodás értelmében a www.felelosszulokiskolaja.hu oldalon megjelentek a 
Mozaik Múzeumtúra hivatalos sajtóanyagai, valamint minden egyes iskolai 
állomáshoz külön beharangozó cikkeket jelentettek meg.  

 

Edupress - Magyar Oktatási Hírügynökség 

Az Edupress-szel  a Felelős Szülők Iskolájához hasonló megállapodást kötöttünk: itt is 
szép számban jelentek meg a Mozaik Múzeumtúrát népszerűsítő cikkek, illetve a 
Mozaik Múzeumtúra az Edupress 2017. március 20-i hírlevelében is megjelenési 
lehetőséghez jutott.  

 

Mediaworks 

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es évadában Magyarország egyik legnagyobb 
médiavállalatával, a Mediaworks-szel is alkalmunk nyílt együtt dolgozni a Mozaik 
Múzeumtúra népszerűsítésén. Ennek keretében a Múzeumtúrának 2 Roadshow 
állomásával kapcsolatban jelent meg ajánló cikk megyei hírportálokon, valamint a 
Bravo és Fanny magazin számaiban jelentek meg a programajánló rovatokban.  

 

Jocó bácsi világa – Facebook-oldal 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának hivatalos arca Balatoni 
József „Jocó bácsi” lett, aki méltán lett népszerű az újhullámos oktatási körökben. 
Balatoni József az élménypedagógia egyik „élharcosa”, rendhagyó módszereiről eddig 
két könyve jelent meg. Balatoni József rendszeresen készített cikkeket a Mozaik 
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Múzeumtúra weboldalára, de saját Facebook-oldalán is megosztotta a programmal 
kapcsolatos híreket.  

 

Kamaszkarc.blog.hu – Balogh Lali blogja 

A Mozaik Múzeumtúra 2017-es évadának száguldó diákriportere Balogh Lali lett, aki 
sajátos, fiatalos szemszögén keresztül adott hírt a programról. Cikkei saját blogján 
jelentek meg. Lali segítőként részt vett a Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozatában, ellátogatott velünk néhány Roadshow helyszínre, valamint 
ajánlókat készített az iskolai sorozatban szereplő múzeumokról.  

 

A Mozaik Múzeumtúra médiapartneri együttműködéseiről a képernyőfotók az alábbi 
linken érhetőek el: 
https://www.dropbox.com/sh/d5chazvira57gpz/AACPyL7og9PJqpsdmMZsZLHJ
a?dl=0  

 

 

  



143 
 

6.4 Vásárolt megjelenések 

 

A Mozaik Múzeumtúra vásárolt megjelenéseit a 2017. március 16. napon kötött 
megállapodás értelmében a Shortcut Communications Kft. végezte. Ennek 
eredményeképpen a Roadshow-hoz kapcsolódóan több felületen is vásároltak 
hirdetéseket: a www.programturizmus.hu–nál prémium hirdetési csomagot, a 
www.museum.hu felületén is vásároltak megjelenéseket, illetve a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow-hoz kapcsolódóan két alkalommal vásároltak hirdetést a 
helyi lapokban. A Roadshow soproni állomásához kapcsolódóan a Soproni Szuperinfó 
címoldalán jelent meg hirdetés ½-es méretben, a veszprémi állomáshoz kapcsolódóan 
pedig a Veszprémi 7 nap és a Veszprémi 7 nap Plusz című újságokban jelent meg 83x98 
mm-es hirdetés.  

 

Programturizmus.hu  

A www.programturizmus.hu portálon a Shortcut Communications Kft. a Mozaik 
Múzeumtúra programok teljes körű megjelenését rendelte meg minden releváns 
földrajzi helyen, helyszínen, menüpontban, kategóriában, témában és időpontban. Ez 
által a Múzeumtúra 9 megjelenésre tett szert.  

 

Museum.hu 

A Kultúra az Interneten Alapítvánnyal kötött megállapodás értelmében a 
www.museum.hu oldalon az Alapítvány rendszeresen beszámolt a Mozaik 
Múzeumtúrával kapcsolatos hírekről, újdonságokról. Ennek eredményeképpen 12 
megjelenés született a portálon.  

 

A Mozaik Múzeumtúra vásárolt megjelenéseiről a képernyőfotók az alábbi linken 
érhetőek el: 
https://www.dropbox.com/sh/1743886ecx5vr1z/AAAnG8fx7lEIyCugwvNg_UHw
a?dl=0  
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Melléklet – Sajtódokumentáció 
a) A Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó általános megjelenések 
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Dátum: 13/3/2017 

Médium: magyaridok.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://magyaridok.hu/kultura/uj-programokkal-folytatodik-mozaik-muzeumtura-
1487521/ 

ÚJ PROGRAMOKKAL FOLYTATÓDIK A MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott – közölték a szervezők 
hétfőn az MTI-vel. 

A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat 
városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a Mozaik 
Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás 
örömeire. 

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az ’56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. 

A mobil alkalmazás segítségével csaknem 400 múzeumot ismerhető meg; közöttük tematika, 
lakhely, kirándulási célpont vagy a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a 
nyitóképernyőn pedig mindig friss információk, kiállításajánlók találhatók – közölték a 
szervezők.  
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Dátum: 13/3/2017 

Médium: oroksegintezet.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra - 2017. tavaszi programok 

Link: http://oroksegintezet.hu/index.php/2-uncategorised/53-mozaik-muzeumtura-2017-
tavaszi-programok  

Mozaik Múzeumtúra - 2017. tavaszi programok 

2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 
program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott. Célja változatlan: a magyarországi 
múzeumok népszerűsítése, kiemelt célcsoportja továbbra is a 8-16 éves korosztály. Tavasszal 
számtalan programmal várjuk a kultúra, a múzeumok iránt érdeklődőket: folytatódik az 
országjáró roadshow, a speciális múzeumtúráink és az online matricagyűjtő-játékunk, de 
iskolai edukációs programunkkal ellátogatunk számos iskolába is. Csatlakozzon hozzánk, 
fedezzük fel együtt a magyar múzeumok értékeit! 

Ismét országjáró Roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra 

A tavaly ősszel, nagy sikerrel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017. március és 
május között ismét hat városba (Eger, Sopron, Szombathely, Szolnok, Szeged, Veszprém) 
látogat el, hogy az egész napos rendezvény segítségével közvetlenül érjük el a célcsoport 
tagjait. 

Iskolai edukációs program 

Programunk friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése, melyben 
partnerünk a Felelős Szülők Iskolája. Fontosnak tartjuk, hogy a programunk célcsoportját 
alkotó fiatal korosztályt az iskolai környezetükben is megszólítsuk: játékos vetélkedőkkel, 
feladatokkal, kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánjuk felhívni a figyelmüket 
a Mozaik Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba 
járás örömeire. 

Mozaik Múzeumtúra budapesti kulturális, oktatási és családi rendezvényeken 

Idén tavasszal programunk bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen is, így terveink szerint jelen leszünk a „Legyen élmény a tanulás!” oktatási 
rendezvényen (április 1.), Gyermeknapi családi fesztiválon (május 28.), valamint a Múzeumok 
Majálisa (május 20-21.) és a Múzeumok Éjszakája kulturális rendezvényeken (június 24.). 

Speciális Múzeumtúrák 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: aktuális témához való kapcsolódásuk, közös tematika, vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatjuk össze. Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az 
’56-os Múzeumtúra elnevezésű programunk, melybe az 1956-os tematikájú budapesti 
kiállításokat gyűjtöttük egybe. A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesületével közösen pedig idén 
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is szervezünk egynapos városnéző múzeumtúrákat, amelyek során egy-egy város múzeumait 
kulturális látnivalóit keressük fel. 

Mozaik Múzeumtúra - online matricagyűjtő-játék 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez mindössze egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A játék során - mivel 
nincsen helyszíni vagy időbeli korlát - olyan múzeumokat látogathatunk meg, amilyenekhez 
csak kedvünk van, legyen szó informatika történeti gyűjteményről vagy éppen az ibafai 
Pipamúzeumról. 

A mobil alkalmazás segítségével közel 400 múzeumot ismerhet meg és keresgélhet közöttük 
tematika, lakhely, kirándulási célpont vagy éppen a múzeumok nevei alapján, a 
nyitóképernyőn pedig mindig friss információkat, kiállításajánlókat talál. 

Várjuk rendezvényeinken! 

Csatlakozzon Facebook közösségünkhöz: www.facebook.com/mozaikmuzeumtura 
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Dátum: 13/3/2017 

Médium: itthonotthonvan.hu  

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik múzeumtúra 2017 

Link: http://itthonotthonvan.hu/cikkek/2971854/mozaik_muzeumtura_2017 

Mozaik múzeumtúra 2017 

2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával folytatódik a Mozaik múzeumtúra 
program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott. Célja változatlan: a magyarországi 
múzeumok népszerűsítése és ez által a múzeumlátogatások számának növelése, kiemelt 
célcsoportja továbbra is a 8–16 éves korosztály. 

A tavaly ősszel nagy sikerrel elindított Mozaik múzeumtúra roadshow 2017. március és május 
között ismét hat városba (Eger, Sopron, Szombathely, Szolnok, Szeged, Veszprém) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érjük el a célcsoport tagjait. 
Programunk friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése, melyben 
partnerünk a Felelős Szülők Iskolája. Fontosnak tartjuk, hogy a programunk célcsoportját 
alkotó fiatal korosztályt az iskolai környezetükben is megszólítsuk: játékos vetélkedőkkel, 
feladatokkal, kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánjuk felhívni a figyelmüket 
a Mozaik múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba 
járás örömeire. 

Idén tavasszal programunk bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen is, így terveink szerint jelen leszünk a „Legyen élmény a tanulás!” oktatási 
rendezvényen, gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok majálisa és a 
Múzeumok éjszakája kulturális rendezvényeken. 

A Mozaik múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: aktuális témához való kapcsolódásuk, közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatjuk össze. Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az 
’56-os múzeumtúra elnevezésű programunk, melybe az 1956-os tematikájú budapesti 
kiállításokat gyűjtöttük egybe. A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesületével közösen pedig idén 
is szervezünk egynapos városnéző múzeumtúrákat, amelyek során egy-egy város múzeumait, 
kulturális látnivalóit keressük fel. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő játék, amelyhez mindössze egy 
okostelefonra és a Mozaik múzeumtúra mobilalkalmazásra van szükség. A játék során – mivel 
nincsen helyszíni vagy időbeli korlát – olyan múzeumokat látogathatunk meg, amilyenekhez 
csak kedvünk van, legyen szó informatika történeti gyűjteményről vagy éppen az ibafai 
Pipamúzeumról. 

A mobilalkalmazás segítségével közel 400 múzeumot ismerhet meg és keresgélhet közöttük 
tematika, lakhely, kirándulási célpont vagy éppen a múzeumok nevei alapján, a 
nyitóképernyőn pedig mindig friss információkat, kiállításajánlókat talál. 

Programjainkról folyamatosan tájékozódhat a www.mozaikmuzeumtura.hu honlapon. 
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Dátum: 13/3/2017 

Médium: dailyszeged.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra  

Link: http://dailyszeged.hu/rovatok/szeged-hirei/hirek/uj-programokkal-folytatodik-a-
mozaik-muzeumtura  

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat 
városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat – írja az MTI. 

A program elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat egy közös 
szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 
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Dátum: 13/3/2017 

Médium: webradio.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra  

Link: 
http://webradio.hu/hirek/kultura/uj_programokkal_folytatodik_a_mozaik_muzeumtura 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott - közölték a szervezők 
hétfőn az MTI-vel. 

A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat 
városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a Mozaik 
Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás 
örömeire.  

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az '56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A mobil alkalmazás 
segítségével csaknem 400 múzeumot ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási 
célpont vagy a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig friss 
információk, kiállításajánlók találhatók - közölték a szervezők. 

(MTI)  
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Dátum: 14/3/2017 

Médium: Jazzy Rádió - Déli Híradó  

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: elektronikus sajtó 

Hír címe: Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra  

 

 Jazzy Rádió - Déli Híradó - 2017.03.14. 11:59:26 (00:02:09) 

Kulturális hírek 

Megszólaló: Kulturális hírek.  

R: Új programokkal folytatódik a 2014-ben elindult Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés. A célja változatla-
nul a múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 évesek között. Ebben az évben is a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a program, amelyhez számos új intézmény csatlakozott. A tavaly 
ősszel elindított roadshow március és május között ismét hat városba, Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, 
Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogat el, és egész napos rendezvényeket kínál majd a fiataloknak. Nézz 
Kossuth szemébe. Első alkalommal mutatják be a Kossuth Lajosról 1852-ben készült dagerrotípiát. A szabad-
ságharc vezetőjét közelről és csaknem teljesen szemből ábrázoló felvétel segítségével a látogatók szinte egyenesen 
Kossuth szemébe nézhetnek. A felvétel 1852-ben, Bostonban, a politikus amerikai körútján készült az akkoriban 
újnak számító fotográfiai eljárás eredményeként. A dagerrotípián egy szomorú és csalódott ember látható. A 
most közzétett kép egyébként 1893 óta különféle reprodukciók révén más ismert. Az eredeti felvételt csupán 
rövid időszakokra állítja ki a múzeum, mivel az ezüstözött rézlemezre készült dagerrotípia fényre, hőre és a 
páratartalom változására is rendkívül érzékeny. A felvétel a Nemzeti Múzeumban tekinthető meg március 15-e és 
április 2-a között. Elhalasztották A szépség és a szörnyeteg című Disney-film bemutatóját Malajziában. Az Emma 
Watson főszereplésével forgatott játékfilmet csütörtöktől játszották volna a malajziai mozik, ám az amerikai film 
forgalmazása végül mégsem kezdődött el a kitűzött időben. A produkció a múlt héten azért váltott ki vitát, mert 
egy homoszexuális szereplő is megjelenik a filmben. A múlt héten egy parlamenti képviselő Oroszországban be 
akarta tiltatni a filmet ugyanezért, végül ott 16 éven felüli korhatár besorolással engedélyezték a bemutatót. A 
kulturális híreket Rímer Pétertől hallották. 
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Dátum: 14/3/2017 

Médium: Kossuth Rádió - Krónika 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: elektronikus sajtó 

Hír címe: Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra  

 

 Kossuth Rádió - Krónika 07:00 - 2017.03.14. 07:13:32 (00:00:36) 

Új programokkal folytatódik a 2014-ben elindult Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés 

Mv: Új programokkal folytatódik a 2014-ben elindult Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés. Célja 
változatlanul a múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 év közötti korosztály között. 
Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a program, amelyhez számos új intézmény 
csatlakozott. A tavaly ősszel elindított roadshow március és május között ismét hat városba, Egerbe, 
Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogat el, és egész napos rendezvényeket 
kínál majd a fiataloknak. 
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Dátum: 14/3/2017 

Médium: credoradio.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Napi hírösszefoglaló- 2017.03.14 Kedd   

Link: http://www.credoradio.hu/napi-hirek/napi-hirosszefoglalo--20170314-kedd  

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. A 
Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között hat városba látogat: az egyik célpont 
lesz Szombathely. 
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Dátum: 14/3/2017 

Médium: estiujsag.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra  

Link: http://estiujsag.hu/programok/uj-programokkal-folytatodik-a-mozaik-muzeumtura  

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra  

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott – közölték a szervezők 
hétfőn az MTI-vel. A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május 
között ismét hat városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és 
Veszprémbe) látogat el, hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a 
fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a Mozaik 
Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás 
örömeire. 

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális 
múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat egy közös szempont: az aktuális témához való 
kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi elhelyezkedésük alapján válogatják össze. Az 
1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az ’56-os Múzeumtúra program, melybe az 1956-
os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. Változatlan 
szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy okostelefonra és a 
Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A mobil alkalmazás segítségével 
csaknem 400 múzeumot ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási célpont vagy 
a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig friss információk, 
kiállításajánlók találhatók – közölték a szervezők. 
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Dátum: 14/3/2017 

Médium: iszolnok.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Új programokkal folytatódik Szolnokon a Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://iszolnok.hu/2017/03/14/uj-programokkal-folytatodik-szolnokon-a-mozaik-
muzeumtura/  

ÚJ PROGRAMOKKAL FOLYTATÓDIK SZOLNOKON A MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott – közölték a szervezők 
hétfőn az MTI-vel. 

A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat 
városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a Mozaik 
Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás 
örömeire. 

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az ’56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A mobil alkalmazás 
segítségével csaknem 400 múzeumot ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási 
célpont vagy a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig friss 
információk, kiállításajánlók találhatók – közölték a szervezők. 
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Dátum: 14/3/2017 

Médium: artnews.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszi program 

Link: http://artnews.hu/2017/03/14/mozaik-muzeumtura-2017-tavaszi-program/  

Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszi program 

2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 
program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott. Célja változatlan: a magyarországi 
múzeumok népszerűsítése és ez által a múzeumlátogatások számának növelése, kiemelt 
célcsoportja továbbra is a 8-16 éves korosztály. 

Ismét országjáró Roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra 

A tavaly ősszel nagy sikerrel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017. március és május 
között ismét hat városba (Eger, Sopron, Szombathely, Szolnok, Szeged, Veszprém) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érjük el a célcsoport tagjait. 

Iskolai edukációs program 

Programunk friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése, melyben 
partnerünk a Felelős Szülők Iskolája. Fontosnak tartjuk, hogy a programunk célcsoportját 
alkotó fiatal korosztályt az iskolai környezetükben is megszólítsuk: játékos vetélkedőkkel, 
feladatokkal, kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánjuk felhívni a figyelmüket 
a Mozaik Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba 
járás örömeire. 

Mozaik Múzeumtúra budapesti kulturális, oktatási és családi rendezvényeken 

Idén tavasszal programunk bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen is, így terveink szerint jelen leszünk a „Legyen élmény a tanulás!” oktatási 
rendezvényen, Gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisa és a 
Múzeumok Éjszakája kulturális rendezvényeken. 

Speciális Múzeumtúrák 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: aktuális témához való kapcsolódásuk, közös tematika, vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatjuk össze. Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az 
’56-os Múzeumtúra elnevezésű programunk, melybe az 1956-os tematikájú budapesti 
kiállításokat gyűjtöttük egybe. A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesületével közösen pedig idén 
is szervezünk egynapos városnéző múzeumtúrákat, amelyek során egy-egy város múzeumait 
kulturális látnivalóit keressük fel. 

Mozaik Múzeumtúra – online matricagyűjtő-játék 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez mindössze egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A játék során – mivel 
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nincsen helyszíni vagy időbeli korlát – olyan múzeumokat látogathatunk meg, amilyenekhez 
csak kedvünk van, legyen szó informatika történeti gyűjteményről vagy éppen az ibafai 
Pipamúzeumról. 

A mobil alkalmazás segítségével közel 400 múzeumot ismerhet meg és keresgélhet közöttük 
tematika, lakhely, kirándulási célpont vagy éppen a múzeumok nevei alapján, a 
nyitóképernyőn pedig mindig friss információkat, kiállításajánlókat talál. 

Programjainkról folyamatosan tájékozódhat a www.mozaikmuzeumtura.hu honlapon, 
valamint a www.facebook.com/mozaikmuzeumtura hivatalos Facebook oldalunkon. 
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Dátum: 14/3/2017 

Médium: jnsz.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szolnokon is folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://jnsz.hu/kitekinto/2017/03/szolnokon-is-folytatodik-a-mozaik-muzeumtura  

Szolnokon is folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Cél a múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott. 

A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat 
városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a Mozaik 
Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás 
örömeire.  

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az '56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A mobil alkalmazás 
segítségével csaknem 400 múzeumot ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási 
célpont vagy a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig friss 
információk, kiállításajánlók találhatók. 
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Folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott - közölték a szervezők 
hétfőn az MTI-vel. 

A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat 
városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a Mozaik 
Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás 
örömeire.  

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az '56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A mobil alkalmazás 
segítségével csaknem 400 múzeumot ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási 
célpont vagy a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig friss 
információk, kiállításajánlók találhatók - közölték a szervezők. 
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A Mozaik Múzeumtúra érinti a vasi megyeszékhelyt is 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum is csatlakozott. 

A tavaly ősszel elindított Roadshow március és május között ismét hat városba - Egerbe, 
Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe - látogat el, hogy egész napos 
rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a múzeumok 
sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás örömeire. 

Tavasszal a program bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az '56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A mobil alkalmazás 
segítségével csaknem 400 múzeum ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási 
célpont vagy a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig friss 
információk, kiállításajánlók találhatók. 
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Mozaik Múzeumtúra - 2017. tavaszi programok 

2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 
program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott. Célja változatlan: a magyarországi 
múzeumok népszerűsítése, kiemelt célcsoportja továbbra is a 8-16 éves korosztály. Tavasszal 
számtalan programmal várjuk a kultúra, a múzeumok iránt érdeklődőket: folytatódik az 
országjáró roadshow, a speciális múzeumtúráink és az online matricagyűjtő-játékunk, de 
iskolai edukációs programunkkal ellátogatunk számos iskolába is. Csatlakozzon hozzánk, 
fedezzük fel együtt a magyar múzeumok értékeit! 

Ismét országjáró Roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra 

A tavaly ősszel, nagy sikerrel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017. március és 
május között ismét hat városba (Eger, Sopron, Szombathely, Szolnok, Szeged, Veszprém) 
látogat el, hogy az egész napos rendezvény segítségével közvetlenül érjük el a célcsoport 
tagjait. 

Iskolai edukációs program 

Programunk friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése, melyben 
partnerünk a Felelős Szülők Iskolája. Fontosnak tartjuk, hogy a programunk célcsoportját 
alkotó fiatal korosztályt az iskolai környezetükben is megszólítsuk: játékos vetélkedőkkel, 
feladatokkal, kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánjuk felhívni a figyelmüket 
a Mozaik Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba 
járás örömeire. 

Mozaik Múzeumtúra budapesti kulturális, oktatási és családi rendezvényeken 

Idén tavasszal programunk bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen is, így terveink szerint jelen leszünk a „Legyen élmény a tanulás!” oktatási 
rendezvényen (április 1.), Gyermeknapi családi fesztiválon (május 28.), valamint a Múzeumok 
Majálisa (május 20-21.) és a Múzeumok Éjszakája kulturális rendezvényeken (június 24.). 

Speciális Múzeumtúrák 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: aktuális témához való kapcsolódásuk, közös tematika, vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatjuk össze. Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az 
’56-os Múzeumtúra elnevezésű programunk, melybe az 1956-os tematikájú budapesti 
kiállításokat gyűjtöttük egybe. A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesületével közösen pedig idén 
is szervezünk egynapos városnéző múzeumtúrákat, amelyek során egy-egy város múzeumait 
kulturális látnivalóit keressük fel. 
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Mozaik Múzeumtúra - online matricagyűjtő-játék 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez mindössze egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A játék során - mivel 
nincsen helyszíni vagy időbeli korlát - olyan múzeumokat látogathatunk meg, amilyenekhez 
csak kedvünk van, legyen szó informatika történeti gyűjteményről vagy éppen az ibafai 
Pipamúzeumról. 

A mobil alkalmazás segítségével közel 400 múzeumot ismerhet meg és keresgélhet közöttük 
tematika, lakhely, kirándulási célpont vagy éppen a múzeumok nevei alapján, a 
nyitóképernyőn pedig mindig friss információkat, kiállításajánlókat talál. 
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Mozaik Múzeumtúra programok 2017 

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy megismertesse a szélesebb nyilvánossággal a magyarországi múzeumok sokszínű 
kulturális kínálatát, növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát. A program 
elsődleges célcsoportja a 8–16 év közötti fiatal korosztály, de bízunk benne, hogy a felnőtt 
lakosságot is sikerül megszólítanunk. A megvalósítandó program a 2014-ben elindított 
Mozaik Múzeumtúra folytatása, a program megvalósításában a Néprajzi Múzeum 
közreműködő partnere az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft. 
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Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Éjszakáján! 

A Múzeumok Éjszakáján, június 24-én programunk “otthonában”, a Néprajzi Múzeumban 
várunk Benneteket! Szuper ajándékokkal, játékokkal, és koncerttel is készülünk Nektek a 
múzeumok egyik legfontosabb ünnepén! 

17 órától Nyomkereső játékunkon vehettek részt, ahol egy akadálypályán haladhattok végig 
az állandó és időszaki kiállításokban, közben pedig szellemi és ügyességi fejtörőket kell 
megoldanotok. A játék megfejtői különleges, Mozaik Múzeumtúrás ajándékcsomagban 
részesülnek, szerintünk érdemes lesz benevezni a túrára! A részvételt iskolás 
múzeumbarátoknak ajánljuk. 

Ahány ház, annyi gitár: a kicsit nagyobbaknak rendhagyó épülettörténeti vezetésünkre lesz 
érdemes lesz benevezniük, hiszen a Néprajzi Múzeum impozáns épületében számtalan 
meglepetés vár mindenkit! A Múzeumok Éjszakája alkalmából ráadásul a vezetés igencsak 
különlegesnek ígérkezik: improvizatív zenei aláfestéssel gyönyörködhettek az építmény 
részleteiben, s szabadon értelmezünk majd egy-egy kiállítási tárgyat. A túrát Lovas Judit 
vezeti, a zenei aláfestésről pedig Singh-Bahadur Áron gondoskodik. 

Az épületbeli kalandozások után zenei vizekre evezünk tovább: 20.40-től a múzeum aulájában 
ugyanis a WindSingers vokálegyüttest hallhatjátok! Az 5 énekesből álló formáció ezen az estén 
a Jazz Evolution nevű előadását hozza el az aulában felállított színpadra, amellyel garantáltan 
mindenkihez közelebb hozzák a jazz műfaját! A koncerten a stílus különböző korszakaiból 
hallhattok jeles műveket, mindezt újragondolva, a capella előadásban. Mindeközben pedig 
kedvetekre bámészkodhattok az aula csodás freskóiban, kell ennél több? 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Csaknem tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal várta az érdeklődőket tavasszal és még nyáron is a Mozaik Múzeumtúra, 
amelynek rendezvényein csaknem tízezren vettek részt.A program tavasszal debütált iskolai 
edukációs részének fő célkitűzése az volt, hogy a gyerekek, mint a jövő múzeumlátogatói 
megismerjék mennyi érdekes kiállítás és program várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken 
- közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Március és május között nyolc iskola 95 osztályának 
mintegy 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett 
múzeumi napokon, amelyek tematikáit az aktuális emlékévek adták. 

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt 
az iskolai programok szervezője és lebonyolítója, házigazdája pedig Balatoni József történelem 
tanár. A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórákon, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel.  

A 2016 őszén útjára indított országjáró sorozat is folytatódott tavasszal: március és május 
között hat nagyvárosban, Egerben, Sopronban, Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és 
Veszprémben volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett kulturális nap. 
Délelőttönként 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt az iskolás 
csoportok, délutánonként pedig a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett '56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai négy különleges programon vettek részt és 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül két 
interaktív tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In 
memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
is ellátogattak, ahol kurátori tárlatvezetésen vettek részt a "Lehulló láncai az emlékezetnek. 
Erdélyi alkotók és 1956" című kiállításon. Mindezek mellett megtekinthették a PanoDráma 
társulat Pali - Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját is. 

A programok nyáron is folytatódnak, így városi múzeumlátogató sétákon a Tájak-Korok 
Múzeumok Egyesülettel közösen Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és Gyenesdiás 
kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a résztvevők. Az iskolai edukációs 
programsorozatban közreműködött a Magyar Természettudományi Múzeum, a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum. 

(Forrás: MTI) 
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Csaknem tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal várta az érdeklődőket tavasszal és még nyáron is a Mozaik Múzeumtúra, 
amelynek rendezvényein csaknem tízezren vettek részt. 

A program tavasszal debütált iskolai edukációs részének fő célkitűzése az volt, hogy a 
gyerekek, mint a jövő múzeumlátogatói megismerjék mennyi érdekes kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. 

Március és május között nyolc iskola 95 osztályának mintegy 3000 felső tagozatos tanulója vett 
részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett múzeumi napokon, amelyek tematikáit az 
aktuális emlékévek adták. 

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt 
az iskolai programok szervezője és lebonyolítója, házigazdája pedig Balatoni József történelem 
tanár. 

A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórákon, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró sorozat is folytatódott tavasszal: március és május 
között hat nagyvárosban, Egerben, Sopronban, Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és 
Veszprémben volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett kulturális nap. 
Délelőttönként 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt az iskolás 
csoportok, délutánonként pedig a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett '56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai négy különleges programon vettek részt és 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül két 
interaktív tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In 
memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
is ellátogattak, ahol kurátori tárlatvezetésen vettek részt a "Lehulló láncai az emlékezetnek. 
Erdélyi alkotók és 1956" című kiállításon. Mindezek mellett megtekinthették a PanoDráma 
társulat Pali - Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját is. 

A programok nyáron is folytatódnak, így városi múzeumlátogató sétákon a Tájak-Korok 
Múzeumok Egyesülettel közösen Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és Gyenesdiás 
kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a résztvevők. 
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Az iskolai edukációs programsorozatban közreműködött a Magyar Természettudományi 
Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a pákozdi Katonai 
Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum. 

MTI 
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Dátum: 04/07/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A múzeumokban élmények várnak! 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/a-muzeumokban-elmenyek-varnak  

A múzeumokban élmények várnak! 

Összegzés a Mozaik Múzeumtúra 2017. évi programjának első félévéről  

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal hozott kedvet a megújított Mozaik Múzeumtúra a kiállítóhelyek 
látogatására. A 2017 tavaszán és nyarán lezajlott programokkal csaknem tízezer ember 
részesült maradandó múzeumi élményekben. 

A 2017 tavaszán debütáló iskolai edukációs programsorozat fő célkitűzése az volt, hogy a jövő 
múzeumlátogatói, a gyerekek saját környezetükben, az iskolában is ismerkedjenek a 
múzeumokkal. A cél az volt, hogy lássák, mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken. Március és május között 8 iskola 95 osztályának 
közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, 
különleges múzeumi napokon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek adták. Az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az iskolai 
roadshow szervezője és lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb 
történelem tanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany János 
„kocsma-kvízzel” készült az állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a 
pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum 
részvételével bebizonyosodott, hogy múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg mindent lehet 
játszva tanulni. A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórán, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró roadshow is folytatódott idén tavasszal: március és 
május között 6 nagyvárosban volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett 
kulturális nap. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, 
Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogatott el 2017 tavaszán. A 6 múzeumi napon a 
délelőttök folyamán összesen 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt 
iskolás csoportok. Délutánonként a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. Az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színielőadásokkal, 
koncertekkel, de akár borkóstolóval és kalácssütéssel eltöltött napok után aligha mondhatjuk, 
hogy múzeumba menni unalmas. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett ’56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai 4 különleges programon vettek részt, s 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül 2 interaktív 
tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In memoriam 
1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumban is igen 
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tartalmas napot töltöttek el: kurátori tárlatvezetésen vettek részt a Lehulló láncai az 
emlékezetnek. Erdélyi alkotók és 1956 című kiállításban, valamint a PanoDráma társulat Pali 
- Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját tekintették meg, melynek 
főszerepét az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm tanárnője, Szamosi Zsófia alakította. Az 
előadás igazán különleges helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában volt. 

Idén először budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is találkozhattak a 
múzeumbarátok a Mozaik Múzeumtúrával: április 1-én a Legyen élmény a tanulás! edukációs 
expón, május 20-21-én pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett 22. 
Múzeumok Majálisán ismerhették meg a programot az érdeklődők. Május utolsó hétvégéjén 
a PlayKID – Minimax Gyermeknapon a program gondoskodott arról, hogy a legkisebbek is 
részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a kiállítóhelyek egyik legfontosabb 
eseményén, a Múzeumok Éjszakáján (június 24.) pedig a Néprajzi Múzeum programjába 
csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra. 

A nyár folyamán a Mozaik Múzeumtúra városi múzeumlátogató sétákat szervez a Tájak-
Korok Múzeumok Egyesülettel közösen: Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és 
Gyenesdiás kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a részt vevők az egész napos 
programokon. 

Mindezek mellett továbbra is folytatódik a Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó 
matricagyűjtő játék, melyhez mobiltelefonos applikáció tartozik. A Mozaik Múzeumúra 
ingyenesen letölthető alkalmazásával pár kattintással elérhetővé válnak a programban részt 
vevő múzeumok, valamint téma, település és ABC szerint is kereshetnek benne a felhasználók! 
A Mozaik Múzeumtúra applikáció fontos edukációs célt szolgál a fiatalok számára: az újabb, 
digitális technológián felnőtt gyerekek szórakozva tájékozódhatnak okostelefonjuk 
segítségével a különféle múzeumi programok és kiállítások között. A program Száguldó 
Diákriporterével nyitotta meg a kommunikációs ablakot a fiatalok felé: a középiskolás tanuló 
a blogjában rendszeresen beszámol a Mozaik Múzeumtúra eseményeiről, s az okostelefonos 
alkalmazáshoz is olvasható ajánló a felületen. 

A tavaszi időszak végére a programhoz 12 új múzeum csatlakozott, így immár 363 
magyarországi kiállítóhely vesz részt a kezdeményezésben. 

Reméljük, hogy a programokon részt vevők különleges múzeumi élményekkel gazdagodtak 
a Mozaik Múzeumtúra 2017-es évének első félévében, s hogy minél többen tartanak velünk 
ősszel is, ugyanis a múzeumokban élmények várnak! 

További információkért csatlakozzon a Facebook csoportunkhoz: @mozaikmuzeumtura 
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Médium: oroksegintezet.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A múzeumokban élmények várnak! 

Link: http://oroksegintezet.hu/index.php/2-uncategorised/61-a-muzeumokban-elmenyek-
varnak  

A múzeumokban élmények várnak! 

Összegzés a Mozaik Múzeumtúra 2017. évi programjának első félévéről  

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal hozott kedvet a kiállítóhelyek látogatására a megújított Mozaik 
Múzeumtúra, melynek megvalósításában Intézetünk is közreműködik mint a Néprajzi 
Múzeum együttműködő partnere. A 2017 tavaszán és nyarán lezajlott programokkal csaknem 
tízezer ember részesült maradandó múzeumi élményekben. 

A 2017 tavaszán debütáló iskolai edukációs programsorozat fő célkitűzése az volt, hogy a jövő 
múzeumlátogatói, a gyerekek saját környezetükben, az iskolában is ismerkedjenek a 
múzeumokkal. A cél az volt, hogy lássák, mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken. Március és május között 8 iskola 95 osztályának 
közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, 
különleges múzeumi napokon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek adták. Az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az iskolai 
roadshow szervezője és lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb 
történelem tanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany János 
„kocsma-kvízzel” készült az állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a 
pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum 
részvételével bebizonyosodott, hogy múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg mindent lehet 
játszva tanulni. A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórán, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró roadshow is folytatódott idén tavasszal: március és 
május között 6 nagyvárosban volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett 
kulturális nap. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, 
Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogatott el 2017 tavaszán. A 6 múzeumi napon a 
délelőttök folyamán összesen 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt 
iskolás csoportok. Délutánonként a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. Az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színielőadásokkal, 
koncertekkel, de akár borkóstolóval és kalácssütéssel eltöltött napok után aligha mondhatjuk, 
hogy múzeumba menni unalmas. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett ’56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai 4 különleges programon vettek részt, s 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül 2 interaktív 
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tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In memoriam 
1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumban is igen 
tartalmas napot töltöttek el: kurátori tárlatvezetésen vettek részt a Lehulló láncai az 
emlékezetnek. Erdélyi alkotók és 1956 című kiállításban, valamint a PanoDráma társulat Pali 
- Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját tekintették meg, melynek 
főszerepét az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm tanárnője, Szamosi Zsófia alakította. Az 
előadás igazán különleges helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában volt. 

Idén először budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is találkozhattak a 
múzeumbarátok a Mozaik Múzeumtúrával: április 1-én a Legyen élmény a tanulás! edukációs 
expón, május 20-21-én pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett 22. 
Múzeumok Majálisán ismerhették meg a programot az érdeklődők. Május utolsó hétvégéjén 
a PlayKID – Minimax Gyermeknapon a program gondoskodott arról, hogy a legkisebbek is 
részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a kiállítóhelyek egyik legfontosabb 
eseményén, a Múzeumok Éjszakáján (június 24.) pedig a Néprajzi Múzeum programjába 
csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra. 

A nyár folyamán a Mozaik Múzeumtúra városi múzeumlátogató sétákat szervez a Tájak-
Korok Múzeumok Egyesülettel közösen: Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és 
Gyenesdiás kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a részt vevők az egész napos 
programokon. 

Mindezek mellett továbbra is folytatódik a Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó 
matricagyűjtő játék, melyhez mobiltelefonos applikáció tartozik. A Mozaik Múzeumúra 
ingyenesen letölthető alkalmazásával pár kattintással elérhetővé válnak a programban részt 
vevő múzeumok, valamint téma, település és ABC szerint is kereshetnek benne a felhasználók! 
A Mozaik Múzeumtúra applikáció fontos edukációs célt szolgál a fiatalok számára: az újabb, 
digitális technológián felnőtt gyerekek szórakozva tájékozódhatnak okostelefonjuk 
segítségével a különféle múzeumi programok és kiállítások között. A program Száguldó 
Diákriporterével nyitotta meg a kommunikációs ablakot a fiatalok felé: a középiskolás tanuló 
a blogjában rendszeresen beszámol a Mozaik Múzeumtúra eseményeiről, s az okostelefonos 
alkalmazáshoz is olvasható ajánló a felületen. 

A tavaszi időszak végére a programhoz 12 új múzeum csatlakozott, így immár 363 
magyarországi kiállítóhely vesz részt a kezdeményezésben. 

Reméljük, hogy a programokon részt vevők különleges múzeumi élményekkel gazdagodtak 
a Mozaik Múzeumtúra 2017-es évének első félévében, s hogy minél többen tartanak velünk 
ősszel is, ugyanis a múzeumokban élmények várnak! 

További információkért csatlakozzon a Facebook csoportunkhoz: @mozaikmuzeumtura 

www.mozaikmuzeumtura.hu 
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Hír címe: Csaknem tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai 

Link: http://xmagazin.hu/ShowCikk.php?CikkID=0aea76cc8ac4322550e65b50295269ec  

Csaknem tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai 

A program tavasszal debütált iskolai edukációs részének fő célkitűzése az volt, hogy a 
gyerekek, mint a jövő múzeumlátogatói megismerjék mennyi érdekes kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. 

Március és május között nyolc iskola 95 osztályának mintegy 3000 felső tagozatos tanulója vett 
részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett múzeumi napokon, amelyek tematikáit az 
aktuális emlékévek adták. 

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt 
az iskolai programok szervezője és lebonyolítója, házigazdája pedig Balatoni József történelem 
tanár. 

A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórákon, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró sorozat is folytatódott tavasszal: március és május 
között hat nagyvárosban, Egerben, Sopronban, Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és 
Veszprémben volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett kulturális nap. 
Délelőttönként 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt az iskolás 
csoportok, délutánonként pedig a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett '56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai négy különleges programon vettek részt és 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül két 
interaktív tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In 
memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
is ellátogattak, ahol kurátori tárlatvezetésen vettek részt a "Lehulló láncai az emlékezetnek. 
Erdélyi alkotók és 1956" című kiállításon. Mindezek mellett megtekinthették a PanoDráma 
társulat Pali - Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját is. 

A programok nyáron is folytatódnak, így városi múzeumlátogató sétákon a Tájak-Korok 
Múzeumok Egyesülettel közösen Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és Gyenesdiás 
kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a résztvevők. 

Az iskolai edukációs programsorozatban közreműködött a Magyar Természettudományi 
Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a pákozdi Katonai 
Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum. 

Forrás: MTI 
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A múzeumokban élmények várnak! – Összegzés a Mozaik Múzeumtúra 2017. évi 
programjának első félévéről 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal hozott kedvet a megújított Mozaik Múzeumtúra a kiállítóhelyek 
látogatására. A 2017 tavaszán és nyarán lezajlott programokkal csaknem tízezer ember 
részesült maradandó múzeumi élményekben. 

A 2017 tavaszán debütáló iskolai edukációs programsorozat fő célkitűzése az volt, hogy a jövő 
múzeumlátogatói, a gyerekek saját környezetükben, az iskolában is ismerkedjenek a 
múzeumokkal. A cél az volt, hogy lássák, mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken. Március és május között 8 iskola 95 osztályának 
közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, 
különleges múzeumi napokon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek adták. Az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az iskolai 
roadshow szervezője és lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb 
történelem tanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany János 
„kocsma-kvízzel” készült az állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a 
pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum 
részvételével bebizonyosodott, hogy múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg mindent lehet 
játszva tanulni. A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórán, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró roadshow is folytatódott idén tavasszal: március és 
május között 6 nagyvárosban volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett 
kulturális nap. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, 
Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogatott el 2017 tavaszán. A 6 múzeumi napon a 
délelőttök folyamán összesen 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt 
iskolás csoportok. Délutánonként a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. Az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színielőadásokkal, 
koncertekkel, de akár borkóstolóval és kalácssütéssel eltöltött napok után aligha mondhatjuk, 
hogy múzeumba menni unalmas. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett ’56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai 4 különleges programon vettek részt, s 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül 2 interaktív 
tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In memoriam 
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1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumban is igen 
tartalmas napot töltöttek el: kurátori tárlatvezetésen vettek részt a Lehulló láncai az 
emlékezetnek. Erdélyi alkotók és 1956 című kiállításban, valamint a PanoDráma társulat Pali 
– Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját tekintették meg, melynek 
főszerepét az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm tanárnője, Szamosi Zsófia alakította. Az 
előadás igazán különleges helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában volt. 

Idén először budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is találkozhattak a 
múzeumbarátok a Mozaik Múzeumtúrával: április 1-én a Legyen élmény a tanulás! edukációs 
expón, május 20-21-én pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett 22. 
Múzeumok Majálisán ismerhették meg a programot az érdeklődők. Május utolsó hétvégéjén 
a PlayKID – Minimax Gyermeknapon a program gondoskodott arról, hogy a legkisebbek is 
részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a kiállítóhelyek egyik legfontosabb 
eseményén, a Múzeumok Éjszakáján (június 24.) pedig a Néprajzi Múzeum programjába 
csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra. 

A nyár folyamán a Mozaik Múzeumtúra városi múzeumlátogató sétákat szervez a Tájak-
Korok Múzeumok Egyesülettel közösen: Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és 
Gyenesdiás kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a részt vevők az egész napos 
programokon. 

Mindezek mellett továbbra is folytatódik a Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó 
matricagyűjtő játék, melyhez mobiltelefonos applikáció tartozik. A Mozaik Múzeumúra 
ingyenesen letölthető alkalmazásával pár kattintással elérhetővé válnak a programban részt 
vevő múzeumok, valamint téma, település és ABC szerint is kereshetnek benne a felhasználók! 
A Mozaik Múzeumtúra applikáció fontos edukációs célt szolgál a fiatalok számára: az újabb, 
digitális technológián felnőtt gyerekek szórakozva tájékozódhatnak okostelefonjuk 
segítségével a különféle múzeumi programok és kiállítások között. A program Száguldó 
Diákriporterével nyitotta meg a kommunikációs ablakot a fiatalok felé: a középiskolás tanuló 
a blogjában rendszeresen beszámol a Mozaik Múzeumtúra eseményeiről, s az okostelefonos 
alkalmazáshoz is olvasható ajánló a felületen. 

A tavaszi időszak végére a programhoz 12 új múzeum csatlakozott, így immár 363 
magyarországi kiállítóhely vesz részt a kezdeményezésben. 

Reméljük, hogy a programokon részt vevők különleges múzeumi élményekkel gazdagodtak 
a Mozaik Múzeumtúra 2017-es évének első félévében, s hogy minél többen tartanak velünk 
ősszel is, ugyanis a múzeumokban élmények várnak! 

További információk: 

www.mozaikmuzeumtura.hu 

https://www.facebook.com/mozaikmuzeumtura/ 

Forrás: Mozaik Múzeumtúra 
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A MÚZEUMOKBAN ÉLMÉNYEK VÁRNAK! 

A 2017 TAVASZÁN ÉS NYARÁN LEZAJLOTT PROGRAMOKKAL CSAKNEM TÍZEZER 
EMBER RÉSZESÜLT MARADANDÓ MÚZEUMI ÉLMÉNYEKBEN. 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal hozott kedvet a megújított Mozaik Múzeumtúra a kiállítóhelyek 
látogatására. 

A 2017 tavaszán debütáló iskolai edukációs programsorozat fő célkitűzése az volt, hogy a jövő 
múzeumlátogatói, a gyerekek saját környezetükben, az iskolában is ismerkedjenek a 
múzeumokkal. A cél az volt, hogy lássák, mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken. Március és május között 8 iskola 95 osztályának 
közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, 
különleges múzeumi napokon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek adták. Az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az iskolai 
roadshow szervezője és lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb 
történelem tanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany János 
„kocsma-kvízzel” készült az állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a 
pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum 
részvételével bebizonyosodott, hogy múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg mindent lehet 
játszva tanulni. A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórán, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró roadshow is folytatódott idén tavasszal: március és 
május között 6 nagyvárosban volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett 
kulturális nap. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, 
Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogatott el 2017 tavaszán. A 6 múzeumi napon a 
délelőttök folyamán összesen 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt 
iskolás csoportok. Délutánonként a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. Az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színielőadásokkal, 
koncertekkel, de akár borkóstolóval és kalácssütéssel eltöltött napok után aligha mondhatjuk, 
hogy múzeumba menni unalmas. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett ’56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai 4 különleges programon vettek részt, s 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül 2 interaktív 
tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In memoriam 
1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumban is igen 
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tartalmas napot töltöttek el: kurátori tárlatvezetésen vettek részt a Lehulló láncai az 
emlékezetnek. Erdélyi alkotók és 1956 című kiállításban, valamint a PanoDráma társulat Pali 
– Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját tekintették meg, melynek 
főszerepét az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm tanárnője, Szamosi Zsófia alakította. Az 
előadás igazán különleges helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában volt. 

Idén először budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is találkozhattak a 
múzeumbarátok a Mozaik Múzeumtúrával: április 1-én a Legyen élmény a tanulás! edukációs 
expón, május 20-21-én pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett 22. 
Múzeumok Majálisán ismerhették meg a programot az érdeklődők. Május utolsó hétvégéjén 
a PlayKID – Minimax Gyermeknapon a program gondoskodott arról, hogy a legkisebbek is 
részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a kiállítóhelyek egyik legfontosabb 
eseményén, a Múzeumok Éjszakáján (június 24.) pedig a Néprajzi Múzeum programjába 
csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra. 

A nyár folyamán a Mozaik Múzeumtúra városi múzeumlátogató sétákat szervez a Tájak-
Korok Múzeumok Egyesülettel közösen: Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és 
Gyenesdiás kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a részt vevők az egész napos 
programokon. 

Mindezek mellett továbbra is folytatódik a Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó 
matricagyűjtő játék, melyhez mobiltelefonos applikáció tartozik. A Mozaik Múzeumúra 
ingyenesen letölthető alkalmazásával pár kattintással elérhetővé válnak a programban részt 
vevő múzeumok, valamint téma, település és ABC szerint is kereshetnek benne a felhasználók! 
A Mozaik Múzeumtúra applikáció fontos edukációs célt szolgál a fiatalok számára: az újabb, 
digitális technológián felnőtt gyerekek szórakozva tájékozódhatnak okostelefonjuk 
segítségével a különféle múzeumi programok és kiállítások között. A program Száguldó 
Diákriporterével nyitotta meg a kommunikációs ablakot a fiatalok felé: a középiskolás tanuló 
a blogjában rendszeresen beszámol a Mozaik Múzeumtúra eseményeiről, s az okostelefonos 
alkalmazáshoz is olvasható ajánló a felületen. 

A tavaszi időszak végére a programhoz 12 új múzeum csatlakozott, így immár 363 
magyarországi kiállítóhely vesz részt a kezdeményezésben. 

Reméljük, hogy a programokon részt vevők különleges múzeumi élményekkel gazdagodtak 
a Mozaik Múzeumtúra 2017-es évének első félévében, s hogy minél többen tartanak velünk 
ősszel is, ugyanis a múzeumokban élmények várnak! 

További információk: www.mozaikmuzeumtura.hu; 
https://www.facebook.com/mozaikmuzeumtura/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Csaknem tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal várta az érdeklődőket tavasszal és még nyáron is a Mozaik Múzeumtúra, 
amelynek rendezvényein csaknem tízezren vettek részt. 

A program tavasszal debütált iskolai edukációs részének fő célkitűzése az volt, hogy a 
gyerekek, mint a jövő múzeumlátogatói megismerjék mennyi érdekes kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. 

Március és május között nyolc iskola 95 osztályának mintegy 3000 felső tagozatos tanulója vett 
részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett múzeumi napokon, amelyek tematikáit az 
aktuális emlékévek adták.  

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt 
az iskolai programok szervezője és lebonyolítója, házigazdája pedig Balatoni József történelem 
tanár.  

A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórákon, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel.  

A 2016 őszén útjára indított országjáró sorozat is folytatódott tavasszal: március és május 
között hat nagyvárosban, Egerben, Sopronban, Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és 
Veszprémben volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett kulturális nap. 
Délelőttönként 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt az iskolás 
csoportok, délutánonként pedig a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett '56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai négy különleges programon vettek részt és 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül két 
interaktív tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In 
memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
is ellátogattak, ahol kurátori tárlatvezetésen vettek részt a "Lehulló láncai az emlékezetnek. 
Erdélyi alkotók és 1956" című kiállításon. Mindezek mellett megtekinthették a PanoDráma 
társulat Pali - Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját is. 

A programok nyáron is folytatódnak, így városi múzeumlátogató sétákon a Tájak-Korok 
Múzeumok Egyesülettel közösen Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és Gyenesdiás 
kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a résztvevők.  
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Az iskolai edukációs programsorozatban közreműködött a Magyar Természettudományi 
Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a pákozdi Katonai 
Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum. 

(MTI) 
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Tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal várta az érdeklődőket tavasszal és még nyáron is a Mozaik Múzeumtúra, 
amelynek rendezvényein csaknem tízezren vettek részt. 

A program tavasszal debütált iskolai edukációs részének fő célkitűzése az volt, hogy a 
gyerekek, mint a jövő múzeumlátogatói megismerjék mennyi érdekes kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. 

Március és május között nyolc iskola 95 osztályának mintegy 3000 felső tagozatos tanulója vett 
részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett múzeumi napokon, amelyek tematikáit az 
aktuális emlékévek adták. 

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt 
az iskolai programok szervezője és lebonyolítója, házigazdája pedig Balatoni József történelem 
tanár. 

A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórákon, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró sorozat is folytatódott tavasszal: március és május 
között hat nagyvárosban, Egerben, Sopronban, Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és 
Veszprémben volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett kulturális nap. 
Délelőttönként 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt az iskolás 
csoportok, délutánonként pedig a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett '56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai négy különleges programon vettek részt és 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül két 
interaktív tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In 
memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
is ellátogattak, ahol kurátori tárlatvezetésen vettek részt a "Lehulló láncai az emlékezetnek. 
Erdélyi alkotók és 1956" című kiállításon. Mindezek mellett megtekinthették a PanoDráma 
társulat Pali - Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját is. 

A programok nyáron is folytatódnak, így városi múzeumlátogató sétákon a Tájak-Korok 
Múzeumok Egyesülettel közösen Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és Gyenesdiás 
kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a résztvevők. 
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Az iskolai edukációs programsorozatban közreműködött a Magyar Természettudományi 
Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a pákozdi Katonai 
Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum. 
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Dátum: 09/07/2017 

Médium: radioszentendre.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Csaknem tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai 

Link:http://www.radioszentendre.hu/hir/csaknem_tizezer_latogatot_vonzottak_a_mozaik
_muzeumtura_programjai  

Csaknem tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai  

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal várta az érdeklődőket tavasszal és még nyáron is a Mozaik Múzeumtúra, 
amelynek rendezvényein csaknem tízezren vettek részt. 

A program tavasszal debütált iskolai edukációs részének fő célkitűzése az volt, hogy a 
gyerekek, mint a jövő múzeumlátogatói megismerjék mennyi érdekes kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. 
Március és május között nyolc iskola 95 osztályának mintegy 3000 felső tagozatos tanulója vett 
részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett múzeumi napokon, amelyek tematikáit az 
aktuális emlékévek adták.  

A programok nyáron is folytatódnak, így városi múzeumlátogató sétákon a Tájak-Korok 
Múzeumok Egyesülettel közösen Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és Gyenesdiás 
kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a résztvevők. 
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b) A Mozaik Múzeumtúra Roadshow-hoz kapcsolódó megjelenések 
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ROADSHOW – EGER 

 

Dátum: 01/3/2017 

Médium: eventbu.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Eger | Eger 

Link: https://eventbu.com/eger/mozaik-muzeumtura-roadshow-eger/1941496  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Eger | Dobó István Vármúzeum |  

2017 tavaszán ismét országjáró Roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra! Első helyszínünk 
Eger, ahol "A végek dicsérete" című programsorozatra látogathattok el. Érdekes és izgalmas 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, interaktív játékokkal és ismeretterjesztő előadásokkal 
várunk Benneteket március 24-én, a Dobó István Vármúzeumban. Vendégelőadást tart a 
"Varázstorony" - EKF - Eger is, szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Programok: 

11:00 - Balassi Bálint és Eger - múzeumi óra 

12:00 - "Vitézségről formát" - múzeumpedagógiai foglalkozás 

13:00 - Az ostrom 38 napja - stratégiai játék 

10:00 - 13:00 - Gárdonyi-kuckó a Balassi-teremben 

13:30 - 16:00 - Ismeretterjesztő előadások a Dobó-bástyában 

10:00 – 13:00 - A Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Egerben, március 24-én! A Balassi-terem Gárdonyi 
kuckójában a látogatóknak lehetősége nyílik kézműveskedésre, ahol az 1552-es ostrom és az 
Egri csillagok című regény írójának műhelye elevenedik meg 10-13 óráig. A résztvevők 
különféle kirakókkal próbálkozhatnak, a történelmi terepasztalon pedig számos stratégiai 
játékon lehet újrajátszani a regény eseményeit. A tili-toli játékok és egy különleges asztal 
Gárdonyi titkosírásának megfejtéséhez ad segítséget, az egyedi gyártású és esztétikus 
kivitelezésű mesesámlik pedig az író eddig ismeretlen, mesék iránti szeretetét idézik fel. 

Mozaik Múzeumtúra Road Show Egerben, március 24-én a Dobó István Vármúzeumban! Az 
egri vár története című kiállításban 11 órától múzeumi óra keretén belül Balassi Bálint életével 
és Egerben töltött éveivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Délben a múzeumpedagógiai 
tematikus foglalkozás során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet 
és a szórakozás Balassi Bálint korában: kártyajáték, malomjáték és stratégiai játék is lesz. 13 
órától pedig az ostrom 38 napja elnevezésű stratégiai játék kezdődik, melyben két csapat küzd 
egymás ellen, egy török és egy magyar. A játéktáblát puzzle-ből rakják ki a diákok, majd Eger 
és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések segítségével mérhetik össze tudásukat. 

Dátum: 06/3/2017 
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Médium: eger.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Link: http://www.eger.hu/hu/event/c/mozaik-muzeumtura-roadshow  

MOZAIK MÚZEUMTÚRA ROADSHOW 

LÉTREHOZVA: 2017. MÁRCIUS 06.  |  UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2017. SZEPTEMBER 12.  

(Egri Tavaszi Fesztiválon belül) Az egész napos roadshow során változatos, sokszínű 
programokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. 

Az egész napos roadshow során változatos, sokszínű programokkal, múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. 

Helyszin: Egri vár.  

http://egritavaszifesztival.hu/esemenyek/mozaik-muzeumtura-roadshow/ 
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Dátum: 13/3/2017 

Médium: eger.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Link: http://www.eger.hu/hu/event/c/mozaik-muzeumtura-roadshow-16742  

MOZAIK MÚZEUMTÚRA ROADSHOW 

LÉTREHOZVA: 2017. MÁRCIUS 13.  |  UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2017. SZEPTEMBER 12.    

2017 tavaszán ismét országjáró Roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra! Első helyszínünk 
Eger, ahol "A végek dicsérete" című programsorozatra látogathattok el. 

Érdekes és izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, interaktív játékokkal és 
ismeretterjesztő előadásokkal várunk Benneteket március 24-én, a Dobó István 
Vármúzeumban. Vendégelőadást tart a "Varázstorony" - EKF - Eger is, szeretettel várunk 
minden érdeklődőt! 

Facebook esemény: 

https://www.facebook.com/events/1885284031754355/ 
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Dátum: 13/3/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Eger - 2017. március 24. 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-roadshow-eger-2017-
marcius-24  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Eger - 2017. március 24. 

2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első 
állomása történelmünk egyik leghíresebb városa, Eger lesz. A Dobó István Vármúzeum 
március 24-én, 10 és 16 óra között várja a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra a 
végvárak korába! 

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves foglalkozásokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű nagyszerű üzeneteit. Az 
Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-játékokkal, kirakókkal elevenedik 
meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal segítségével játszhatja újra a regény 
jeleneteit. 

A kuckóban a rejtélyek szerelmesei megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle titkosírással is, de az 
író novellái sem maradnak ki a programok sokaságából, amelyek memóriakártyákkal és 
társasjátékok segítségével elevenednek meg a foglalkozáson. 

Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide ellátogatók 
érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető 
fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól 
az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed. 

Az egri vár története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
érdeklődő iskolások, mely Balassi Bálint életművéről és egri éveiről tágítja a fejeket; majd 12 
órától a „Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a 
résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő 
korában. 

13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” című 
stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések 
segítségével zajlik. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, a törököknek el 
kell foglalniuk az egri vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig 
megakadályozni a törökök várfoglalását. 

A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: az 
érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) „Lőporfüst – kövek 
között” című előadását hallgathatják meg, amely a török kori erőd tüzérségét mutatja be. 
Ezután Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatója 
mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. Végezetül Domokos György 



187 
 

(Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi Géza klasszikusából, amely „Az Egri 
csillagok és a valóság” címet viseli. 

Szeretettel várunk mindenkit március 24-én, az egri várban! 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Eger Facebook-esemény 

A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg, célja a magyarországi 
múzeumok kulturális sokszínűségének népszerűsítése. 
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Dátum: 14/3/2017 

Médium: egerhirado.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Gyerekeket csábít részvételre a Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://egerhirado.hu/gyerekeket-csabit-reszvetelre-a-mozaik-muzeumtura  

Gyerekeket csábít részvételre a Mozaik Múzeumtúra 

MTI - 2017. március 14. | 10:05:30 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. A tavaly 
ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat városba 
(Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, hogy egész 
napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott - közölték a szervezők. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a Mozaik 
Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás 
örömeire. 

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az '56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A mobil alkalmazás 
segítségével csaknem 400 múzeumot ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási 
célpont vagy a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig friss 
információk, kiállításajánlók találhatók - közölték a szervezők. 
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Dátum: 17/3/2017 

Médium: radioeger.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow  

Link: http://www.radioeger.hu/hir.php?htip=helyi&hirid=8979  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow  

2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első 
állomása történelmünk egyik leghíresebb városa, Eger lesz. A Dobó István Vármúzeum 
március 24-én, 10 és 16 óra között várja a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra a 
végvárak korába! 

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves foglalkozásokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű nagyszerű üzeneteit. Az 
Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-játékokkal, kirakókkal elevenedik 
meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal segítségével játszhatja újra a regény 
jeleneteit. A kuckóban a rejtélyek szerelmesei megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle 
titkosírással is, de az író novellái sem maradnak ki a programok sokaságából, amelyek 
memóriakártyákkal és társasjátékok segítségével elevenednek meg a foglalkozáson. 

Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide ellátogatók 
érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető 
fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól 
az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed. 

Az egri vár története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
érdeklődő iskolások, mely Balassi Bálint életművéről és egri éveiről tágítja a fejeket; majd 12 
órától a „Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a 
résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő 
korában. 

13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” című 
stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések 
segítségével zajlik. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, a törököknek el 
kell foglalniuk az egri vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig 
megakadályozni a törökök várfoglalását. 

A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: az 
érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) „Lőporfüst – kövek 
között” című előadását hallgathatják meg, amely a török kori erőd tüzérségét mutatja be. 
Ezután Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatója 
mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. Végezetül Domokos György 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi Géza klasszikusából, amely „Az Egri 
csillagok és a valóság” címet viseli. 
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Dátum: 20/3/2017 

Médium: orientpress.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A Mozaik Múzeumtúra idei első állomása Eger lesz 

Link: http://www.orientpress.hu/cikk/2017-03-20_a-mozaik-muzeumtura-idei-elso-
allomasa-eger-lesz  

A Mozaik Múzeumtúra idei első állomása Eger lesz 

Örökség Kultúrpolitikai Intézet /OPH Kép: Örökség Kultúrpolitikai Intézet2017. március 20. 

Tavasszal ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első állomása 
Eger lesz - tudatta az Örökség Kultúrpolitikai Intézet az OrientPress Hírügynökséggel. 

A Dobó István Vármúzeum március 24-én, 10 és 16 óra között látogatható. 

Mint írják, a Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol 
különleges játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves 
foglalkozásokkal varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű 
nagyszerű üzeneteit. Az Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-
játékokkal, kirakókkal elevenedik meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal 
segítségével játszhatja újra a regény jeleneteit. A kuckóban a rejtélyek szerelmesei 
megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle titkosírással is, de az író novellái sem maradnak ki a 
programok sokaságából, amelyek memóriakártyákkal és társasjátékok segítségével 
elevenednek meg a foglalkozáson. Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív 
kísérleti bemutatója: az ide ellátogatók a saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül 
ismerkedhetnek meg alapvető fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A 
kísérletek sora a mechanikaitól az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses 
érdekességekig terjed. 

Az egri vár története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
iskolások, amelynek témája Balassi Bálint életműve és egri évei. 12 órától a „Vitézségről 
formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a résztvevők 
megtapasztalhatják, milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő korában. 13 órától a 
végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” című stratégiai játék 
az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések segítségével zajlik. A 
játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, a törököknek el kell foglalniuk az egri 
vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig megakadályozni a törökök 
várfoglalását. 

A délután folyamán a Dobó-bástyában az érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum) „Lőporfüst – kövek között” című előadását hallgathatják meg, amely a 
török kori erőd tüzérségét mutatja be. Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás 
Király Múzeumának igazgatója mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. 
Végezetül Domokos György (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi Géza 
klasszikusából, amely „Az Egri csillagok és a valóság” címet viseli - áll a tájékoztatásban. 



191 
 

Dátum: 20/3/2017 

Médium: hirekma.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A Mozaik Múzeumtúra idei első állomása Eger lesz 

Link: http://hirekma.hu/hir/2097585/a-mozaik-muzeumtura-idei-elso-allomasa-eger-
lesz.html  

A Mozaik Múzeumtúra idei első állomása Eger lesz 

2017-03-20 15:20:00 | Cikk eltávolítása  

Cimkék: 

Tavasszal ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első állomása 
Eger lesz - tudatta az Örökség Kultúrpolitikai Intézet az OrientPress Hírügynökséggel. 
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Dátum: 20/3/2017 

Médium: egerhirek.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Pénteken a törökök ismét ostrom alá veszik az Egri Várat 

Link: http://www.egerhirek.hu/2017/03/20/penteken-a-torokok-ismet-ostrom-ala-veszik-
az-egri-varat/kozelet/szerk  

Pénteken a törökök ismét ostrom alá veszik az Egri Várat 

A Dobó István Vármúzeum március 24-én, 10 és 16 óra között várja a múzeumbarátokat egy 
játékos időutazásra a végvárak korába, ugyanis 2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra 
indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első állomása történelmünk egyik leghíresebb városa, 
Eger lesz. 

2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első 
állomása városunk lesz. A Dobó István Vármúzeum március 24-én, 10 és 16 óra között várja a 
vendégeket egy játékos időutazásra a végvárak korába. 

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves foglalkozásokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű nagyszerű üzeneteit. Az 
Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-játékokkal, kirakókkal elevenedik 
meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal segítségével játszhatja újra a regény 
jeleneteit. A kuckóban a rejtélyek szerelmesei megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle 
titkosírással is, de az író novellái sem maradnak ki a programok sokaságából, amelyek 
memóriakártyákkal és társasjátékok segítségével elevenednek meg a foglalkozáson. 

Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide ellátogatók 
érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető 
fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól 
az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed. 

Az egri vár története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
érdeklődő iskolások, mely Balassi Bálint életművéről és egri éveiről tágítja a fejeket; majd 12 
órától a „Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a 
résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő 
korában. 

13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” című 
stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések 
segítségével zajlik. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, a törököknek el 
kell foglalniuk az egri vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig 
megakadályozni a törökök várfoglalását. 

A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: az 
érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) „Lőporfüst – kövek 
között” című előadását hallgathatják meg, amely a török kori erőd tüzérségét mutatja be. 
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Ezután Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatója 
mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. Végezetül Domokos György 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi Géza klasszikusából, amely „Az Egri 
csillagok és a valóság” címet viseli. 

Szeretettel várunk mindenkit március 24-én, Egerben! 

A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg, célja a magyarországi 
múzeumok kulturális sokszínűségének népszerűsítése. 
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Dátum: 21/3/2017 

Médium: artnews.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Eger, 2017. március 24. 

Link: http://artnews.hu/2017/03/21/mozaik-muzeumtura-roadshow-eger-2017-marcius-
24/  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Eger, 2017. március 24. 

2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első 
állomása történelmünk egyik leghíresebb városa, Eger lesz. A Dobó István Vármúzeum 
március 24-én, 10 és 16 óra között várja a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra a 
végvárak korába! 

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves foglalkozásokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű nagyszerű üzeneteit. Az 
Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-játékokkal, kirakókkal elevenedik 
meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal segítségével játszhatja újra a regény 
jeleneteit. A kuckóban a rejtélyek szerelmesei megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle 
titkosírással is, de az író novellái sem maradnak ki a programok sokaságából, amelyek 
memóriakártyákkal és társasjátékok segítségével elevenednek meg a foglalkozáson. 

Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide ellátogatók 
érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető 
fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól 
az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed. 

Az egri vár története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
érdeklődő iskolások, mely Balassi Bálint életművéről és egri éveiről tágítja a fejeket; majd 12 
órától a „Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a 
résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő 
korában. 

13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” című 
stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések 
segítségével zajlik. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, a törököknek el 
kell foglalniuk az egri vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig 
megakadályozni a törökök várfoglalását. 

A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: az 
érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) „Lőporfüst – kövek 
között” című előadását hallgathatják meg, amely a török kori erőd tüzérségét mutatja be. 
Ezután Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatója 
mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. Végezetül Domokos György 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi Géza klasszikusából, amely „Az Egri 
csillagok és a valóság” címet viseli. 
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Szeretettel várunk mindenkit március 24-én, Egerben! 

A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg, célja a magyarországi 
múzeumok kulturális sokszínűségének népszerűsítése. 

www.mozaikmuzeumtura.hu 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow egri Facebook-eseménye: 

https://www.facebook.com/events/1885284031754355/ 
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Dátum: 21/3/2017 

Médium: heol.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Időutazásra várják a múzeumbarátokat az egri várba 

Link: https://www.heol.hu/heves/kozelet-heves/idoutazasra-varjak-a-muzeumbaratokat-
az-egri-varba-715389/  

Időutazásra várják a múzeumbarátokat az egri várba 

Pénteken ingyenes programokat tart a Dobó István Vármúzeum. 

Országjáró roadshow-ra indul a hazai múzeumokat népszerűsítő Mozaik Múzeumtúra, 
amelynek első állomása Eger lesz. A Dobó István Vármúzeum március 24-én, pénteken, 10 és 
16 óra között várja a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra. A részvétel ingyenes. 

Délelőtt 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges játékokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi-életmű üzeneteit. Az egri vár 
története című kiállításban délelőtt 11-től Balassi Bálintról szóló múzeumi órán vehetnek részt 
az érdeklődő iskolások, déltől azt lehet megtapasztalni, milyen volt a végvári élet és a 
szórakozás a költő korában. Ez után Az ostrom 38 napja című stratégiai játék az ostromhoz, 
Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések segítségével zajlik. 

Délután ismeretterjesztő előadás-sorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: szó lesz a megújult 
kazamata kiállításról, az egri vár egyházi építészetéről és az „Egri csillagok”-ról. 
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Dátum: 21/3/2017 

Médium: Heves Megyei Hírlap 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Pénteken ingyenes programok a várban 

 

 Heves Megyei Hírlap - 2017. 03. 21. (2. oldal) 

Pénteken ingyenes programok a várban 

EGER Országjáró roadshow-ra indul a hazai múzeumokat népszerűsítő Mozaik Múzeumtúra, 
amelynek első állomása Eger lesz. A Dobó István Vármúzeum március 24-én, pénteken, 10 és 16 óra 
között várja a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra. A részvétel ingyenes. 

Délelőtt 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges játékokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi-életmű üzeneteit. Az egri vár 
története című kiállításban délelőtt 11-től Balassi Bálintról szóló múzeumi órán vehetnek részt 
az érdeklődő iskolások, déltől azt lehet megtapasztalni, milyen volt a végvári élet és a 
szórakozás a költő korában. Ez után Az ostrom 38 napja című stratégiai játék az ostromhoz, 
Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések segítségével zajlik.  

Délután ismeretterjesztő előadás-sorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: szó lesz a 
megújult kazamata kiállításról, az egri vár egyházi építészetéről és az „Egri csillagok”-ról. 
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Dátum: 22/3/2017 

Médium: lakaskultura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Egerben 

Link: http://www.lakaskultura.hu/hirek/mozaik-muzeumtura-egerben-8621/  

Mozaik Múzeumtúra Egerben 

2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első 
állomása történelmünk egyik leghíresebb városa, Eger lesz. A Dobó István Vármúzeum 
március 24-én, 10 és 16 óra között várja a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra a 
végvárak korába. 

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves foglalkozásokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű nagyszerű üzeneteit. Az 
Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-játékokkal, kirakókkal elevenedik 
meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal segítségével játszhatja újra a regény 
jeleneteit. A kuckóban a rejtélyek szerelmesei megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle 
titkosírással is, de az író novellái sem maradnak ki a programok sokaságából, amelyek 
memóriakártyákkal és társasjátékok segítségével elevenednek meg a foglalkozáson. 

Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide ellátogatók 
érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető 
fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól 
az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed. 

Az egri vár története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
érdeklődő iskolások, mely Balassi Bálint életművébe és egri éveibe enged bepillantást; majd 
12 órától a „Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a 
résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő 
korában. 

13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” című 
stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések 
segítségével zajlik. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, a törököknek el 
kell foglalniuk az egri vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig 
megakadályozni a törökök várfoglalását. 

A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: az 
érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) „Lőporfüst – kövek 
között” című előadását hallgathatják meg, amely a török kori erőd tüzérségét mutatja be. 
Ezután Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatója 
mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. Végezetül Domokos György 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi Géza klasszikusából, amely „Az Egri 
csillagok és a valóság” címet viseli.  
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Dátum: 23/3/2017 

Médium: mizuscafe.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Játékos időutazás az egri Vármúzeumban, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow első 
idei állomásán 

Link: https://mizuscafe.hu/jatekos-idoutazas-az-egri-varmuzeumban-a-mozaik-
muzeumtura-roadshow-elso-idei-allomasan/  

Játékos időutazás az egri Vármúzeumban, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow első idei 
állomásán 

2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első 
állomása történelmünk egyik leghíresebb városa, Eger lesz. A Dobó István Vármúzeum 
március 24-én, 10 és 16 óra között várja a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra a 
végvárak korába. 

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves foglalkozásokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű nagyszerű üzeneteit. Az 
Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-játékokkal, kirakókkal elevenedik 
meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal segítségével játszhatja újra a regény 
jeleneteit. A kuckóban a rejtélyek szerelmesei megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle 
titkosírással is, de az író novellái sem maradnak ki a programok sokaságából, amelyek 
memóriakártyákkal és társasjátékok segítségével elevenednek meg a foglalkozáson. 

Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide ellátogatók 
érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető 
fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól 
az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed. Az egri vár 
története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az érdeklődő 
iskolások, mely Balassi Bálint életművéről és egri éveiről tágítja a fejeket; majd 12 órától a 
„Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a résztvevők 
megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő korában. 

13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” című 
stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések 
segítségével zajlik. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, a törököknek el 
kell foglalniuk az egri vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig 
megakadályozni a törökök várfoglalását. A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat 
veszi kezdetét a Dobó-bástyában: az érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum) „Lőporfüst – kövek között” című előadását hallgathatják meg, amely a török kori 
erőd tüzérségét mutatja be. Ezután Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeumának igazgatója mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. Végezetül 
Domokos György (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi Géza 
klasszikusából, amely „Az Egri csillagok és a valóság” címet viseli.  
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Dátum: 23/3/2017 

Médium: Lokál extra - Eger 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow a várban 

 Lokál extra - Eger - 2017. 03. 23. (10. oldal) 

Mozaik Múzeumtúra  Roadshow a várban 

Ismét országjáró roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amelynek első állomása történelmünk 
egyik leghíresebb városa, Eger lesz. A Dobó István Vármúzeum március 24-én 10 és 16 óra között várja 
a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra a végvárak korába. 

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal s kézműves-foglalkozásokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi-életmű nagyszerű üzeneteit. Az 
Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-játékokkal, kirakókkal elevenedik 
meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal segítsé gével játszhatja újra a regény 
jeleneteit.  

Szintén 10 órakor kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide 
ellátogatók érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg 
alapvető fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a 
mechanikaitól az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed.  

Az egri vár története című kiállításon délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
érdeklődő iskolások, mely Balassi Bálint életművéről és egri éveiről tágítja a fejeket; majd 12 
órától a „Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a 
résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő 
korában. 13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” 
című stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések 
segítségével zajlik. 
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Dátum: 24/3/2017 

Médium: tveger.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra – Road Show az egri várban 

Link: http://www.tveger.hu/2017/03/24/mozaik-muzeumtura-road-show-az-egri-varban/  

 

Mozaik Múzeumtúra – Road Show az egri várban 

Hírek Videóval2017. márc 24. 

Ismeretterjesztő előadásokon, interaktív kísérleti bemutatón, illetve a Gárdonyi-kuckóban is 
részt vehettek a Mozaik Múzeumtúra Road Show első állomásán a fiatalok az egri várban. A 
Dobó István Vármúzeum 10 és 16 óra között várta a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra 
a végvárak korába.  
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Dátum: 24/3/2017 

Médium: eventsintheworld.net 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Eger 

Link: http://www.eventsintheworld.net/hu/esemeny-mozaik-m-zeumt-ra-roadshow-eger-
eger-3291774  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Eger 

2017 tavaszán ismét országjáró Roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra. Első helyszínünk 
Eger, ahol "A végek dicsérete" című programsorozatra látogathattok el. Érdekes és izgalmas 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, interaktív játékokkal és ismeretterjesztő előadásokkal 
várunk Benneteket március 24-én, a Dobó István Vármúzeumban. Vendégelőadást tart a 
"Varázstorony" - EKF - Eger is, szeretettel várunk minden érdeklődőt. Programok: 11:00 - 
Balassi Bálint és Eger - múzeumi óra 12:00 - "Vitézségről formát" - múzeumpedagógiai 
foglalkozás 13:00 - Az ostrom 38 napja - stratégiai játék 10:00 - 13:00 - Gárdonyi-kuckó a 
Balassi-teremben 13:30 - 16:00 - Ismeretterjesztő előadások a Dobó-bástyában 10:00 – 13:00 - A 
Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója  
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Dátum: 24/3/2017 

Médium: museum.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Road Show 

Link: http://www.museum.hu/program/50627/Mozaik_Muzeumtura_Road_Show  

Mozaik Múzeumtúra Road Show 

A Dobó István Vármúzeum tisztelettel meghívja Önt a Mozaik Múzeumtúra Road Show című, 
az Egri Várban megrendezésre kerülő eseményre. 

11.00 Balassi Bálint és Eger - Múzeumi óra középiskolásoknak és felső tagozatosoknak Balassi 
Bálint életművéről és egri éveiről Az egri vár története című kiállításban. 

12.00 "Vitézségről formát..." - Múzeumpedagógiai tematikus foglalkozás, mely során 
megtapasztalhatjuk, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás Balassi Bálint korában. 
Lesz kártyajáték, malomjáték és stratégiai játék Az egri vár története című kiállításban. 

13.00 Az Ostrom 38 napja - Stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez 
kapcsolódó kérdések segítségével Az egri vár története című kiállításban. 

10.00 - 13.00 Gárdonyi-kuckó a Balassi-teremben - A látványos installációjú, különleges 
játékokat, fegyvermásolatokat, öltözetrekonstrukciókat felvonultató program kézzel 
foghatóvá teszi a Gárdonyi életmű nagyszerű üzeneteit. 

13.30 - 16.00  

Ismeretterjesztő előadások a Dobó-bástya rendezvénytermében: 

Kelenik József (Hadtörténeti Intézet és Múzeum): „Lőporfüst – kövek között” a török kori erőd 
tüzérsége 

Buzás Gergely (Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeum igazgató): „Kő-kövön” 
egyházi építészet az Egri Várban 

Domokos György (Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Az Egri csillagok és a valóság 

10.00 - 13.00  

Vendégprogram: 

A Varázstorony részt vesz a Dobó István Vármúzeumban 2017. március 24-én a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow rendezvényen interaktív kísérleti bemutatójával. Az ide ellátogatók 
érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető 
fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól 
az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed.  
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Dátum: 24/3/2017 

Médium: programturizmus.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik múzeumtúra roadshow Egerben, játékos időutazás a végvárak korába a 
Dobó István Vármúzeumban 

Link: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzeum-eger.html  

Mozaik múzeumtúra roadshow Egerben, játékos időutazás a végvárak korába a Dobó 
István Vármúzeumban 

A Dobó István Vármúzeum március 24-én, 10 és 16 óra között várja a múzeumbarátokat egy 
játékos időutazásra a végvárak korába! 2017 tavaszán ismét országjáró roadshow-ra indul a 
Mozaik Múzeumtúra, amelynek első állomása történelmünk egyik leghíresebb városa, Eger 
lesz. A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg, célja a magyarországi 
múzeumok kulturális sokszínűségének népszerűsítése. Szeretettel várunk mindenkit március 
24-én, Egerben! 

 Telefon: [+3680...megnézem] 

 Honlap: http://www.mozaikmuzeumtura.hu 

 Facebook: Facebook információk 

 E-mail cím: [info@...megnézem] 

Cím: 3300 Eger , Vár 1. GPS: 47.90450233022 | 20.379013817984 Megnézem a térképen 

 Kedvencek közé 

RÉSZLETEK 

IDŐPONTOK 

A Balassi-teremben 10 órától Gárdonyi-kuckóval várják a kisebbeket, ahol különleges 
játékokkal, fegyvermásolatokkal, öltözetrekonstrukciókkal, s kézműves foglalkozásokkal 
varázsolják a múzeum dolgozói kézzel foghatóvá a Gárdonyi életmű nagyszerű üzeneteit. Az 
Egri csillagok című regény cselekménye történelmi puzzle-játékokkal, kirakókkal elevenedik 
meg a foglalkozáson, valamint a fiatalság terepasztal segítségével játszhatja újra a regény 
jeleneteit. A kuckóban a rejtélyek szerelmesei megismerkedhetnek a Gárdonyi-féle 
titkosírással is, de az író novellái sem maradnak ki a programok sokaságából, amelyek 
memóriakártyákkal és társasjátékok segítségével elevenednek meg a foglalkozáson. 

Szintén 10 órától kezdődik a Varázstorony interaktív kísérleti bemutatója: az ide ellátogatók 
érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető 
fizikai jelenségekkel, tudományos „játékokat” játszhatnak. A kísérletek sora a mechanikaitól 
az optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjed. 

Az egri vár története című kiállításban délelőtt 11-től múzeumi órán vehetnek részt az 
érdeklődő iskolások, mely Balassi Bálint életművéről és egri éveiről tágítja a fejeket; majd 12 
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órától a „Vitézségről formát…” című tematikus múzeumpedagógiai foglalkozás során a 
résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári élet és a szórakozás a költő 
korában. 

13 órától a végvári védekezés vizeire eveznek a programok: „Az ostrom 38 napja” című 
stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések 
segítségével zajlik. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással, a törököknek el 
kell foglalniuk az egri vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig 
megakadályozni a törökök várfoglalását. 

A délután folyamán ismeretterjesztő előadássorozat veszi kezdetét a Dobó-bástyában: az 
érdeklődők Kelenik József alezredes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) „Lőporfüst – kövek 
között” című előadását hallgathatják meg, amely a török kori erőd tüzérségét mutatja be. 
Ezután Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatója 
mesél a közönségnek az Egri Vár egyházi építészetéről. Végezetül Domokos György 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum) tart előadást Gárdonyi Géza klasszikusából, amely „Az Egri 
csillagok és a valóság” címet viseli.  
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Dátum: 24/3/2017 

Médium: agria.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Csaknem tízezer látogatót vonzottak a Mozaik Múzeumtúra programjai 

Link: http://agria.hu/?s=mozaik+m%C3%BAzeumt%C3%BAra  

Mozaik Múzeumtúra – Road Show az egri várban 

Tóth Beáta - TV Eger - Eger Városi Televízió - 2017. március 24. péntek 

Ismeretterjesztő előadásokon, interaktív kísérleti bemutatón, illetve a Gárdonyi-kuckóban is 
részt vehettek a Mozaik Múzeumtúra Road Show első állomásán a fiatalok az egri várban. A 
Dobó István Vármúzeum 10 és 16 óra között várta a múzeumbarátokat egy játékos időutazásra 
a végvárak korába.  
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Dátum: 25/3/2017 

Médium: Heves Megyei Hírlap 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Népszerűsítő múzeumtúra 

 

 Heves Megyei Hírlap - 2017. 03. 25. (5. oldal) 

Népszerűsítő múzeumtúra 

EGER Egy országjáró roadshow állomása volt pénteken az egri vár, a megyeszékhelyre érkezett 
ugyanis a Mozaik Múzeumtúra, amelynek célja a magyarországi múzeumok népszerűsítése. 

Délelőtt tíz órától egészen késő délutánig készültek ingyenes programokkal az 
érdeklődőknek: ismeretterjesztő előadások, Gárdonyi-kuckó, kiállítások, stratégiai játékok – 
török–magyar csapatokkal – vártak a látogatókra. Emellett csatlakozott a programhoz a 
Varázstorony, ahol interaktív kísérleti bemutatókon lehetett részt venni. 
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Dátum: 25/3/2017 

Médium: heol.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Népszerűsítő múzeumtúra 

Link: https://www.heol.hu/heves/kozelet-heves/nepszerusito-muzeumtura-716199/  

Népszerűsítő múzeumtúra 

Egy országjáró roadshow állomása volt pénteken az egri vár, a megyeszékhelyre érkezett 
ugyanis a Mozaik Múzeumtúra, amelynek célja a magyarországi múzeumok népszerűsítése. 

Délelőtt tíz órától egészen késő délutánig készültek ingyenes programokkal az 
érdeklődőknek: ismeretterjesztő előadások, Gárdonyi-kuckó, kiállítások, stratégiai játékok – 
török–magyar csapatokkal – vártak a látogatókra. Emellett csatlakozott a programhoz a 
Varázstorony, ahol interaktív kísérleti bemutatókon lehetett részt venni.  

  



209 
 

Dátum: 29/3/2017 

Médium: radioeger.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Jó sikerült a Múzeumtúra 

Link: http://www.radioeger.hu/hir.php?hirid=9091&htip=helyi  

Jó sikerült a Múzeumtúra 

A Dobó István Vármúzeum Balassi-termében már délelőtt 10-kor nagy volt a zsibongás: a kis 
múzeumbarátok a Gárdonyi-kuckóban vehettek részt különböző foglalkozásokon. A 
Gárdonyi-életmű nagyszerű üzenetei különleges játékokkal, s kézműves foglalkozásokkal 
elevenedtek meg: volt báb- és könyvborító készítés, de egy különleges asztal segítségével a 
Gárdonyi-féle titkosírást is megfejthették. „Meghúzom a szakállad!” – hangzik el Az egri vár 
története című kiállításban a Balassi Bálint korában párbajra okot adó sértés. Az ide érkező 
diákság múzeumi óra keretében a költő Egerben töltött éveinek történetével ismerkedett meg, 
sőt: saját szemükkel láthatták, hogyan öltözött fel egy korabeli várvédő. 

A „Vitézségről formát…” című foglalkozáson fény derült a végvári katonák mindennapjaira 
is: amikor nem a vár védelmével foglalatoskodtak, bizony ők is mulatoztak néhanapján. A 
programon kiderült, hogy már ők is ismerték a malomjátékot, sőt kártyáztak is! Ez után a 
fiatalok „Az ostrom 38 napja” című stratégiai játékon vettek részt, ahol próbára tehették az 
ostromról megszerzett ismereteiket, de szükségük volt a történelemtudásukra is, hiszen 
Egerről és Magyarországról szóló kérdések segítségével is zajlott a játék, mely során 2-2 
magyar és török csapat küzdött meg az egri várért. A délután folyamán ismeretterjesztő 
előadássorozat vette kezdetét a Dobó-bástyában: az érdeklődők a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum munkatársaitól, s a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának 
igazgatójától hallgathattak érdekes előadásokat az egri várról. Domokos György előadásán 
fény derült arra, hogy az 1968-as Egri csillagok film miben különbözik a történelmi tényektől. 
Megtudhattuk például, hogy a török sereg milyen taktikával jutott el a várfalig, s hogy már 
abban a korban is iszonyatos erővel bírtak a lőfegyverek. 

Ezek után Kelenik József mutatta be a korabeli tüzérség eszközeit. Elmesélte, hogy az ágyúkon 
és puskákon túl rengeteg módja volt a lőpor használatának: a magyarok például már ebben a 
korban is használtak gránátokra emlékeztető harci eszközöket, s beavatta az érdeklődőket a 
tüzes koszorú készítésének rejtelmeibe. A nap végén Buzás Gergely előadásával zárult a 
Mozaik Múzeumtúra Roadshow egri programja: a múzeumigazgató az egri vár egyházi 
építészetéről osztott meg érdekes információkat a közönséggel. 

A délelőtt folyamán a Dobó-bástyában az Eszterházy Károly Egyetem Varázstornya 
színesítette a kínálatot vendégprogramjával. A kísérleti bemutatón összegyűlt első 
osztályosok megismerkedhettek a folyékony nitrogénnel, és saját szemükkel láthatták, hogy 
mi történik egy-egy zöldséggel és gyümölccsel, ha a rendkívül hideg – majdnem mínusz 200 
fokos – folyadékba kerülnek. 

A Mozaik Múzeumtúra roadshow legközelebb Sopronba látogat el, április 7-én. Szeretettel 
várunk minden múzeumbarátot a hűség városában!  
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Dátum: 30/3/2017 

Médium: kultura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A végek dicsérete Egerben 

Link: http://www.kultura.hu/vegek-dicserete-egerben  

A végek dicsérete Egerben  

Ismét elindult a Mozaik Múzeumtúra országjáró roadshow-ja: az első állomás Eger volt, ahol 
érdekes programokkal várta a történelem, a kultúra és a tudomány iránt érdeklődőket az egri 
Dobó István Vármúzeum. Megtudhattuk, milyen viseletben harcoltak a török katonák, a 
gyerekek stratégiai játékon keresztül átélhették az egri ostromot, a felnőttek pedig az Egri 
csillagok című kultuszfilm valóságtartalmáról hallhattak előadást. 

Ha Eger, akkor Egri csillagok – jut eszébe mindenkinek a városról a híres Gárdonyi Géza-
regény. De azt vajon tudjuk-e, hogy pontosan mit viseltek a török katonák az egyes 
ütközeteknél, hogyan helyezkedtek el a sátraik, míg – többek között – az egri várat 
ostromoltak? És azt, hogy a mű alapján készült film azért hagy némi kívánnivalót maga után 
– már, ami a valóságábrázolást illeti? 

Aki a március 24-ei, verőfényes napon ellátogatott Egerbe, az választ kaphatott ezekre a 
kérdésekre. Annak viszont, aki nem jutott el a Heves megyei városba, íme egy rövid 
beszámoló az ott történtekről. 

A vármúzeum már évtizedek óta igyekszik élen járni az újszerű közönségforgalmi 
megoldások terén, már a ’90-es évek végén elkezdtünk látogatóbarát múzeumprogramot 
kialakítani – mesélte Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója a Kultúra.hu 
kérdésére. Sok olyan infrastrukturális fejlesztés történt, amelyek ebbe az irányba mutattak: 
létrehoztak például egy gyerekfoglalkoztató termet, és kialakították a vár ágyúparkját. 
„Természetesen azóta is azon vagyunk a kollégákkal, hogy az élethosszig tartó tanulás, a 
szórakozva tanulás módszertanát továbbfejlesszük. Nem volt kérdés tehát, hogy részt 
vegyünk egy olyan kezdeményezésben, mely szintén ezeket valósítja meg” – mondta az 
igazgató, miért csatlakoztak a Mozaik Múzeumtúra programjához. 

A végek dicsérete – e címet viselte a roadshow egri állomása. Nem véletlen, hiszen a török-
magyar csatákra, a 16–17. századra helyezték a szervezők a hangsúlyt. Ahogy Berecz Mátyás 
fogalmazott: „a török korra, a várháborúk korszakára és mindemellett a Gárdonyi-regényre, a 
Gárdonyi-hagyatékra fókuszál a tevékenységünk”. Balassi Bálint és Eger címmel múzeumi 
órát tartottak középiskolásoknak és a felső tagozatosoknak Balassi Bálint életművéről és egri 
éveiről Az egri vár története című kiállításban. Balassi Bálint több évet szolgált Egerben 50 
katona hadnagyaként: az ő életművét mutatták be, de nem csak irodalmi szempontból: 
fegyver- és öltözetbemutatót is tartottak, illetve a kiállításban láthatták a gyerekek, hogyan 
nézett ki akkor a vár, hol szállásolták el Balassi Bálintot, milyen volt egy akkori portya vagy 
Balassi hatvani kalandja, és hogyan gyűltek össze a katonák egy-egy fontosabb hadi-vitézi 
virtus végrehajtására. 
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Az Egerről és környékéről érkező diákokat egy hagyományőrző vezette végig a tárlaton, aki 
azt is megosztotta a hallgatóságával, hogy a „Megcibálom a szakálladat!” mondás nagyon 
csúnya káromkodásnak számított abban az időben. 

A kiállításon egyebek mellett láthatóak voltak török harci eszközök, török viselet, török 
használati tárgyak (írókészlet, pecsét, pipa, törülköző) – és sok-sok olyan emlékünk, melyeket 
érdemes alaposan szemügyre venni. 

A reneszánsz teremben szintén erről a korszakról volt szó: a gyerekek ott a katonák 
hétköznapjaiba, szabadidős tevékenységeibe pillanthattak be: kockázhattak, pókerezhettek, 
asztali stratégiai játékot játszhattak, az ostromot pedig az ostromjátékukkal idézték meg. „Ez 
egy 28 kérdésből álló játék, melynek során egy terepasztalon puzzle-ből ki kell rakniuk a 
gyerekeknek a vár alaprajzát, majd beosztják egymás között a 14 török és a 14 magyar 
katonabábut, és a csapatok válaszolnak a feltett kérdésekre. Amelyik csapatnak több bábuja 
marad a játék végén a terepasztalon, illetve amelyik a legtöbb helyes választ adta, az a győztes. 
Volt már magyar és török győzelem is – itt meg lehet fordítani az ostrom végkifejletét” – 
mesélte Szalainé Király Júlia közművelődési és múzeumpedagógiai osztályvezető, 
irodalomtörténész, muzeológus. 

A szervezők természetesen a kicsikre is gondoltak: a Balassa-teremben a Várműhely 
rendezkedett be, ahol a tárgyalkotó foglalkozások kapták a főszerepet, valamint berendezték 
a Gárdonyi-kuckót, ahol Gárdonyi életművét és az 1552-es ostromot népszerűsítették 
játékokkal. Volt egy bábelőadás is Miért haragszik a kutya a macskára? címmel – ehhez 
kapcsolóan lehetett bábokat készíteni, valamint a kisebbeknek könyvjelzőt, amelyen ezek a 
figurák köszöntek vissza. „Ezen az egy napon igyekeztünk tehát a múzeumpedagógiai 
kínálatunk keretszmetszetét adni” – összegezte az osztályvezető. 

A Dobó-bástya rendezvénytermében délelőtt az Eszterházy Károly Egyetem Varázstornyának 
interaktív kísérleti bemutatójáé, délután az ismeretterjesztő előadásoké volt a főszerep. 

A látogatók érdekes, saját maguk által is elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhettek 
meg alapvető fizikai jelenségekkel – szórakoztató módon. Többek között végignézhették, hogy 
mit tesz a folyékony nitrogén egy műanyagcsővel, egy lufival vagy akár egy almával. „Fontos 
ugyanis, hogy Egernek színes történelmi hagyatéka is van – magyarázta az igazgató –, hiszen 
egy barokk városról van szó, amelynek első aranykora a 18. századra tehető – ez pedig a 
művészetek és a tudomány területén is megnyilvánul, ekkor épült például a már említett 
Varázstorony.” 

A délután folyamán tartott ismeretterjesztő előadások olyan témaköröket érintettek, mint a 
vár építéstörténete, a harcászat, illetve azok a tévhitek, amelyeket az ostrommal kapcsolatban 
láthattunk az Egri csillagok című filmben. 

Kelenik József (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) „Lőporfüst – kövek között” a török kori erőd 
tüzérsége, Buzás Gergely (igazgató, Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeum) „Kő-
kövön” – egyházi építészet az egri várban, Domokos György (Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum) pedig Az Egri csillagok és a valóság címmel tartott előadást. 

Domokos György egyebek mellett elmesélte, hogy a filmben látható sátrak száma nem igazán 
felel meg a valóságnak, hiszen annyi csupán pár száz török katona szálláshelyéül 
szolgálhatott, olyan alacsony volt a számuk, holott – mint tudjuk – körülbelül 40 ezer török 
katona ostromolta az egri várat. Domokos György szerint nagyon sok tárgyi tévedés fedezhető 
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fel a filmben, ami utalhat arra, hogy nem kérdeztek meg történész szakértőt a készítés 
folyamán – bár úgy tudni, konzultáltak szakemberrel. Vele biztos nem – viccelődött –, hiszen 
akkor még kisgyerek volt. Az egri vár alaprajzával, illetve megvalósításával is akadtak 
gondok, de ez elnézhető, hiszen képtelenség lett volna újjáépíteni az egészet a film kedvéért, 
olyan hatalmas volt. 

Mint a történész elmondta: a katonák viseletével kapcsolatban is számos probléma merül fel, 
ha jobban megvizsgáljuk azokat, ugyanis többek között oda nem illő perzsa sisakok is láthatók 
a katonák fején. A legnagyobb gondja Domokos Györgynek mégiscsak az ágyúkkal volt: 
nevezetesen az, hogy ilyenek biztosan nem léteztek, mert nem lehetett volna használni őket. 
Ráadásul a filmben a törökök által bevett mezőn két sorban helyezkedtek el az ágyúk – ami 
önmagában lehetetlen, hiszen a saját tüzérjeik életét veszélyeztették volna –, illetve az ágyúk 
mellett lévő, földdel teli kosarakat sem megfelelően helyezték el: állniuk kellett volna, nem 
feküdniük, hiszen így nem védhették meg a tüzéreket, holott ez lett volna a funkciójuk. A 
létramászás mint támadási forma pedig már-már vicc kategóriába ment, hiszen csak a 
felállításukhoz nyolc ember kellett, akik a művelet közben értelemszerűen védtelenek voltak. 
A történész megjegyezte: noha a tűzkerék valóban létezett, pusztítást csak akkor végezhetett, 
ha tömegbe dobták – a filmben viszont lézengő török katonák közé hajították, aminek semmi 
hatása nem volt… 

Izgalmas programokkal várták tehát a kicsiket és a nagyokat Egerben e különleges napon, de 
természetesen a múzeum minden munkatársa azon dolgozik, hogy még tartalmasabb, 
színvonalasabb kiállításokkal, programokkal és összességében: helyszínnel várják a 
látogatókat. 

Az egri várral kapcsolatos fejlesztéseket illetően Berecz Mátyás elmondta: 2015 év végén 
zárták „Az Egri Vár és Erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése” című projektet, 
amely európai uniós forrásból valósult meg. Ennek köszönhetően megújult a 
kazamatarendszer, ahol három vadonatúj kiállítás jöhetett létre, valamint a vár teljes 
közműhálózata, illetve több épületet is rekonstruáltak, többek között a Szép bástyát. Emellett 
pedig olyan eszközkészletet szereztek be, amely hozzájárult a katonai hagyományőrzők 
várbeli munkájához. A következő, második és harmadik ütemben az egri vár maradék 
kétharmada fog megújulni: Nemzeti Vár- és Kastélyprogram keretében az Alsó-, a Modern 
Városok Programnak köszönhetően pedig a Felsővárost fejlesztik. „A cél az, hogy a vár 16–17. 
századi állapotát szerkezetileg megpróbáljuk helyreállítani, de ez nemcsak építészeti, hanem 
tartalmi megújulást is jelent. Új szemléletű kiállítások rendezését tervezzük ugyanis: interaktív 
terekben, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai foglalkozásokban gondolkodunk” – 
foglalta össze a múzeumigazgató. 
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ROADSHOW – SOPRON 

 

Dátum: 02/04/2017 

Médium: mindenamisopron.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: INDULNAK AZ ÁPRILISI HÉTKÖZNAPOK 

Link: http://mindenamisopron.hu/indulnak-az-aprilisi-hetkoznapok/  

INDULNAK AZ ÁPRILISI HÉTKÖZNAPOK 

A rosszabb időre is vannak programajánlataink. 

Bár a jelek szerint a kellemes tavaszi időjárás egy időre visszavonulót fúj, és hűvös, csapadékos 
napok jönnek, kár lenne bánkódni, hiszen mindig lesz mivel elütni a szabadidőt. Hétfőn a 
hagyományos Quizzone kocsmakvíz remek alapot ad a hét indításához. 

A kedd nyugisabbnak ígérkezik, de lentebb ajánlunk néhány kiállítást, vagy még lentebb 
egyéb lehetőségeket is felsorolunk az időtöltéshez. 

Szerdán főszerepben a sport. Jön a labdarúgó Magyar Kupa visszavágója a Városi Stadionban. 
Az odavágón 1-2-re legyőzte az SVSE a Budafokot, már csak meg kell tartani az előnyt, és a 
legjobb négybe juthat a Sopron. Kezdés 18 órakor a stadionban. 19 órától pedig az Arénában 
a Sopron KC játszik a Kaposvár ellen a bajnokság középszakaszában. 

Lesz komolyzene is: Händel: Messiásból hallhatunk részleteket a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar és Fidelissima Vegyeskar jóvoltából. Kezdés: szerdán 18 órakor, a Liszt-
központban. 

Aki pedig szereti a latinos hangulatot, látogasson el szerda este a Búgócsigába, ahol 21 órától 
Hajdu Balázs oktató segít elsajátítani a latin tánc alapjait, 22 órától pedig indul a party! 

Csütörtökön is pörögni fog a sportélet: ezúttal az Uniqa Sopron lép pályára a Zalaegerszeg 
ellen a Magyar bajnokság negyeddöntőjében. Kezdés 18 órakor. 

A kosármeccsel majdnem egy időben egy koncert is kezdődik: Anna and the Barbies a Liszt-
központban! A soproni nagyzenekaros akusztikus  koncert egy könnyedebb hangszerelésben 
varázsolja el a közönséget az Utópia című hetedik albumukat is bemutatva. Kezdés 19 órakor, 
jegyek a Pro Kultúra jegyirodájában kaphatók. 

Pénteken Sopronba érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ja. Ezen a napon 10 órától a 
Soproni Múzeum, a Zettl-Langer Gyűjtemény, a Központi Bányászati Múzeum, és az 
Esterházy Palota Erdészeti Múzeumának jóvoltából különleges tárlatvezetések, bemutatók 
kezdődnek, ráadásul egész végig ingyenes lesz a belépés. 

14 órakor kihirdetik az Így írok én… pályázat eredményeit, melyre 10-14 év közötti diákok 
küldhettek pályaműveket több kategóriában. A díjátadó a Liszt-központban lesz. 
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A Soproni kerámiaműhelyben húsvéti játszóház várja a kisebbeket Gavajda Kitti 
keramikussal, 15 órától. Érdeklődni és jelentkezni itt lehet: 06-30/362-02-59. 

Pénteken este nagyszabású borkóstolónak lehetünk részesei, ha a Solo étteremben járunk. A 
Kékfrankos Most!-on mintegy 100 féle bort ízlelhetünk meg, 20 borásztól. Kapunyitás 19 
órakor. 

Este a Búgócsigában Petruska + Szeder lépnek színpadra, a Hangárban pedig Electric Field 
jön. 

Absztrakt Gondolatok várják a nagyérdeműt a Sopronbánfalvi Pálos Karmelita Kolostorban. 
Kovács Gábor Art Foundation kiállítása egészen július 23-ig megtekinthető. 

Nagy Szabolcs megmutatja, milyen az Élet a vásznon. Balfon a József Attila Művelődési 
Házban április 1-től április 21-ig megtekinthetők és megvásárolhatók az olajfestmények. 
Nyitva hétfőtől csütörtökig 18-20 óra között. 

Március 3-án nyílt Kovács-Gombos Dávid kiállítása, Ürességgel telve címmel. A Fabricius 
Galériában található kiállítás április 3-ig látogatható hétfők kivételével minden nap 10-18 óra 
között. 

A soproniseta.hu csapata minden napra készül gyalogos vagy kerékpáros túrával a városban 
és a környéken. Érdemes körbenézni – először a weboldalukon, majd a városban! A Petőfi 
Színház 2016/2017-es évadában biztosan talál magának mindenki érdekes előadást, érdemes 
böngészni a színház oldalát! Aki a kisebb, interaktívabb műsorokat szereti, annak ajánljuk a 
Civitas Pinceszínházat, melynek műsorairól itt tájékozódhat. Sopronban két mozi is működik, 
rosszabb időben ideális a belvárosi Elit mozi, vagy a Plázában a Cinema City. Egy kellemes 
kávézás, sörözés, borozás a belvárosban jó kikapcsolódás lehet. Bár az időjárás még kora 
tavaszias, a bátrabbak edzhetnek a szabadban is, a Lövérekben sok túra-útvonal, futópálya, 
edzőpálya, edzőpark várja a mozgásra vágyókat, de természetesen zárt edzőtermek is 
akadnak bőven városunkban. Találunk még a városban szabadulószobát, Gokart pályát is, 
érdemes jól körbenézni! 

Kellemes kikapcsolódást! 
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Dátum: 03/04/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron – 2017. április 7. 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-roadshow-sopron-2017-
aprilis-7  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron – 2017. április 7. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow április 7-én, a Hűség Városában folytatódik! Egész nap 
ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Soproni Múzeum kiállítóhelyei, az Erdészeti 
Múzeum, a Központi Bányászati Múzeum és a Zettl-Langer Gyűjtemény. 

A délelőtt folyamán fiatal múzeumbarátok vehetnek részt kihelyezett órákon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: az Erdészeti Múzeum programján például a gyerekek 
állatbőröket, elefánt lábakat simogathatnak, s ragadozók koponyáit is szemügyre vehetik. A 
látogatás alkalmával játékosan szerezhetnek értékes tudást a vadászat világáról. 

Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a 
Macskakő gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe nyerhetnek 
bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. A gyerekek bebújhatnak egy ókori 
ebédlőasztal közepébe, múlt századi játékokkal játszhatnak, csillagképeket alkothatnak, 
beülhetnek egy százéves iskolapadba is, de azt is kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan 
egy velük egykorú gyermek. A Macskakőben a délután folyamán sem lesz hiány a mókából: 
Róka Szabolcs, Tinódi-lant díjas énekmondó, drámapedagógus, népzenész hozza el 
mesetárából a Szent György legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila 
népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést, majd az előadást követően önállóan is 
zenélnek a közönségnek. 

Rendhagyó látogatást szervez a fiataloknak a Zettl-Langer Gyűjtemény: az érintetlen, 19. 
századi lakásmúzeumban Zettl Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével ismerkedhetnek 
meg, amely Sopronnak és környékének történetét az őskőkor, a középkor és az újkor tárgyain 
keresztül mutatja be. 

A Pék-házban, a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a 
pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház lakói. A 
programon kiderül, hogy mit takar a pékfürösztés hagyománya, de azt is megtudhatják, hogy 
a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence. 

Ne maradj le egy programunkról sem, kövess minket az esemény Facebook oldalán is! 

A délután folyamán is jobbnál jobb programokon vehetnek részt az érdeklődők Sopron 
múzeumainak jóvoltából: 16 órától ragadozó madár bemutató és reptetés lesz az Erdészeti 
Múzeum udvarán. A levegő uraival Lóki György, a madarakkal táncoló ismerteti meg az 
érdeklődőket, ez után pedig rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen megtekinthetők a 
Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény kiállítások. 
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Szintén 16 órától várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény: a Balfi utcában a látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. „Múzeum 
és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz feladat” - vallja ezt Zettl Gusztáv 
ükunokája, Langer Ágnes. A programon többek között erről a kettősségről is szó lesz, de az 
egykori festő és műkedvelő gyűjteményével is megismerkedhetnek a résztvevők. 

17 órától a Pék-házban a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi kalács elkészítésének 
fortélyaival az épület árnyas udvarán ismerteti meg a látogatókat Mózsi Boróka. A programon 
foszlós kalács is lesz! 

Az esti programok alkalmával kellemes fejtágításon vehetnek részt az érdeklődők: a Központi 
Bányászati Múzeumban, a Templom utcai Esterházy-palotában az intézmény igazgatónője, 
Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött 
tárlatvezetésében arra, hogy fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával 
később, 19 órától a Fabricius-házban pedig megelevenedik a történelem: az Arany-emlékév 
tiszteletére a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat ezúttal - tőle 
szokatlan - modern produkcióval jelentkezik. „Aranyba foglalva” című előadásával a társulat 
Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs környezetbe helyezve a költő tán legismertebb 
balladáját, A walesi bárdokat. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt április 7-én, a Hűség Városában! 

A Mozaik Múzeumtúra soproni állomásának Facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/1443166019075076/ 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: sopronitema.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Programkavalkád a soproni múzeumokban  

Link: https://www.sopronitema.hu/hirek/kultura/programkavalkad-a-soproni-
muzeumokban  

Programkavalkád a soproni múzeumokban 

2017. április 4. 08:30  | Munkatársunktól | Kultúra  

A Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszi Roadshow-jának második állomása Sopron. 

Kicsik és nagyok egyaránt nagyszerű élményekkel gazdagodhatnak a nap folyamán: lesz 
kalácssütés, ragadozó madár bemutató, s a rendhagyó tárlatvezetésekből sem lesz hiány. A 
délelőtt során fiatal múzeumbarátok vehetnek részt kihelyezett múzeumi órákon, délután 4-
től a számos ingyenes programokra várják a látogatókat. Az Erdészeti Múzeum délelőtti 
programján a gyerekek állatbőröket, elefánt lábakat simogathatnak, s ragadozók koponyáit is 
szemügyre vehetik. A látogatás alkalmával játékosan szerezhetnek értékes tudást a vadászat 
világáról. 

Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a 
Macskakő gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe nyerhetnek 
bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. A gyerekek bebújhatnak egy ókori 
ebédlőasztal közepébe, múlt századi játékokkal játszhatnak, csillagképeket alkothatnak, 
beülhetnek egy százéves iskolapadba is, de azt is kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan 
egy velük egykorú gyermek. A Macskakőben a délután folyamán sem lesz hiány a mókából: 
Róka Szabolcs, Tinódi-lant díjas énekmondó, drámapedagógus, népzenész hozza el 
mesetárából a Szent György legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila 
népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést, majd az előadást követően önállóan is 
zenélnek a közönségnek. 

Rendhagyó látogatást szervez a fiataloknak a Zettl-Langer Gyűjtemény: az érintetlen, 19. 
századi lakásmúzeumban Zettl Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével ismerkedhetnek 
meg, amely Sopronnak és környékének történetét az őskőkor, a középkor és az újkor tárgyain 
keresztül mutatja be. 

A Pék-házban, a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a 
pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház lakói. A 
programon kiderül, hogy mit takar a pékfürösztés hagyománya, de azt is megtudhatják, hogy 
a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence. 

A délután folyamán is jobbnál jobb programokon vehetnek részt az érdeklődők Sopron 
múzeumainak jóvoltából: 16 órától ragadozó madár bemutató és reptetés lesz az Erdészeti 
Múzeum udvarán. A levegő uraival Lóki György, a madarakkal táncoló ismerteti meg az 
érdeklődőket, ez után pedig rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen megtekinthetők a 
Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény kiállítások. 
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Szintén 16 órától várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény: a Balfi utcában a látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. „Múzeum 
és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz feladat” - vallja ezt Zettl Gusztáv 
ükunokája, Langer Ágnes. A programon többek között erről a kettősségről is szó lesz, de az 
egykori festő és műkedvelő gyűjteményével is megismerkedhetnek a résztvevők. 

17 órától a Pék-házban a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi kalács elkészítésének 
fortélyaival az épület árnyas udvarán ismerteti meg a látogatókat Mózsi Boróka. A programon 
foszlós kalács is lesz! 

Az esti programok alkalmával kellemes fejtágításon vehetnek részt az érdeklődők: a Központi 
Bányászati Múzeumban, a Templom utcai Esterházy-palotában az intézmény igazgatónője, 
Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött 
tárlatvezetésében arra, hogy fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával 
később, 19 órától a Fabricius-házban pedig megelevenedik a történelem: az Arany-emlékév 
tiszteletére a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat ezúttal - tőle 
szokatlan - modern produkcióval jelentkezik. Aranyba foglalva című előadásával a társulat 
Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs környezetbe helyezve a költő tán legismertebb 
balladáját, A walesi bárdokat.  
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muzeumokban  

Programdömping a múzeumokban 

Soproni MúzeumA Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszi Roadshow-jának második állomása 
Sopron. A sokszínű és érdekes programtervet a Soproni Múzeum, a Zettl-Langer Gyűjtemény, 
a Központi Bányászati Múzeum, és az Erdészeti Múzeum közösen készítette. Kicsik és nagyok 
egyaránt nagyszerű élményekkel gazdagodhatnak a nap folyamán: lesz kalácsfonás, 
ragadozómadár bemutató, s a rendhagyó tárlatvezetésekből sem lesz hiány. 

A délelőtt során fiatal múzeumbarátok vehetnek részt kihelyezett múzeumi órákon, délután 
4-től a számos ingyenes programokra várják a látogatókat. Az Erdészeti Múzeum délelőtti 
programján a gyerekek állatbőröket, elefánt lábakat simogathatnak, s ragadozók koponyáit is 
szemügyre vehetik. A látogatás alkalmával játékosan szerezhetnek értékes tudást a vadászat 
világáról. 

Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a 
Macskakő gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe nyerhetnek 
bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. A gyerekek bebújhatnak egy ókori 
ebédlőasztal közepébe, múlt századi játékokkal játszhatnak, csillagképeket alkothatnak, 
beülhetnek egy százéves iskolapadba is, de azt is kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan 
egy velük egykorú gyermek. A Macskakőben a délután folyamán sem lesz hiány a mókából: 
Róka Szabolcs, Tinódi-lant díjas énekmondó, drámapedagógus, népzenész hozza el 
mesetárából a Szent György legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila 
népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést, majd az előadást követően önállóan is 
zenélnek a közönségnek. 

Hogy fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában -  18 órakor kezdődik az előadással 
összekötött tárlatvezetés a Központi Bányászati Múzeumban 

Rendhagyó látogatást szervez a fiataloknak a Zettl-Langer Gyűjtemény: az érintetlen, 19. 
századi lakásmúzeumban Zettl Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével ismerkedhetnek 
meg, amely Sopronnak és környékének történetét az őskőkor, a középkor és az újkor tárgyain 
keresztül mutatja be. 

Pénteken 16 órától tárlatvezetésre várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény a Balfi utcában 

A Pék-házban, a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a 
pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház lakói. A 
programon kiderül, hogy mit takar a pékfürösztés hagyománya, de azt is megtudhatják, hogy 
a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence. 
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A Pék-házban a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi kalács elkészítésének fortélyaival 
ismerteti meg a látogatókat Mózsi Boróka 

A délután folyamán is jobbnál jobb programokon vehetnek részt az érdeklődők Sopron 
múzeumainak jóvoltából: 16 órától ragadozó madár bemutató és reptetés lesz az Erdészeti 
Múzeum udvarán. A levegő uraival Lóki György, a madarakkal táncoló ismerteti meg az 
érdeklődőket, ez után pedig rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen megtekinthetők a 
Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény kiállítások. 

Szintén 16 órától várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény: a Balfi utcában a látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. „Múzeum 
és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz feladat” - vallja ezt Zettl Gusztáv 
ükunokája, Langer Ágnes. A programon többek között erről a kettősségről is szó lesz, de az 
egykori festő és műkedvelő gyűjteményével is megismerkedhetnek a résztvevők. 

17 órától a Pék-házban a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi kalács elkészítésének 
fortélyaival az épület árnyas udvarán ismerteti meg a látogatókat Mózsi Boróka. A programon 
foszlós kalács is lesz! 

Az esti programok alkalmával kellemes fejtágításon vehetnek részt az érdeklődők: a Központi 
Bányászati Múzeumban, a Templom utcai Esterházy-palotában az intézmény igazgatónője, 
Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött 
tárlatvezetésében arra, hogy fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával 
később, 19 órától a Fabricius-házban pedig megelevenedik a történelem: az Arany-emlékév 
tiszteletére a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat ezúttal - tőle 
szokatlan - modern produkcióval jelentkezik. Aranyba foglalva című előadásával a társulat 
Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs környezetbe helyezve a költő tán legismertebb 
balladáját, A walesi bárdokat. 

Az Erdészeti Múzeum udvarán 16 órától ragadozó madár bemutatóra és reptetésre várják a 
látogatókat 

2017. április 7. 16:00 

SZENT GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY, avagy hogyan barátkozzunk össze a sárkányokkal 

Vendégünk Róka Szabolcs mesemondó és Fajkusz Attila zenésztársaival 

Macskakő Gyermekmúzeum, Sopron, Szent György utca 12. 

2017. április 7. 16:00 

A TE OTTHONOD LEGYEN A TE VILÁGOD - Ki is volt Zettl Gusztáv? - bepillantás egy élő 
lakásmúzeumba  

Zettl-Langer Gyűjtemény, Sopron, Balfi utca 11. 

2017. április 7. 17:00 

EGYÜTT FONJUK A SZERETET KALÁCSÁT 

Pék-ház, Sopron, Bécsi utca 5.   

2017. április 7. 16:00 
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A LEVEGŐ URAI: RAGADOZÓMADÁR BEMUTATÓ ÉS REPTETÉS 

Erdészeti Múzeum, Sopron, Templom utca 4. 

2017. április 7. 18:00 

ELLENTÉT: IPARI MÚZEUM A BAROKK PALOTÁBAN  

Központi Bányászati Múzeum,  Sopron, Templom u. 2.   

2017. április 7. 19.00 

ARANYBA FOGLALVA 

A Soproni Múzeum színtársulata Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a 
költő legismertebb alakjait kelti életre. 

Fabricius-ház, Sopron, Fő tér 6.   

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt április 7-én a soproni múzeumokban! 
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron, 2017. 04. 07. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow április 7-én, a Hűség Városában folytatódik! Egész nap 
ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Soproni Múzeum kiállítóhelyei, az Erdészeti 
Múzeum, a Központi Bányászati Múzeum és a Zettl-Langer Gyűjtemény. 

A délelőtt folyamán fiatal múzeumbarátok vehetnek részt kihelyezett órákon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: az Erdészeti Múzeum programján például a gyerekek 
állatbőröket, elefánt lábakat simogathatnak, s ragadozók koponyáit is szemügyre vehetik. A 
látogatás alkalmával játékosan szerezhetnek értékes tudást a vadászat világáról. 

Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a 
Macskakő gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe nyerhetnek 
bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. A gyerekek bebújhatnak egy ókori 
ebédlőasztal közepébe, múlt századi játékokkal játszhatnak, csillagképeket alkothatnak, 
beülhetnek egy százéves iskolapadba is, de azt is kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan 
egy velük egykorú gyermek. A Macskakőben a délután folyamán sem lesz hiány a mókából: 
Róka Szabolcs, Tinódi-lant díjas énekmondó, drámapedagógus, népzenész hozza el 
mesetárából a Szent György legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila 
népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést, majd az előadást követően önállóan is 
zenélnek a közönségnek. 

Rendhagyó látogatást szervez a fiataloknak a Zettl-Langer Gyűjtemény: az érintetlen, 19. 
századi lakásmúzeumban Zettl Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével ismerkedhetnek 
meg, amely Sopronnak és környékének történetét az őskőkor, a középkor és az újkor tárgyain 
keresztül mutatja be. 

A Pék-házban, a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a 
pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház lakói. A 
programon kiderül, hogy mit takar a pékfürösztés hagyománya, de azt is megtudhatják, hogy 
a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence. 

A délután folyamán is jobbnál jobb programokon vehetnek részt az érdeklődők Sopron 
múzeumainak jóvoltából: 16 órától ragadozó madár bemutató és reptetés lesz az Erdészeti 
Múzeum udvarán. A levegő uraival Lóki György, a madarakkal táncoló ismerteti meg az 
érdeklődőket, ez után pedig rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen megtekinthetők a 
Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény kiállítások. 

Szintén 16 órától várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény: a Balfi utcában a látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. „Múzeum 
és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz feladat” – vallja ezt Zettl Gusztáv 
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ükunokája, Langer Ágnes. A programon többek között erről a kettősségről is szó lesz, de az 
egykori festő és műkedvelő gyűjteményével is megismerkedhetnek a résztvevők. 

17 órától a Pék-házban a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi kalács elkészítésének 
fortélyaival az épület árnyas udvarán ismerteti meg a látogatókat Mózsi Boróka. A programon 
foszlós kalács is lesz! 

Az esti programok alkalmával kellemes fejtágításon vehetnek részt az érdeklődők: a Központi 
Bányászati Múzeumban, a Templom utcai Esterházy-palotában az intézmény igazgatónője, 
Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött 
tárlatvezetésében arra, hogy fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával 
később, 19 órától a Fabricius-házban pedig megelevenedik a történelem: az Arany-emlékév 
tiszteletére a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat ezúttal – tőle 
szokatlan – modern produkcióval jelentkezik. „Aranyba foglalva” című előadásával a társulat 
Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs környezetbe helyezve a költő tán legismertebb 
balladáját, A walesi bárdokat. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt április 7-én, a Hűség Városában! 

A Mozaik Múzeumtúra soproni állomásának Facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/1443166019075076/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/csaladi-szabadido/mozaik-muzeumtura-roadshow-
sopron  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow április 7-én, a Hűség Városában folytatódik! Egész nap 
ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Soproni Múzeum kiállítóhelyei, az Erdészeti 
Múzeum, a Központi Bányászati Múzeum és a Zettl-Langer Gyűjtemény. 

A délelőtt folyamán fiatal múzeumbarátok vehetnek részt kihelyezett órákon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: az Erdészeti Múzeum programján például a gyerekek 
állatbőröket, elefánt lábakat simogathatnak, s ragadozók koponyáit is szemügyre vehetik. A 
látogatás alkalmával játékosan szerezhetnek értékes tudást a vadászat világáról. 

Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a 
Macskakő gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe nyerhetnek 
bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. A gyerekek bebújhatnak egy ókori 
ebédlőasztal közepébe, múlt századi játékokkal játszhatnak, csillagképeket alkothatnak, 
beülhetnek egy százéves iskolapadba is, de azt is kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan 
egy velük egykorú gyermek. A Macskakőben a délután folyamán sem lesz hiány a mókából: 
Róka Szabolcs, Tinódi-lant díjas énekmondó, drámapedagógus, népzenész hozza el 
mesetárából a Szent György legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila 
népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést, majd az előadást követően önállóan is 
zenélnek a közönségnek. 

Rendhagyó látogatást szervez a fiataloknak a Zettl-Langer Gyűjtemény: az érintetlen, 19. 
századi lakásmúzeumban Zettl Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével ismerkedhetnek 
meg, amely Sopronnak és környékének történetét az őskőkor, a középkor és az újkor tárgyain 
keresztül mutatja be. 

A Pék-házban, a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a 
pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház lakói. A 
programon kiderül, hogy mit takar a pékfürösztés hagyománya, de azt is megtudhatják, hogy 
a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence. 

A délután folyamán is jobbnál jobb programokon vehetnek részt az érdeklődők Sopron 
múzeumainak jóvoltából: 16 órától ragadozó madár bemutató és reptetés lesz az Erdészeti 
Múzeum udvarán. A levegő uraival Lóki György, a madarakkal táncoló ismerteti meg az 
érdeklődőket, ez után pedig rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen megtekinthetők a 
Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény kiállítások. 

Szintén 16 órától várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény: a Balfi utcában a látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. „Múzeum 
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és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz feladat” – vallja ezt Zettl Gusztáv 
ükunokája, Langer Ágnes. A programon többek között erről a kettősségről is szó lesz, de az 
egykori festő és műkedvelő gyűjteményével is megismerkedhetnek a résztvevők. 

17 órától a Pék-házban a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi kalács elkészítésének 
fortélyaival az épület árnyas udvarán ismerteti meg a látogatókat Mózsi Boróka. A programon 
foszlós kalács is lesz! 

Az esti programok alkalmával kellemes fejtágításon vehetnek részt az érdeklődők: a Központi 
Bányászati Múzeumban, a Templom utcai Esterházy-palotában az intézmény igazgatónője, 
Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött 
tárlatvezetésében arra, hogy fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával 
később, 19 órától a Fabricius-házban pedig megelevenedik a történelem: az Arany-emlékév 
tiszteletére a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat ezúttal – tőle 
szokatlan – modern produkcióval jelentkezik. „Aranyba foglalva” című előadásával a társulat 
Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs környezetbe helyezve a költő tán legismertebb 
balladáját, A walesi bárdokat. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt április 7-én, a Hűség Városában! 

A Mozaik Múzeumtúra soproni állomásának Facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/1443166019075076/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: m1 - Ma délelőtt 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: elektronikus sajtó 

Hír címe: A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Sopronban folytatódik 

 

 m1 - Ma délelőtt - 2017.04.04. 10:27:54 (00:02:47) 

Helyszíni tudósítás: A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Sopronban folytatódik  

Szereplő: Szabadhegyi Zita, koordinátor, Mozaik Múzeumtúra 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: it.eventbu.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Sopron 

Link: https://it.eventbu.com/sopron/mozaik-muzeumtura-roadshow-sopron/2394682  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Sopron 

A Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszi Roadshow-jának második állomása a hűség városa, 
Sopron! A sokszínű és érdekes programtervet a Soproni Múzeum, a Zettl-Langer Gyűjtemény, 
a Központi Bányászati Múzeum, és az Esterházy Palota Erdészeti Múzeum közösen 
készítették. Kicsik és nagyok egyaránt nagyszerű élményekkel gazdagodhatnak a nap 
folyamán: lesz kalácssütés, ragadozó madár bemutató, s a rendhagyó tárlatvezetésekből sem 
lesz hiány.  

- 8:30-10:00 Erdészeti Múzeum  

VADÁSZAT A VILÁG KÖRÜL - múzeumpedagógiai foglalkozások 

- 10:00-11:00 Macskakő Gyermekmúzeum  

EGY GONDOLATNYIRA VAGY A BÁRMIKORTÓL! – múzeumpedagógiai foglalkozások 

- 10:00-11:00 Zettl-Langer Gyűjtemény 

MINDENT GYEREKSZEMMEL - rendhagyó látogatás egy érintetlen 19. századi 
lakásmúzeumban 

- 11:00-12: 00 Pék-ház  

SÜT A PÉK – múzeumpedagógiai foglalkozás 

- 16:00-17:00 Zettl-Langer Gyűjtemény 

A TE OTTHONOD LEGYEN A TE VILÁGOD! - Ki is volt Zettl Gusztáv? - bepillantás egy élő 
lakásmúzeumba 

- 16:00-17:00 Erdészeti Múzeum 

A LEVEGŐ URAI: RAGADOZÓMADÁR BEMUTATÓ ÉS REPTETÉS és rendhagyó 
tárlatvezetés 

- 16:00- 17:30 Macskakő Gyermekmúzeum  

SZENT GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY, avagy hogyan barátkozzunk össze a sárkányokkal és 
ÖRÖMZENE A FAJKUSZOKKAL 

- 17:00- 18:00 Pék-ház  

EGYÜTT FONJUK A SZERETET KALÁCSÁT (Látogatóinkat finom kaláccsal várjuk!) 

- 18:00-19.00 Központi Bányászati Múzeum 
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ELLENTÉT: IPARI MÚZEUM A BAROKK PALOTÁBAN Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet 
igazgatónő előadása 

- 19.00-20:00 Fabricius-ház  

ARANYBA FOGLALVA, az Ars Historica Társulat Arany János műsora 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: sopronitema.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Ez lesz ... A nagy programajánló 

Link: https://www.sopronitema.hu/hirek/programajanlo/ez-lesz-a-nagy-programajanlo-1  

Ez lesz ... A nagy programajánló 

2017. április 5.  | Munkatársunktól | Programajánló  

Programajánló április 5-től április 11-ig. 

Ősemberek, kövek és rénszarvasok 

Április 5., szerda 17 óra, 

Pedagógusok Művelődési Háza - Dr. Dobosi Viola, a Magyar Nemzeti Múzeum régészének 
előadása 

Händel: Messiás (részletek) 

Április 5. 18 órától, Liszt-központ 

A Soproni Tavaszi Napok eseménye - Fellép a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és 
Fidelissima Vegyeskar  

Latin party 

Április 5. 21 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Anna and the Barbies 

Április 6., csütörtök 19 óra, Liszt-központ 

Akusztikus koncert 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Április 7., péntek 10 óra, Soproni Múzeum, Zettl–Langer Gyűjtemény, Központi Bányászati 
Múzeum, Erdészeti Múzeum  

Így írok én… 

Április 7. 14 óra, Liszt-központ 

Kihirdetik az irodalmi pályázat eredményeit 

Szeder & Petruska koncertek 

Április 7. 21.30, Búgócsiga Akusztik Garden  

Electric Field 

Április 7. 23 óra, Hangár Music Garden 
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Széchenyi István halálának évfordulója 

Április 8., szombat, Széchenyi-mauzóleum, Nagycenk 

A mauzóleum ezen a napon ingyenesen látogatható. A látogatáshoz előzetes telefonos 
bejelentkezés szükséges április 7-ig a 30/447–1248-as számon. 

Húsvétváró angol nyelvű játszóház 

Április 8. 10–12 óráig, Ligneum látogatóközpont 

Medvehagyma-fesztivál 

Április 8. 12–17 óra, Sopron–Balf, általános iskola 

Jubileumi hangverseny 

Április 8. 18 óra, GYIK Rendezvényház 

55 éves a Juventus Fúvószenekar Sopron. A koncert szünetében nyitják meg Stinner István 
posztumusz fényképkiállítását. 

Lane, Black Jack, Határzár koncert 

Április 8. 21 óra, Bohémia Rockabilly Club 

Magashegyi Underground 

Április 8. 22 óra, Hangár Music Garden 

Húsvéti tojásfestés és vásár 

Április 9., vasárnap 10 órától, Kővári Kosárház 

Soproni Táncfórum 

Április 10., hétfő 18 óra, Petőfi Színház 

Felolvasómaraton 

Április 11., kedd 8 óra, GYIK Rendezvényház 

Játékláz Játékbolt a csigában 

Április 11. 17 óra, Búgócsiga Akusztik Garden 

Pozitív gondolatok 

Döngölő Eleonóra kiállítása a Várkerület Galériában április 6-ig tekinthető meg. 
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Dátum: 05/04/2017 

Médium: Kisalföld 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Road Show Sopronban 

 

 Kisalföld - 2017. 04. 05. (7. oldal) 

Mozaik Múzeumtúra Road Show Sopronban 

Sopronban folytatódik április 7-én a Mozaik Múzeumtúra Road Show. Egész nap ingyenes 
programokkal várják az érdeklődőket a Soproni Múzeum kiállítóhelyei, az Erdészeti Múzeum, a 
Központi Bányászati Múzeum és a Zettl—Langer-gyűjtemény. 

A múzeumi roadshow részeként péntek délelőtt fiatalok vehetnek részt kihelyezett órákon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon.  

Az Erdészeti Múzeumban a gyerekek állatbőröket, elefántlábakat simogathatnak, és 
ragadozók koponyáit is szemügyre vehetik. Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni 
Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a Macskakő Gyermekmúzeum is. A kicsik régi 
korok mindennapi életébe nyerhetnek bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon 
keresztül. Délután Róka Szabolcs Tinódi-lant-díjas énekmondó hozza el mesetárából a Szent 
György-legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila népzenész és fiai 
nyújtanak hangszeres aláfestést.  

A Zettl-Langer-gyűjtemény 16 órától várja vendégeit a Balfi utcában. A látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást Zettl 
Gusztáv ükunokája, Langer Ágnes vezetésével. Az Erdészeti Múzeum udvarán szintén 16 
órától ragadozómadár-bemutató és -reptetés lesz. A levegő uraival Lóki György ismerteti meg 
az érdeklődőket. A Pék-házban délelőtt a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva 
ismerheti meg a pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogy a régi időkben mely 
péksütemény volt a gyerekek kedvence. A húsvéti készülődésé a főszerep 17 órától: Mózsi 
Boróka az ünnepi kalács elkészítésével ismerteti meg a látogatókat.  

A Központi Bányászati Múzeumban 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött 
tárlatvezetésen az intézmény igazgatója, dr. Kovácsáé Bircher Erzsébet világít rá arra, hogy fér 
meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával később, 19 órától a Fabricius-házban 
megelevenedik a történelem: a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica 
Társulat „Aranyba foglalva” című előadásával Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs 
környezetbe helyezve a költő egyik legismertebb balladáját, A walesi bárdokat.   

KA: A XIX. századi lakásmúzeumban Zettl Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők   

KA: A Macskakő Gyermekmúzeumban Róka Szabolcs énekmondó műsorával is várják a 
kicsiket. 
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Dátum: 06/04/2017 

Médium: kisalfold.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Road Show Sopronban 

Link:http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/mozaik_muzeumtura_road_show_sopronba
n/2514000/  

Mozaik Múzeumtúra Road Show Sopronban 

Sopronban folytatódik április 7-én a Mozaik Múzeumtúra Road Show. Egész nap ingyenes 
programokkal várják az érdeklődőket a Soproni Múzeum kiállítóhelyei, az Erdészeti Múzeum, 
a Központi Bányászati Múzeum és a Zettl-Langer-gyűjtemény. 

A múzeumi roadshow részeként péntek délelőtt fiatalok vehetnek részt kihelyezett órákon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon. 

Az Erdészeti Múzeumban a gyerekek állatbőröket, elefántlábakat simogathatnak, és 
ragadozók koponyáit is szemügyre vehetik. 

Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a 
Macskakő Gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe nyerhetnek 
bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. Délután Róka Szabolcs Tinódi-
lant-díjas énekmondó hozza el mesetárából a Szent György-legendát. A sárkány és a hős vitéz 
történetéhez Fajkusz Attila népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést. 

A Zettl–Langer-gyűjtemény 16 órától várja vendégeit a Balfi utcában. A látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást Zettl 
Gusztáv ükunokája, Langer Ágnes vezetésével. Az Erdészeti Múzeum udvarán szintén 16 
órától ragadozómadár-bemutató és -reptetés lesz. A levegő uraival Lóki György ismerteti meg 
az érdeklődőket. A Pék-házban délelőtt a „Süt a pék" című foglalkozáson a fiatalság játszva 
ismerheti meg a pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogy a régi időkben mely 
péksütemény volt a gyerekek kedvence. A húsvéti készülődésé a főszerep 17 órától: Mózsi 
Boróka az ünnepi kalács elkészítésével ismerteti meg a látogatókat. 

A Központi Bányászati Múzeumban 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött 
tárlatvezetésen az intézmény igazgatója, dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá arra, hogy 
fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával később, 19 órától a Fabricius-
házban megelevenedik a történelem: a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars 
Historica Társulat „Aranyba foglalva" című előadásával Arany János emléke előtt tiszteleg, 
kortárs környezetbe helyezve a költő egyik legismertebb balladáját, A walesi bárdokat. 
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Dátum: 06/04/2017 

Médium: volksgruppen.orf.at 

Médium jellege: külföldi 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Sopronban 

Link: http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2835734/  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Sopronban 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow április 7-én, a Hűség Városában Sopronban folytatódik! 
Egész nap ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Soproni Múzeum kiállítóhelyei, 
az Erdészeti Múzeum, a Központi Bányászati Múzeum és a Zettl-Langer Gyűjtemény. 

A délelőtt folyamán fiatal múzeumbarátok vehetnek részt kihelyezett órákon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum 
újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a Macskakő gyermekmúzeum is. Az Erdészeti Múzeum 
programján például a gyerekek állatbőröket, elefánt lábakat simogathatnak, s ragadozók 
koponyáit is szemügyre vehetik. A látogatás alkalmával játékosan szerezhetnek értékes tudást 
a vadászat világáról. Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt 
állandó kiállítóhelye, a Macskakő gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe 
nyerhetnek bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. A Macskakőben a 
délután folyamán sem lesz hiány a mókából: Róka Szabolcs, Tinódi-lant díjas énekmondó, 
drámapedagógus, népzenész hozza el mesetárából a Szent György legendát. A sárkány és a 
hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést, majd 
az előadást követően önállóan is zenélnek a közönségnek. Rendhagyó látogatást szervez a 
fiataloknak a Zettl-Langer Gyűjtemény: az érintetlen, 19. századi lakásmúzeumban Zettl 
Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével ismerkedhetnek meg, amely Sopronnak és 
környékének történetét az őskőkor, a középkor és az újkor tárgyain keresztül mutatja be. 

A Pék-házban, a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a 
pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház lakói. A 
programon kiderül, hogy mit takar a pékfürösztés hagyománya, de azt is megtudhatják, hogy 
a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence. 

A délután folyamán is jobbnál jobb programokon vehetnek részt az érdeklődők Sopron 
múzeumainak jóvoltából: 16 órától ragadozó madár bemutató és reptetés lesz az Erdészeti 
Múzeum udvarán. A levegő uraival Lóki György, a madarakkal táncoló ismerteti meg az 
érdeklődőket, ez után pedig rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen megtekinthetők a 
Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény kiállítások. 

Szintén 16 órától várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény: a Balfi utcában a látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. „Múzeum 
és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz feladat” - vallja ezt Zettl Gusztáv 
ükunokája, Langer Ágnes. A Pék-házban 17.00-tól a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi 
kalács elkészítésének fortélyaival az épület árnyas udvarán ismerteti meg a látogatókat Mózsi 
Boróka. 

Dátum: 07/04/2017 
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Médium: us.eventbu.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Sopron 

Link: https://us.eventbu.com/sopron/mozaik-muzeumtura-roadshow-sopron/2394682  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Sopron | Sopron 

A Mozaik Múzeumtúra 2017 tavaszi Roadshow-jának második állomása a hűség városa, 
Sopron! A sokszínű és érdekes programtervet a Soproni Múzeum, a Zettl-Langer Gyűjtemény, 
a Központi Bányászati Múzeum, és az Esterházy Palota Erdészeti Múzeum közösen 
készítették. Kicsik és nagyok egyaránt nagyszerű élményekkel gazdagodhatnak a nap 
folyamán: lesz kalácssütés, ragadozó madár bemutató, s a rendhagyó tárlatvezetésekből sem 
lesz hiány.  

- 8:30-10:00 Erdészeti Múzeum  

VADÁSZAT A VILÁG KÖRÜL - múzeumpedagógiai foglalkozások 

- 10:00-11:00 Macskakő Gyermekmúzeum  

EGY GONDOLATNYIRA VAGY A BÁRMIKORTÓL! – múzeumpedagógiai foglalkozások 

- 10:00-11:00 Zettl-Langer Gyűjtemény 

MINDENT GYEREKSZEMMEL - rendhagyó látogatás egy érintetlen 19. századi 
lakásmúzeumban 

- 11:00-12: 00 Pék-ház  

SÜT A PÉK – múzeumpedagógiai foglalkozás 

- 16:00-17:00 Zettl-Langer Gyűjtemény 

A TE OTTHONOD LEGYEN A TE VILÁGOD! - Ki is volt Zettl Gusztáv? - bepillantás egy élő 
lakásmúzeumba 

- 16:00-17:00 Erdészeti Múzeum 

A LEVEGŐ URAI: RAGADOZÓMADÁR BEMUTATÓ ÉS REPTETÉS és rendhagyó 
tárlatvezetés 

- 16:00- 17:30 Macskakő Gyermekmúzeum  

SZENT GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY, avagy hogyan barátkozzunk össze a sárkányokkal és 
ÖRÖMZENE A FAJKUSZOKKAL 

- 17:00- 18:00 Pék-ház  

EGYÜTT FONJUK A SZERETET KALÁCSÁT (Látogatóinkat finom kaláccsal várjuk!) 

- 18:00-19.00 Központi Bányászati Múzeum 
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ELLENTÉT: IPARI MÚZEUM A BAROKK PALOTÁBAN Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet 
igazgatónő előadása 

- 19.00-20:00 Fabricius-ház  

ARANYBA FOGLALVA, az Ars Historica Társulat Arany János műsora 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Dátum: 07/04/2017 

Médium: manoprogram.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Sopron 

Link: http://www.manoprogram.hu/hovamenjunk/program/19546-mozaik-muzeumtura-
roadshow--sopron  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sopron 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow április 7-én, a Hűség Városában folytatódik! Egész nap 
ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Soproni Múzeum kiállítóhelyei, az Erdészeti 
Múzeum, a Központi Bányászati Múzeum és a Zettl-Langer Gyűjtemény. 

A délelőtt folyamán fiatal múzeumbarátok vehetnek részt kihelyezett órákon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: az Erdészeti Múzeum programján például a gyerekek 
állatbőröket, elefánt lábakat simogathatnak, s ragadozók koponyáit is szemügyre vehetik. A 
látogatás alkalmával játékosan szerezhetnek értékes tudást a vadászat világáról. 

Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a 
Macskakő gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe nyerhetnek 
bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. A gyerekek bebújhatnak egy ókori 
ebédlőasztal közepébe, múlt századi játékokkal játszhatnak, csillagképeket alkothatnak, 
beülhetnek egy százéves iskolapadba is, de azt is kipróbálhatják, hogyan öltözködött hajdan 
egy velük egykorú gyermek. A Macskakőben a délután folyamán sem lesz hiány a mókából: 
Róka Szabolcs, Tinódi-lant díjas énekmondó, drámapedagógus, népzenész hozza el 
mesetárából a Szent György legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila 
népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést, majd az előadást követően önállóan is 
zenélnek a közönségnek. 

Rendhagyó látogatást szervez a fiataloknak a Zettl-Langer Gyűjtemény: az érintetlen, 19. 
századi lakásmúzeumban Zettl Gusztáv festő és műkedvelő gyűjteményével ismerkedhetnek 
meg, amely Sopronnak és környékének történetét az őskőkor, a középkor és az újkor tárgyain 
keresztül mutatja be. 

A Pék-házban, a „Süt a pék” című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a 
pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház lakói. A 
programon kiderül, hogy mit takar a pékfürösztés hagyománya, de azt is megtudhatják, hogy 
a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence. 

A délután folyamán is jobbnál jobb programokon vehetnek részt az érdeklődők Sopron 
múzeumainak jóvoltából: 16 órától ragadozó madár bemutató és reptetés lesz az Erdészeti 
Múzeum udvarán. A levegő uraival Lóki György, a madarakkal táncoló ismerteti meg az 
érdeklődőket, ez után pedig rendhagyó tárlatvezetéssel díjmenetesen megtekinthetők a 
Madarak @ hálón, illetve a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény kiállítások. 

Szintén 16 órától várja vendégeit a Zettl-Langer Gyűjtemény: a Balfi utcában a látogatók az élő 
lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást. „Múzeum 
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és lakás kettősében harmóniát teremteni különösen nehéz feladat” - vallja ezt Zettl Gusztáv 
ükunokája, Langer Ágnes. A programon többek között erről a kettősségről is szó lesz, de az 
egykori festő és műkedvelő gyűjteményével is megismerkedhetnek a résztvevők. 

17 órától a Pék-házban a húsvéti készülődésé a főszerep: az ünnepi kalács elkészítésének 
fortélyaival az épület árnyas udvarán ismerteti meg a látogatókat Mózsi Boróka. A programon 
foszlós kalács is lesz! 

Az esti programok alkalmával kellemes fejtágításon vehetnek részt az érdeklődők: a Központi 
Bányászati Múzeumban, a Templom utcai Esterházy-palotában az intézmény igazgatónője, 
Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött 
tárlatvezetésében arra, hogy fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával 
később, 19 órától a Fabricius-házban pedig megelevenedik a történelem: az Arany-emlékév 
tiszteletére a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat ezúttal - tőle 
szokatlan - modern produkcióval jelentkezik.„Aranyba foglalva” című előadásával a társulat 
Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs környezetbe helyezve a költő tán legismertebb 
balladáját, A walesi bárdokat. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt április 7-én, a Hűség Városában! 

A Mozaik Múzeumtúra soproni állomásának Facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/1443166019075076/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 10/04/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: „Emlékszem Sopronban, néztünk a fák fölé…” - Mozaik Múzeumtúra Roadshow, 
ahogy Jocó bácsi látta 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/emlekszem-sopronban-neztunk-a-fak-fole-
mozaik-muzeumtura-roadshow-ahogy-joco-bacsi-latta  

 „Emlékszem Sopronban, néztünk a fák fölé…” - Mozaik Múzeumtúra Roadshow, ahogy 
Jocó bácsi látta 

A Mozaik Múzeumtúra soproni állomására elkísért minket Jocó bácsi, a népszerű töri tanár is 
és írásából úgy tűnik jól érezte magát. 

„Emlékszem Sopronban, néztünk a fák fölé…” 

A Wellhello sorai abszolút helytálltak arra az érzésre, amit akkor éltem meg, amikor 
Sopronban jártam az országos Mozaik Múzeumtúra második állomásán. Budapesten 
beszálltunk a „turnébuszba” és útra keltünk. 

Körülbelül két óra után vettem észre, hogy még nem néztem ki az ablakon, pedig szeretek 
nézelődni útközben. Csak akkor és ott valahogy máshol volt a fókusz és nehéz volt átállni: 
telefonáltam, interjút adtam, e-mailekre válaszoltam. Aztán begurult a busz Sopronba és 
valami nagyon berántott: többször jártam Sopronban, de diákként. Most viszont teljesen más 
hangulat ragadott meg: a város lassú folyása, a szűk utcák varázsa és a múzeumok sokasága. 
Azonnal félretettem mindent és átadtam magam ennek az érzésnek, ahol nincs munka, nincs 
telefon és nincsenek gondok: csak a múzeumok, a programok és az, hogy újra kíváncsi gyerek 
lehetek. 

Összesen hat helyszín volt betervezve, de 4 óra alatt csak rohanva és görcsösen a 
menetrendhez ragaszkodva lehetett volna végigmenni minden helyszínen, ami pont a 
varázsát vette volna el. Úgyhogy azt gondoltuk, annyi helyet járunk végig, amennyit tudunk 
és addig maradunk egy helyszínen, amíg jól esik. Hát, mondanom sem kell, egyik helyszínről 
se szerettem volna eljönni. 

Az első állomás az Erdészeti Múzeum volt. Itt egy hangulatos bemutatót tekintettünk meg a 
ragadozó madarakról. Rengeteg információt tudhattunk meg a madarak életéről, szokásairól 
és arról, hogy is vadásztak madarakkal őseink. Jó érzés volt látni a sok kisgyereket, akik 
ámulattal hallgatták az eső ellenére az előadást, amelyet Lóki György, a „madarakkal táncoló” 
tartott. És azt is megtudhattam, hogy a bagoly nem egy okos és bölcs állat, sőt, egyenesen buta. 
Hát, azért én még hiszek a mesékben, úgyhogy ezt kétkedve fogadtam. Sikerült a cukiság 
faktort is kimaxolni, amikor megjelent egy nagyon pici, de annál aranyosabb kis bagoly, akiről 
aztán kiderült, hogy ő már egy kifejlett példány… A bemutató után alaposan körbe lehetett 
járni a múzeum izgalmas bemutatótermeit a magyar erdőkről, a vadászatról. 

A második helyszín, ahová ellátogattunk az a Macskakő Gyerekmúzeum volt. Itt egy 
gyerekeknek szóló, népzenével tarkított mesejátékot tekintettünk meg, amibe a gyerekek is 
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bevonásra kerültek, énekeltek és táncoltak. Mondanom sem kell, hátul állva mi is táncra 
perdültünk és énekelgettünk. Igen, felnőttként ezt is meg lehet tenni és senki sem nézett ránk 
furán, vagy legalábbis nem tűnt fel. Nem mintha érdekelt volna. És az igazi ámulat csak ezután 
jött, amikor bementünk a múzeumi részbe: ott azonnal leültem a földre és néztem a bemutatót 
arról, milyen is volt a különböző korszakokban gyereknek lenni. Egy igazi varázslatos 
gyerekbirodalom, tele zegzugos helyekkel, titkokat rejtő fiókokkal, felvehető ruhákkal és 
kellékekkel. A legjobb, hogy több helyen be lehet bújni a kiállítás közé és a gyerekek is részesei 
lehetnek egy-egy bemutatott jelenetnek. A személyes kedvencem a fal mögé bebújva tárul 
elénk: egy kis szoba matraccal, párnákkal, csillagképekkel és rengeteg érdekességekkel. Ide 
elbújva megszűnik a külvilág és csak a csodák és álmok vannak, amiben lehet és érdemes is 
hinni. Szavakkal leírhatatlan ez érzés és a hely aurája, oda el kell menni és pont. 

A harmadik állomásunk a Központi Bányászati Múzeum volt, ami a város szívében, egy 
gyönyörű barokk palotában található. Tematikus kiállítás ásványokról, bányákról, 
technológiákról a különböző korszakok ismertetésével. A múzeum igazgatónőjének, Dr. 
Kovácsné Bircher Erzsébet tárlatvezetése páratlan volt, hisz sugárzott belőle a szenvedély, 
amit a munkája és a kiállítás iránt érez. Interaktív kiállítási rész makettekkel – nagyon vártam 
ezt, de sajnos a technika közbeszólt. De így is látványos volt és érdekes. A pince pedig… Egy 
újabb gyerekbirodalom, ahol le lehet csúszni, csillében lehet utazni, mászni a barlangszerűen 
kialakított járatokon, amit persze egytől egyik ki is próbáltunk. Már három óra eltelt és még 
mindig nem kellett komoly felnőttként viselkedni, hanem őszinte gyerekként játszani, ahol 
nem szólnak rád, hogy miért viselkedsz így. Kell ennél több? Aligha… 

Utunk záró állomása a Fő téren lévő gyönyörű Fabricius-ház volt. Itt a múzeum 
munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat „Aranyba foglalva” című előadását 
tekinthettük meg. Kortárs köntösbe, a mai világra átültetve, sokszor mai szlenget használva 
elevenedett meg előttünk Arany János egyik legismertebb balladája, A walesi bárdok. A 
hangulat, a helyszín és a feldolgozás magával ragadó és elgondolkodtató volt. 

A rövid, de annál tartalmasabb program, egy finom vacsora és az esti Sopron atmoszférájának 
beszippantása után a turnébusz elindult Budapest felé. Eszembe sem jutott hazafelé dolgozni: 
nem csináltunk mást, mint beszélgettünk és közösen mosolyogtunk az átélt szuper 
élményeken. A vidámság és a gyermeki énem fesztelen kiélésének hevében elszundítottam és 
a következő pillanatban már a főváros fényei fogadtak. Köszönöm Sopron! Aki csak teheti, 
menjen el és látogassa meg a várost, és azt a rengeteg múzeumot, ami kínálnak. Érdemes és 
senki sem fog csalódni! 

Balatoni József - Jocó bácsi 
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Dátum: 10/04/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Sokszínű múzeumi mozaik Sopronban 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/sokszinu-muzeumi-mozaik-sopronban  

Sokszínű múzeumi mozaik Sopronban 

Varázslatos vadvilággal, ragadozó madarakkal, frissen sült kaláccsal és bányászati 
kalandokkal várták többek között a közönséget Sopron múzeumai április 7-én. A csepegő eső, 
és a borongós felhők sem tartották vissza a múzeumbarátokat, hogy velünk tartsanak a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow helyi állomásán! 

A délelőtt folyamán – a hagyományokhoz híven – a kisebbek vehettek részt különböző 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: a Pék-házban maguk készíthették a húsvéti kalácsot, 
szorgalmasan nyújtottak és fontak a kis kezek. A Zettl-Langer Gyűjtemény rendhagyó 
tárlatvezetéssel készült a gyermeksereg részére, melynek keretében megismerkedhettek az 
érintetlen, 19. századi lakásmúzeumban rejtőző kincsekkel. A Soproni Múzeum legújabb 
kiállítóhelyén, a Macskakő Gyermekmúzeumban is különleges programokon vehetett részt a 
fiatalság: műtárgykereséssel és régi korok berendezéseivel játszva tanultak. Az Erdészeti 
Múzeum sem maradt ki a gyerekprogramok sokaságából: a Hidvégi Béla Vadászati 
Gyűjteményben a távoli, egzotikus tájakra látogathattak el lélekben a kicsik. 

A délután folyamán is rengeteg élménnyel gazdagodtak a fiatal múzeumbarátok: Róka 
Szabolcs a Szent György legendát hozta el számukra a Gyermekmúzeumba, ahol ők is az 
előadás aktív résztvevőivé váltak, énekeltek és táncoltak, életre keltették a sárkányt is. 

Ez után az Erdészeti Múzeum udvarán Lóki György ragadozómadár bemutatóján 
csodálhatták meg a levegő urait: sőt, a bátrabbak még meg is simogatták az éles csőrű 
állatokat! A gyermeksereg nagy örömére ezek után megismételte délelőtti tárlatvezetését Dr. 
Varga Tamás, a múzeum igazgatója, amely által egy pillanatra felnőttként is a dzsungel 
mélyén érezhettük magunkat: megtudhattuk, hogy miért fél a tarajos sültől még a vérmes 
oroszlán is, valamint saját bőrünkön érezhettük tüskéjének szúrását. 

A vadvilág kalandos felfedezése után a magyar népszokások vizeire eveztünk tovább: a 
pékmesterség legrégebbi soproni épületében, a Pék-házban Mózsi Boróka arról mesélt 
nekünk, hogy a húsvéti kalácssütésnek milyen hagyományai vannak a különféle 
tájegységeken, s hogyan kovácsolta össze gyerekkorában az ünnepi kalács az erdélyi 
falucskában egymástól elzárkózottan élő magyar és román közösségeket. A történetek után 
bemutatta az egykori pék- és cukrászműhelyet, de azt is láthattuk, milyen deszkákon 
nyújtották anno a macskanyelvhez a marcipánt. 

Soproni kalandunk a Központi Bányászati Múzeumban folytatódott: Dr. Kovácsné Bircher 
Erzsébet tárlatvezetésén megismerkedhettünk a bányászat tárgyi emlékeivel, s elmesélte 
nekünk, miért mondták régen, hogy „a bányászmérnök vagy a mennyekben van, vagy a 
börtönben”. A létesítmény pincehelyiségében pedig mintha egy miniatűr bányába 
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csöppentünk volna: a csodaszép Esterházy-palota alatti helyiségbe bányacsúszdán lehet 
lejutni, ahol zegzugos járatok találhatóak, sőt, még bányacsillében is lehet utazni. 

A nap lezárásaként a Fabricius-házba érkeztünk, ahol az Ars Historica társulat – az Arany-
emlékév tiszteletére – sajátos feldolgozásban adta elő a költő egyik leghíresebb balladáját, A 
walesi bárdokat. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő – rendhagyó – állomása Szombathelyen, a Vasi 
Skanzenben lesz, ahol a Szent György-napi vásárba látogatunk el! 

A soproni kalandunkhoz Jocó bácsi, a népszerű történelem tanár is csatlakozott, ő így látta a 
Roadshow-t: 

„„Emlékszem Sopronban, néztünk a fák fölé…”- A Wellhello sorai abszolút helytálltak arra az 
érzésre, amit akkor éltem meg, amikor Sopronban jártam az országos Mozaik Múzeumtúra 
Roadshow második állomásán. (…) Többször jártam Sopronban, de diákként. Most viszont 
teljesen más hangulat ragadott meg: a város lassú folyása, a szűk utcák varázsa és a múzeumok 
sokasága. Azonnal félretettem mindent és átadtam magam ennek az érzésnek, ahol nincs 
munka, nincs telefon és nincsenek gondok: csak a múzeumok, a programok és az, hogy újra 
kíváncsi gyerek lehetek.”  Jocó bácsi beszámolója elérhető itt: 
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Dátum: 10/04/2017 

Médium: Sopron TV 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Sopron TV 20170410 Híradó  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0QGpsWAJ91w  
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Dátum: 11/04/2017 

Médium: artnews.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Sokszínű múzeumi mozaik Sopronban  

Link: http://artnews.hu/2017/04/11/sokszinu-muzeumi-mozaik-sopronban/  

Sokszínű múzeumi mozaik Sopronban 

Varázslatos vadvilággal, ragadozó madarakkal, frissen sült kaláccsal és bányászati 
kalandokkal várták többek között a közönséget Sopron múzeumai április 7-én. A csepegő eső, 
és a borongós felhők sem tartották vissza a múzeumbarátokat, hogy velünk tartsanak a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow helyi állomásán! 

A délelőtt folyamán – a hagyományokhoz híven – a kisebbek vehettek részt különböző 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: a Pék-házban maguk készíthették a húsvéti kalácsot, 
szorgalmasan nyújtottak és fontak a kis kezek. A Zettl-Langer Gyűjtemény rendhagyó 
tárlatvezetéssel készült a gyermeksereg részére, melynek keretében megismerkedhettek az 
érintetlen, 19. századi lakásmúzeumban rejtőző kincsekkel. A Soproni Múzeum legújabb 
kiállítóhelyén, a Macskakő Gyermekmúzeumban is különleges programokon vehetett részt a 
fiatalság: műtárgykereséssel és régi korok berendezéseivel játszva tanultak. Az Erdészeti 
Múzeum sem maradt ki a gyerekprogramok sokaságából: a Hidvégi Béla Vadászati 
Gyűjteményben a távoli, egzotikus tájakra látogathattak el lélekben a kicsik. 

A délután folyamán is rengeteg élménnyel gazdagodtak a fiatal múzeumbarátok: Róka 
Szabolcs a Szent György legendát hozta el számukra a Gyermekmúzeumba, ahol ők is az 
előadás aktív résztvevőivé váltak, énekeltek és táncoltak, életre keltették a sárkányt is. Ez után 
az Erdészeti Múzeum udvarán Lóki György ragadozómadár bemutatóján csodálhatták meg a 
levegő urait: sőt, a bátrabbak még meg is simogatták az éles csőrű állatokat! A gyermeksereg 
nagy örömére ezek után megismételte délelőtti tárlatvezetését Dr. Varga Tamás, a múzeum 
igazgatója, amely által egy pillanatra felnőttként is a dzsungel mélyén érezhettük magunkat: 
megtudhattuk, hogy miért fél a tarajos sültől még a vérmes oroszlán is, valamint saját 
bőrünkön érezhettük tüskéjének szúrását. A vadvilág kalandos felfedezése után a magyar 
népszokások vizeire eveztünk tovább: a pékmesterség legrégebbi soproni épületében, a Pék-
házban Mózsi Boróka arról mesélt nekünk, hogy a húsvéti kalácssütésnek milyen 
hagyományai vannak a különféle tájegységeken, s hogyan kovácsolta össze gyerekkorában az 
ünnepi kalács az erdélyi falucskában egymástól elzárkózottan élő magyar és román 
közösségeket. A történetek után bemutatta az egykori pék- és cukrászműhelyet, de azt is 
láthattuk, milyen deszkákon nyújtották anno a macskanyelvhez a marcipánt. 

Soproni kalandunk a Központi Bányászati Múzeumban folytatódott: Dr. Kovácsné Bircher 
Erzsébet tárlatvezetésén megismerkedhettünk a bányászat tárgyi emlékeivel, s elmesélte 
nekünk, miért mondták régen, hogy „a bányászmérnök vagy a mennyekben van, vagy a 
börtönben”. A létesítmény pincehelyiségében pedig mintha egy miniatűr bányába 
csöppentünk volna: a csodaszép Esterházy-palota alatti helyiségbe bányacsúszdán lehet 
lejutni, ahol zegzugos járatok találhatóak, sőt, még bányacsillében is lehet utazni. 



244 
 

A nap lezárásaként a Fabricius-házba érkeztünk, ahol az Ars Historica társulat – az Arany-
emlékév tiszteletére – sajátos feldolgozásban adta elő a költő egyik leghíresebb balladáját, A 
walesi bárdokat. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő – rendhagyó – állomása Szombathelyen, a Vasi 
Skanzenben lesz, ahol a Szent György-napi vásárba látogatunk el! 

A soproni kalandunkhoz Jocó bácsi, a népszerű történelem tanár is csatlakozott, ő így látta a 
Roadshow-t: 

„„Emlékszem Sopronban, néztünk a fák fölé…”- A Wellhello sorai abszolút helytálltak arra az 
érzésre, amit akkor éltem meg, amikor Sopronban jártam az országos Mozaik Múzeumtúra 
Roadshow második állomásán. (…) Többször jártam Sopronban, de diákként. Most viszont 
teljesen más hangulat ragadott meg: a város lassú folyása, a szűk utcák varázsa és a múzeumok 
sokassága. Azonnal félretettem mindent és átadtam magam ennek az érzésnek, ahol nincs 
munka, nincs telefon és nincsenek gondok: csak a múzeumok, a programok és az, hogy újra 
kíváncsi gyerek lehetek.” 

Jocó bácsi beszámolója elérhető itt: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/emlekszem-sopronban-neztunk-a-fak-fole-mozaik-
muzeumtura-roadshow-ahogy-joco-bacsi-latta 

A Mozaik Múzeumtúra az NKA támogatásával valósul meg, célja a magyarországi 
múzeumok kulturális sokszínűségének népszerűsítése. 

www.mozaikmuzeumtura.hu 
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Dátum: 12/04/2017 

Médium: kisalfold.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Sopronban - fotók 

Link:http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/mozaik_muzeumtura_roadshow_sopronban
_-_fotok/2514838/   

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Sopronban - fotók 

KISALFOLD.HU 2017.04.12. 10:08 

Varázslatos vadvilággal, ragadozó madarakkal, frissen sült kaláccsal és bányászati 
kalandokkal várták többek között a közönséget Sopron múzeumai április 7-én. 

A csepegő eső, és a borongós felhők sem tartották vissza a múzeumbarátokat.  
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Dátum: 12/04/2017 

Médium: kultura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Sokszínű múzeumi mozaik Sopronban 

Link: http://www.kultura.hu/sokszinu-muzeumi-mozaik  

Sokszínű múzeumi mozaik Sopronban 

Varázslatos vadvilággal, ragadozó madarakkal, frissen sült kaláccsal és bányászati 
kalandokkal várták a kicsiket és a nagyokat Sopron múzeumai április 7-én. A csepegő eső és 
a borongós felhők sem tartották vissza a múzeumbarátokat, hogy részt vegyenek a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow újabb állomásán! 

A délelőtt folyamán – a hagyományokhoz híven – a kisebbek részt vehettek különböző 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon: a Pék-házban például maguk készíthették a húsvéti 
kalácsot. A Zettl-Langer Gyűjtemény rendhagyó tárlatvezetéssel készült, melynek keretében 
az érdeklődők megismerkedhettek az érintetlen, 19. századi lakásmúzeumban rejtőző 
kincsekkel. A Soproni Múzeum legújabb kiállítóhelyén, a Macskakő Gyermekmúzeumban is 
különleges programokon vehetett részt a fiatalság: műtárgykereséssel és régi korok 
berendezéseivel tanulhattak játszva. Az Erdészeti Múzeum sem maradt ki a gyerekprogram-
helyszínek sokaságából: a Hidvégi Béla Vadászati Gyűjteményben a távoli, egzotikus tájakra 
látogathattak el képzeletben a kicsik. 

A délután folyamán is rengeteg élménnyel gazdagodhattak a múzeumbarátok: Róka Szabolcs 
a Szent György-legendát hozta el számukra a Gyermekmúzeumban, ahol kicsik is aktív 
résztvevőivé váltak az előadásnak, énekeltek és táncoltak, életre keltették a sárkányt is. Ezt 
követően az Erdészeti Múzeum udvarán Lóki György ragadozómadár-bemutatóján 
csodálhatták meg a levegő urait: sőt a bátrabbak még meg is simogathatták az éles csőrű 
állatokat! Dr. Varga Tamás, a múzeum igazgatója tárlatvezetésén egy pillanatra felnőttként is 
a dzsungel mélyén érezhettük magunkat: megtudhattuk, hogy miért fél a tarajos sültől még a 
vérmes oroszlán is, valamint saját bőrünkön érezhettük tüskéjének szúrását. 

A vadvilág kalandos felfedezése után a magyar népszokások vizeire eveztünk tovább: a 
pékmesterség legrégebbi, soproni épületében, a Pék-házban Mózsi Boróka arról mesélt 
nekünk, hogy a húsvéti kalácssütésnek milyen hagyományai vannak a különféle 
tájegységeken, és hogyan kovácsolta össze gyerekkorában az ünnepi kalács az erdélyi 
falucskában egymástól elzárva élő magyar és román közösségeket. A történetek után 
bemutatta az egykori pék- és cukrászműhelyt, de azt is láthattuk, milyen deszkákon nyújtották 
anno a macskanyelvhez a marcipánt. 

Soproni kalandunk a Központi Bányászati Múzeumban folytatódott, ahol dr. Kovácsné 
Bircher Erzsébet tárlatvezetésén megismerkedhettünk a bányászat tárgyi emlékeivel, és azt is 
megtudhattuk, miért mondták régen, hogy „a bányászmérnök vagy a mennyekben van, vagy 
a börtönben”. A létesítmény pincehelyiségében pedig mintha egy miniatűr bányába 
csöppentünk volna: a csodaszép Esterházy-palota alatti helyiségbe bányacsúszdán lehet 
lejutni, ahol zegzugos járatok találhatóak, sőt még bányacsillében is lehet utazni. 
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A nap lezárásaként a Fabricius-házba érkeztünk, ahol az Ars Historica Társulat – az Arany-
emlékév tiszteletére – sajátos feldolgozásban adta elő a költő egyik leghíresebb balladáját, A 
walesi bárdokat. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő – rendhagyó – állomása Szombathelyen, a Vasi 
Skanzenben lesz, ahol a Szent György-napi vásárba látogatunk el! 
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ROADSHOW – SZOMBATHELY 

 

Dátum: 17/04/2017 

Médium: 9900.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szent György-napi kézműves vásár a Vasi Skanzenben és virágút Szombathelyen 

Link: http://9900.hu/2017-04-17-szent-gyorgy-napi-kezmuves-vasar-a-vasi-skanzenben-es-
viragut-szombathelyen/  

Szent György-napi kézműves vásár a Vasi Skanzenben és virágút Szombathelyen 

Kézműves bemutatókkal és foglalkozásokkal, hagyományőrző csoportok műsoraival, 
galambfajta-bemutatóval, valamint kézműves és biotermékekkel várják az érdeklődőket 
április 22-23-án Szombathelyen a Vasi Skanzenbe, a Szent György-napi vásárra, a rákövetkező 
hétvégén pedig ismét megrendezik Szombathely herényi és kámoni városrészében a virágutat, 
ahol harminc helyi családi kertészet kínálja majd növényeit – közölték az MTI-vel a szervezők. 

Horváth Sándor, a Vasi Skanzen vezetője elmondta: idén a “Kitettük a szűrét” kiállítás, 
divatbemutatóval egybekötött megnyitója ígérkezik a kétnapos vásár legkiemelkedőbb 
eseményének, melynek során az rátéttel, hímzéssel díszített népi ruházatot, az úgynevezett 
“cifraszűröket” – köztük Szilágyi Irén helyi népi iparművész munkáit – csodálhatják meg az 
érdeklődők. 

Hozzátette: a Savaria Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghirdetett egy 
pályázatot, amelyen olyan saját készítésű szűrrátétes textilek – mellények, kabátok, stólák, 
malaclopók – készítésére kérték az arra vállalkozókat, amelyeket éppen a cifraszűrök ihlettek. 
Ezek legsikerültebb darabjait is láthatják a kiállításon, amely április 23-án nyílik és június 18-
ig tekinthető meg. 

Katonai hagyományőrző egyesületek tagjai, néptánc és népzenei együttesek, énekkarok 
váltják egymást a színpadon, a kisebbeket bábjátékkal szórakoztatják. Szombaton délután a 
Szélkiáltó Együttes, vasárnap délután pedig Szalóki Ági ad koncertet. 

Szekér Tamás, a Herényi Kulturális- és Sportegyesület elnöke, a virágút főszervezője az MTI 
nek elmondta: április 29-30-án 15-ik alkalommal rendezik meg a szombathelyi virágünnepet, 
amelynek kiemelt témája idén a környezetvédelem. 

Újdonság az idei virágúton a “civil kavalkád” nevet viselő program, amelyen tucatnyi civil 
szervezet mutatkozik be, és az ünnepélyes megnyitó után kerékpáros jelmezes felvonulást is 
tartanak, melynek résztvevőit arra kérik, hogy kerékpárjaikat virággal díszítsék fel. 

A fő látványosság idén is maga az 1,3 kilométer hosszú virágút lesz, ahol a helyi családi 
kertészetek kínálják színpompás növényeiket, közben pedig különböző stílusokat képviselő 
zenekarok, tánccsoportok bemutatói szórakoztatják és gasztronómiai érdekességekkel várják 
a közönséget. 
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Dátum: 19/04/2017 

Médium: programturizmus.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szent György nap Szombathely 2017. Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Link: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szent-gyorgy-nap-szombathely.html  

Szent György nap Szombathely 2017. Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

 9700 Szombathely, Árpád utca 30. 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow a Szent György-napi vásáron, a Vasi Skanzenben! A Mozaik 
Múzeumtúra tavaszi roadshow-jának harmadik, rendhagyó állomása a Vasi Skanzenben, a 
Szent György-napi vásáron lesz. A kézműves sokaságban mindenki találhat kedvére való 
programot: a Skanzen két napon át várja az érdeklődőket különféle múzeumi programokkal, 
foglalkozásokkal, bemutatókkal és koncertekkel. 

Cím: 9700 Szombathely , Árpád utca 30. GPS: 47.2365745861 | 16.594837904011 Megnézem a 
térképen 

 Kedvencek közé 

 Információkérés 

Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a megjelenésnek jelenleg NINCS ÉRVÉNYES IDŐPONTJA 
portálunkon, ezért az itt közölt tartalom már lehet, hogy NEM AKTUÁLIS! 

Friss információkat e-mailben kérhet vagy küldhet. 

RÉSZLETEK 

IDŐPONTOK 

A Szent György-napi vásárt a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum évek óta a Vas 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben szervezi, amihez  idén a Mozaik 
Múzeumtúra program is csatlakozott: a hétvégi rendezvényen ennek megfelelően mind a két 
napon múzeumi programokon, kézműves bemutatókon és foglalkozásokon vehetnek részt a 
vendégek. Mindkét nap lesz tárlatvezetés a Skanzen házaiban, 11 és 13 órai kezdettel 
csodálhatják meg a résztvevők a régi lakóépületeket. Az érdeklődők nyitott műhelyekben 
sajátíthatják el a szövés, kötélverés és fazekasság fortélyait, de lehetőség lesz Sárkányölő Szent 
György-maszkok készítésére is. Bemutatót és egész napos foglalkozást tart a Retextil 
Alapítvány, akiknek a jóvoltából például olyan technológiát ismerhetnek meg a résztvevők, 
mellyel a háztartási textilhulladékból, egyszerű, ősi eljárásokat alkalmazva (fonás, szövés, 
hurkolás) Retextil fonalat, majd abból berendezési és használati tárgyakat készíthetnek. 
Azoknak, akik kedvelik az állatokat, a Szombathelyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület 
kedveskedik galambfajta-bemutatóval szombaton, akik azonban inkább a földművelés 
vívmányai iránt érdeklődnek, megtekinthetik a kiállított mezőgazdasági gépeket. 

A kézműves termékek vására mellett mind a két napon izgalmas programokkal várja 
vendégeit a Skanzen, szombat délelőtt 10 órától például a Szombathelyi 11-es Huszár 
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Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót a nagyszínpad előtt. Az egyesület 2001-es alakulása 
óta őrzi, ápolja és reprezentálja a magyar huszárság, ezen belül is kiemelten – az 1889-ben 
Szombathelyre telepített – 11-es huszárezred emlékeit, hagyományait. Az ő bemutatójukat 
váltja 10 óra 30 perckor a Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület előadása, akik a nyugati 
gyepűk őrzőinek, a magyar, besenyő és és a kijevi ruszból származó varjág vitézeknek 
állítanak emléket. 

A nagyszínpadon, illetve a színpad előtt folyamatosan váltják egymást a különféle 
hagyományőrző csoportok: 11 órától a Békefi Antal Népdalkör mutatkozik be, 12-től pedig a 
Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatóját csodálhatják meg a vendégek. 

13:30-tól a Muraszombati Baráti Kör Népdalköre, 14:30-tól pedig az Őrségi Baráti Kör 
énekkara fog dalolni. 15 órától a nagyszínpadon a Vásártér című produkció ígér különleges 
élményt: Kovács Géza bábművész előadásával feleleveníti a hajdanvolt piacok hangulatát, 
amikor még mutatványosok, bábosok járták a vásártereket. A három részből álló előadásban 
a fából faragott figurák egy hagyományos szoknyás bábszínpad ráncai közül bukkannak elő, 
a játékot kecskebőr duda és különleges tilinkók kísérik. 

A zenének is fontos szerepe lesz a programokon: 15:30-tól a pajtaszínpadon Mészáros Szabolcs 
dob workshopot tart, 16 órától a nagyszínpadon pedig Szélkiáltó koncert lesz. Az együttes 
énekes verseket ad elő akusztikus hangszereken, amelyekhez a zenét a tagok írják. A magyar 
és a világirodalom kortárs és klasszikus költőinek verseit éneklik felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt. A szombati nap kavalkádját a kézműves termékek árverése zárja, amelynek 
keretében a vásárban árusítók egy-egy terméküket ajánlják fel a közönségnek, akik 
licitálhatnak a portékákra. 

Vasárnap is érdemes lesz ellátogatni a Skanzenbe: 10 órától ismét a Magor Íjász 
Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót a nagyszínpad előtt, fél órával később pedig a 
Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület ismétli meg bemutatóját. 11 órától az 
Aranypatak kórus lép fel a nagyszínpadon, őket váltja fél tizenkettőkor a Gazdag Erzsi Óvoda 
néptánccsoportja. Délben a Brenner Óvoda néptánccsoportja mutatkozik be, 12:30-tól a 
Peruška Mária Énekkar szórakoztatja a nagyérdeműt, délután kettőtől pedig a népszerű 
szentpéterfai horvát együttes, a Koprive tamburazenekar lép fel. 

Délután 15 órakor folktrend divatbemutatóval színesített kiállításmegnyitóra várják az 
érdeklődőket: Szilágyi Irén népi iparművész szűrrátétes gyűjteményének darabjait a kerített 
házban tekinthetik meg a vásározók. A különleges megnyitón Csapláros Andrea 
múzeumigazgató és V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 
felelős államtitkár köszönti a vendégeket, majd dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum 
főigazgatója ajánlja a közönség figyelmébe a régi cifraszűrök ihlette viseleti darabokat. 16 
órától Szalóki Ági ad koncertet a nagyszínpadon: a Körforgás című lemez zenei anyagát 
énekelt versek alkotják, többek közt József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdős 
Virág, Jónás Tamás és Garaczi László költeményei. A zeneszerzők, Szalóki Ági és Fenyvesi 
Márton, színes, izgalmas zenei világot hoztak létre: a dalok a magyar, cigány, afrikai mali és 
pigmeus, valamint indiai zenei hagyományok mellett a jazz és a könnyűzene forrásából is 
merítenek. 

A vásár vége felé közeledve még lesz egy lehetősége a vendégeknek 17 órától a pajtaszínpadon 
a különféle kézműves termékekre licitálni, majd fél hatkor a nagyszínpadon ünnepélyes 
vásárzáró ceremóniával ér véget a 21. Szent György-napi forgatag. 
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Programok 

Kézműves bemutatók és foglalkozások 

- Retextil bemutató, egész napos foglalkozás (Retextil Alapítvány) 

- Nyitott műhelyek: szövés, kötélverés, fazekasság 

- Sárkányölő Szent György maszkok készítése 

- Tárlatvezetés a Skanzen házaiban (11.00; 13.00) 

- Hagyományőrző csoportok bemutatói 

- Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

- Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

- Lovaglás és íjászat a Magor Íjász Hagyományőrző Egyesülettel 

- Galambfajta-bemutató - Szombathelyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület (szombaton) 

- Mezőgazdasági gépek bemutatója 

2017. Április 22. szombat 

 10.00 Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója - nagyszínpad előtt 

 10.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója - nagyszínpad előtt 

 11.00 Békefi Antal Népdalkör - nagyszínpad 

 12.00 Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója - nagyszínpad előtt 

 13.30 Muraszombati Baráti Kör Népdalköre - nagyszínpad 

 14.30 Őrségi Baráti Kör énekkara - nagyszínpad 

 15.00 Vásártér - bábtáncoltatás, vásári bábjáték és bábforgatás három részben 

 Kovács Géza bábművész műsora - kerítettház udvara 

 15.30 Mészáros Szabolcs dob workshopja - pajtaszínpad 

 16.00 Szélkiáltó koncert - nagyszínpad 

 17.30 Kótyavetye – kézműves termékek árverése - nagyszínpad 

2017. Április 23. vasárnap 

 10.00 Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója - nagyszínpad előtt 

 10.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója - nagyszínpad 

 11.00 Aranypatak kórus (Torony) - nagyszínpad 

 11.30 Gazdag Erzsi Óvoda néptánccsoportja - nagyszínpad 

 12.00 Brenner Óvoda néptánccsoportja - nagyszínpad 

 12.30 Peruška Mária Énekkar - nagyszínpad 
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 13.00 Kótyavetye - kézműves termékek árverése - nagyszínpad 

 14.00 Koprive tamburazenekar - nagyszínpad 

 15.00 Kitesszük a szűrét! - kiállításmegnyitó és divatbemutató - kerítettház udvara 

 16.00 Körforgás - Szalóki Ági gyermekkoncertje - nagyszínpad 

 17.00 Kótyavetye - kézműves termékek árverése - pajtaszínpad 

 17.30 Ünnepélyes vásárzárás, díjátadó - nagyszínpad 

Együttműködő partnereink: 

 Mozaik Múzeumtúra 

 Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola 

 Szombathelyi Szépkorúak Szövetsége 

 Szombathelyi Szlovén Önkormányzat 

Belépőjegy: 

Felnőtt: 1 000 Ft 

Kedvezményes (6-18 év közötti gyermek és nyugdíjas): 500 Ft 

Családi jegy 5 főig (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekek): 2 000 Ft 

A Savaria MHV Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye 

FELHÍVÁS - Kitesszük a szűrét! 

A Szent György-napi kézműves vásárhoz kapcsolódva a Savaria Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szűrrátétes pályázatot hirdet. Olyan, 
saját készítésű szűrrátétes textileket várunk – mellényt, kabátot, stólát, malaclopót, 
asztalterítőt, asztali futót –, amelyeket készítőjük ízlése vagy a régi cifraszűrök ihlettek. 

Kiállításmegnyitó: 2017. április 23. 15.00 - a Szent György-napi vásáron 

A kiállítás megtekinthető: 2017. június 18-ig 

Zsűri: 

Horváth Sándor, a Vasi Skanzen intézményvezetője 

Szilágyi Irén népi iparművész 

Cebula Anna, a Szombathelyi Képtár igazgatója 

A kiállításra beérkezett pályamunkákat a zsűri értékes ajándékokkal jutalmazza. 

Leadási határidő: 2017. április 15. 

Leadás helye: Vasi Skanzen, Szombathely Árpád u. 30. 
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Dátum: 19/04/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow a Szent György-napi vásáron, a Vasi Skanzenben! 
2017. április 22-23. 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/csaladi-szabadido/mozaik-muzeumtura-roadshow-a-
szent-gyorgy-napi-vasaron-a-vasi-skanzenben-2017-aprilis-22-23  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow a Szent György-napi vásáron, a Vasi Skanzenben! 2017. 
április 22-23. 

A Mozaik Múzeumtúra tavaszi roadshow-jának harmadik, rendhagyó állomása a Vasi 
Skanzenben, a Szent György-napi vásáron lesz. A kézműves sokaságban mindenki találhat 
kedvére való programot: a Skanzen két napon át várja az érdeklődőket különféle múzeumi 
programokkal, foglalkozásokkal, bemutatókkal és koncertekkel.  

A Szent György-napi vásárt a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum évek óta a Vas 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben szervezi, amihez  idén a Mozaik 
Múzeumtúra program is csatlakozott: a hétvégi rendezvényen ennek megfelelően mind a két 
napon múzeumi programokon, kézműves bemutatókon és foglalkozásokon vehetnek részt a 
vendégek. Mindkét nap lesz tárlatvezetés a Skanzen házaiban, 11 és 13 órai kezdettel 
csodálhatják meg a résztvevők a régi lakóépületeket. Az érdeklődők nyitott műhelyekben 
sajátíthatják el a szövés, kötélverés és fazekasság fortélyait, de lehetőség lesz Sárkányölő Szent 
György-maszkok készítésére is. Bemutatót és egész napos foglalkozást tart a Retextil 
Alapítvány, akiknek a jóvoltából például olyan technológiát ismerhetnek meg a résztvevők, 
mellyel a háztartási textilhulladékból, egyszerű, ősi eljárásokat alkalmazva (fonás, szövés, 
hurkolás) Retextil fonalat, majd abból berendezési és használati tárgyakat készíthetnek. 
Azoknak, akik kedvelik az állatokat, a Szombathelyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület 
kedveskedik galambfajta-bemutatóval szombaton, akik azonban inkább a földművelés 
vívmányai iránt érdeklődnek, megtekinthetik a kiállított mezőgazdasági gépeket. 

A kézműves termékek vására mellett mind a két napon izgalmas programokkal várja 
vendégeit a Skanzen, szombat délelőtt 10 órától például a Szombathelyi 11-es Huszár 
Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót a nagyszínpad előtt. Az egyesület 2001-es alakulása 
óta őrzi, ápolja és reprezentálja a magyar huszárság, ezen belül is kiemelten – az 1889-ben 
Szombathelyre telepített – 11-es huszárezred emlékeit, hagyományait. Az ő bemutatójukat 
váltja 10 óra 30 perckor a Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület előadása, akik a nyugati 
gyepűk őrzőinek, a magyar, besenyő és és a kijevi ruszból származó varjág vitézeknek 
állítanak emléket. 

A nagyszínpadon, illetve a színpad előtt folyamatosan váltják egymást a különféle 
hagyományőrző csoportok: 11 órától a Békefi Antal Népdalkör mutatkozik be, 12-től pedig a 
Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatóját csodálhatják meg a vendégek. 

13:30-tól a Muraszombati Baráti Kör Népdalköre, 14:30-tól pedig az Őrségi Baráti Kör 
énekkara fog dalolni. 15 órától a nagyszínpadon a Vásártér című produkció ígér különleges 
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élményt: Kovács Géza bábművész előadásával feleleveníti a hajdanvolt piacok hangulatát, 
amikor még mutatványosok, bábosok járták a vásártereket. A három részből álló előadásban 
a fából faragott figurák egy hagyományos szoknyás bábszínpad ráncai közül bukkannak elő, 
a játékot kecskebőr duda és különleges tilinkók kísérik. 

A zenének is fontos szerepe lesz a programokon: 15:30-tól a pajtaszínpadon Mészáros Szabolcs 
dob workshopot tart, 16 órától a nagyszínpadon pedig Szélkiáltó koncert lesz. Az együttes 
énekes verseket ad elő akusztikus hangszereken, amelyekhez a zenét a tagok írják. A magyar 
és a világirodalom kortárs és klasszikus költőinek verseit éneklik felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt. A szombati nap kavalkádját a kézműves termékek árverése zárja, amelynek 
keretében a vásárban árusítók egy-egy terméküket ajánlják fel a közönségnek, akik 
licitálhatnak a portékákra. 

Vasárnap is érdemes lesz ellátogatni a Skanzenbe: 10 órától ismét a Magor Íjász 
Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót a nagyszínpad előtt, fél órával később pedig a 
Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület ismétli meg bemutatóját. 11 órától az 
Aranypatak kórus lép fel a nagyszínpadon, őket váltja fél tizenkettőkor a Gazdag Erzsi Óvoda 
néptánccsoportja. Délben a Brenner Óvoda néptánccsoportja mutatkozik be, 12:30-tól a 
Peruška Mária Énekkar szórakoztatja a nagyérdeműt, délután kettőtől pedig a népszerű 
szentpéterfai horvát együttes, a Koprive tamburazenekar lép fel. 

Délután 15 órakor folktrend divatbemutatóval színesített kiállításmegnyitóra várják az 
érdeklődőket: Szilágyi Irén népi iparművész szűrrátétes gyűjteményének darabjait a kerített 
házban tekinthetik meg a vásározók. A különleges megnyitón Csapláros Andrea 
múzeumigazgató és V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 
felelős államtitkár köszönti a vendégeket, majd dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum 
főigazgatója ajánlja a közönség figyelmébe a régi cifraszűrök ihlette viseleti darabokat. 

16 órától Szalóki Ági ad koncertet a nagyszínpadon: a Körforgás című lemez zenei anyagát 
énekelt versek alkotják, többek közt József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdős 
Virág, Jónás Tamás és Garaczi László költeményei. A zeneszerzők, Szalóki Ági és Fenyvesi 
Márton, színes, izgalmas zenei világot hoztak létre: a dalok a magyar, cigány, afrikai mali és 
pigmeus, valamint indiai zenei hagyományok mellett a jazz és a könnyűzene forrásából is 
merítenek. 

A vásár vége felé közeledve még lesz egy lehetősége a vendégeknek 17 órától a pajtaszínpadon 
a különféle kézműves termékekre licitálni, majd fél hatkor a nagyszínpadon ünnepélyes 
vásárzáró ceremóniával ér véget a 21. Szent György-napi forgatag. 

A Mozaik Múzeumtúra szombathelyi állomásának Facebook-eseménye: 

https://www.facebook.com/events/780021152152355/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 
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Dátum: 19/04/2017 

Médium: artnews.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow a Szent György-napi vásáron, a Vasi Skanzenben! 
2017. április 22-23. 

Link: http://artnews.hu/2017/04/19/mozaik-muzeumtura-roadshow-szent-gyorgy-napi-
vasaron-vasi-skanzenben-2017-aprilis-22-23/  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow a Szent György-napi vásáron, a Vasi Skanzenben! 2017. 
április 22-23. 

2017.04.19 

A Mozaik Múzeumtúra tavaszi roadshow-jának harmadik, rendhagyó állomása a Vasi 
Skanzenben, a Szent György-napi vásáron lesz. A kézműves sokaságban mindenki találhat 
kedvére való programot: a Skanzen két napon át várja az érdeklődőket különféle múzeumi 
programokkal, foglalkozásokkal, bemutatókkal és koncertekkel. 

A Szent György-napi vásárt a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum évek óta a Vas 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben szervezi, amihez  idén a Mozaik 
Múzeumtúra program is csatlakozott: a hétvégi rendezvényen ennek megfelelően mind a két 
napon múzeumi programokon, kézműves bemutatókon és foglalkozásokon vehetnek részt a 
vendégek. Mindkét nap lesz tárlatvezetés a Skanzen házaiban, 11 és 13 órai kezdettel 
csodálhatják meg a résztvevők a régi lakóépületeket. Az érdeklődők nyitott műhelyekben 
sajátíthatják el a szövés, kötélverés és fazekasság fortélyait, de lehetőség lesz Sárkányölő Szent 
György-maszkok készítésére is. Bemutatót és egész napos foglalkozást tart a Retextil 
Alapítvány, akiknek a jóvoltából például olyan technológiát ismerhetnek meg a résztvevők, 
mellyel a háztartási textilhulladékból, egyszerű, ősi eljárásokat alkalmazva (fonás, szövés, 
hurkolás) Retextil fonalat, majd abból berendezési és használati tárgyakat készíthetnek. 
Azoknak, akik kedvelik az állatokat, a Szombathelyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület 
kedveskedik galambfajta-bemutatóval szombaton, akik azonban inkább a földművelés 
vívmányai iránt érdeklődnek, megtekinthetik a kiállított mezőgazdasági gépeket. 

A kézműves termékek vására mellett mind a két napon izgalmas programokkal várja 
vendégeit a Skanzen, szombat délelőtt 10 órától például a Szombathelyi 11-es Huszár 
Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót a nagyszínpad előtt. Az egyesület 2001-es alakulása 
óta őrzi, ápolja és reprezentálja a magyar huszárság, ezen belül is kiemelten – az 1889-ben 
Szombathelyre telepített – 11-es huszárezred emlékeit, hagyományait. Az ő bemutatójukat 
váltja 10 óra 30 perckor a Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület előadása, akik a nyugati 
gyepűk őrzőinek, a magyar, besenyő és és a kijevi ruszból származó varjág vitézeknek 
állítanak emléket. 

A nagyszínpadon, illetve a színpad előtt folyamatosan váltják egymást a különféle 
hagyományőrző csoportok: 11 órától a Békefi Antal Népdalkör mutatkozik be, 12-től pedig a 
Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatóját csodálhatják meg a vendégek. 
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13:30-tól a Muraszombati Baráti Kör Népdalköre, 14:30-tól pedig az Őrségi Baráti Kör 
énekkara fog dalolni. 15 órától a nagyszínpadon a Vásártér című produkció ígér különleges 
élményt: Kovács Géza bábművész előadásával feleleveníti a hajdanvolt piacok hangulatát, 
amikor még mutatványosok, bábosok járták a vásártereket. A három részből álló előadásban 
a fából faragott figurák egy hagyományos szoknyás bábszínpad ráncai közül bukkannak elő, 
a játékot kecskebőr duda és különleges tilinkók kísérik. 

A zenének is fontos szerepe lesz a programokon: 15:30-tól a pajtaszínpadon Mészáros Szabolcs 
dob workshopot tart, 16 órától a nagyszínpadon pedig Szélkiáltó koncert lesz. Az együttes 
énekes verseket ad elő akusztikus hangszereken, amelyekhez a zenét a tagok írják. A magyar 
és a világirodalom kortárs és klasszikus költőinek verseit éneklik felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt. A szombati nap kavalkádját a kézműves termékek árverése zárja, amelynek 
keretében a vásárban árusítók egy-egy terméküket ajánlják fel a közönségnek, akik 
licitálhatnak a portékákra. 

Vasárnap is érdemes lesz ellátogatni a Skanzenbe: 10 órától ismét a Magor Íjász 
Hagyományőrző Egyesület tart bemutatót a nagyszínpad előtt, fél órával később pedig a 
Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület ismétli meg bemutatóját. 11 órától az 
Aranypatak kórus lép fel a nagyszínpadon, őket váltja fél tizenkettőkor a Gazdag Erzsi Óvoda 
néptánccsoportja. Délben a Brenner Óvoda néptánccsoportja mutatkozik be, 12:30-tól a 
Peruška Mária Énekkar szórakoztatja a nagyérdeműt, délután kettőtől pedig a népszerű 
szentpéterfai horvát együttes, a Koprive tamburazenekar lép fel. 

Délután 15 órakor folktrend divatbemutatóval színesített kiállításmegnyitóra várják az 
érdeklődőket: Szilágyi Irén népi iparművész szűrrátétes gyűjteményének darabjait a kerített 
házban tekinthetik meg a vásározók. A különleges megnyitón Csapláros Andrea 
múzeumigazgató és V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 
felelős államtitkár köszönti a vendégeket, majd dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum 
főigazgatója ajánlja a közönség figyelmébe a régi cifraszűrök ihlette viseleti darabokat. 

16 órától Szalóki Ági ad koncertet a nagyszínpadon: a Körforgás című lemez zenei anyagát 
énekelt versek alkotják, többek közt József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdős 
Virág, Jónás Tamás és Garaczi László költeményei. A zeneszerzők, Szalóki Ági és Fenyvesi 
Márton, színes, izgalmas zenei világot hoztak létre: a dalok a magyar, cigány, afrikai mali és 
pigmeus, valamint indiai zenei hagyományok mellett a jazz és a könnyűzene forrásából is 
merítenek. 

A vásár vége felé közeledve még lesz egy lehetősége a vendégeknek 17 órától a pajtaszínpadon 
a különféle kézműves termékekre licitálni, majd fél hatkor a nagyszínpadon ünnepélyes 
vásárzáró ceremóniával ér véget a 21. Szent György-napi forgatag. 

A Mozaik Múzeumtúra szombathelyi állomásának Facebook-eseménye: 

https://www.facebook.com/events/780021152152355/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 

Dátum: 19/04/2017 
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Médium: evensi.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szent György-napi vásár - Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Link: https://www.evensi.com/szent-gyorgy-napi-vasar-vasi-skanzen/204225923  

Szent György-napi vásár - Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Savaria Múzeum ›  Szent György-napi vásár - Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Kézműves, natúr- és biotermékek országos vására 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Kézműves bemutatók és foglalkozások 

- Retextil bemutató, egész napos foglalkozás (Retextil Alapítvány) 

- Nyitott műhelyek: szövés, kötélverés, fazekasság, 

- Sárkányölő Szent György maszkok készítése 

Tárlatvezetés a Skanzen házaiban (11.00; 13.00) 

Hagyományőrző csoportok bemutatói 

Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

Lovaglás és íjászat a Magor Íjász Hagyományőrző Egyesülettel 

Galambfajta-bemutató - Szombathelyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület (szombaton) 

Mezőgazdasági gépek bemutatója 

Program: 

Április 22. szombat 

10.00 Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója - nagyszínpad előtt 

10.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója - nagyszínpad előtt 

11.00 Békefi Antal Népdalkör - nagyszínpad 

12.00 Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója - nagyszínpad előtt 

13.30 Muraszombati Baráti Kör Népdalköre - nagyszínpad 

14.30 Őrségi Baráti Kör énekkara - nagyszínpad 

15.00 Vásártér - bábtáncoltatás, vásári bábjáték és bábforgatás három részben 

Kovács Géza bábművész műsora - kerítettház udvara 

15.30 Mészáros Szabolcs dob workshopja - pajtaszínpad 
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16.00 Szélkiáltó koncert - nagyszínpad 

17.30 Kótyavetye – kézműves termékek árverése - nagyszínpad 

Április 23. vasárnap 

10.00 Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója - nagyszínpad előtt 

10.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója - nagyszínpad 

11.00 Aranypatak kórus (Torony) - nagyszínpad 

11.30 Gazdag Erzsi Óvoda néptánccsoportja - nagyszínpad 

12.00 Brenner Óvoda néptánccsoportja - nagyszínpad 

12.30 Peruška Mária Énekkar - nagyszínpad 

13.00 Kótyavetye - kézműves termékek árverése - nagyszínpad 

14.00 Koprive tamburazenekar - nagyszínpad 

15.00 Kitesszük a szűrét! - kiállításmegnyitó és divatbemutató - kerítettház udvara 

16.00 Körforgás - Szalóki Ági gyermekkoncertje - nagyszínpad 

17.00 Kótyavetye - kézműves termékek árverése - pajtaszínpad 

17.30 Ünnepélyes vásárzárás, díjátadó - nagyszínpad 

Együttműködő partnereink: 

Mozaik Múzeumtúra 

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola 

Szombathelyi Szépkorúak Szövetsége 

Szombathelyi Szlovén Önkormányzat 

Belépőjegy: 

Felnőtt: 1 000 Ft 

Kedvezményes (6-18 év közötti gyermek és nyugdíjas): 500 Ft 

Családi jegy 5 főig (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekek): 2 000 Ft 

A Savaria MHV Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye 

FELHÍVÁS - Kitesszük a szűrét! 

A Szent György-napi kézműves vásárhoz kapcsolódva a Savaria Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szűrrátétes pályázatot hirdet. Olyan, 
saját készítésű szűrrátétes textileket várunk – mellényt, kabátot, stólát, malaclopót, 
asztalterítőt, asztali futót –, amelyeket készítőjük ízlése vagy a régi cifraszűrök ihlettek. 

Kiállításmegnyitó: 2017. április 23. 15.00 - a Szent György-napi vásáron 

A kiállítás megtekinthető: 2017. június 18-ig 
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Zsűri: 

Horváth Sándor, a Vasi Skanzen intézményvezetője 

Szilágyi Irén népi iparművész 

Cebula Anna, a Szombathelyi Képtár igazgatója 

A KIÁLLÍTÁSRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁKAT A ZSŰRI ÉRTÉKES 
AJÁNDÉKOKKAL JUTALMAZZA. 

Leadási határidő: 2017. április 15. 

Leadás helye: Vasi Skanzen, Szombathely Árpád u. 30. 
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Dátum: 19/04/2017 

Médium: savariamuseum.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: 2017. április 22-23.SZENT GYÖRGY-NAPI KÉZMŰVES VÁSÁR 

Link: http://www.savariamuseum.hu/?szent-gyorgy-napi-kezm%C5%B0ves-vasar,511  

2017. április 22-23.SZENT GYÖRGY-NAPI KÉZMŰVES VÁSÁR 

SZENT GYÖRGY-NAPI KÉZMŰVES VÁSÁR 

Szent György-napi vásár 

Kézműves, natúr- és biotermékek országos vására 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

2017. április 22-23. szombat-vasárnap 10.00-18.00 

Vasi Skanzen (Szombathely, Árpád u. 30.) 

Kézműves bemutatók és foglalkozások  

-Retextil bemutató, egész napos foglalkozás (Retextil Alapítvány) 

-Nyitott műhelyek: szövés, kötélverés, fazekasság,  

-Sárkányölő Szent György maszkok készítése 

Tárlatvezetés a Skanzen házaiban (11.00; 13.00) 

Hagyományőrző csoportok bemutatói 

Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

Lovaglás és íjászat a Magor Íjász Hagyományőrző Egyesülettel 

Galambfajta-bemutató - Szombathelyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület (szombaton) 

Mezőgazdasági gépek bemutatója 

Program: 

Április 22. szombat 

10.00 Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

10.30Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

11.00Békefi Antal Népdalkör 
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nagyszínpad 

12.00Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

13.30Muraszombati Baráti Kör Népdalköre 

nagyszínpad 

14.30 Őrségi Baráti Kör énekkara 

nagyszínpad 

15.00Vásártér - bábtáncoltatás, vásári bábjáték és bábforgatás három részben 

Kovács Géza bábművész műsora 

kerítettház udvara 

15.30Mészáros Szabolcs dob workshopja   

pajtaszínpad 

16.00Szélkiáltó koncert  

nagyszínpad  

17.30Kótyavetye – kézműves termékek árverése 

nagyszínpad 

Április 23. vasárnap 

10.00Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

10.30Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

nagyszínpad  

11.00Aranypatak kórus (Torony) 

nagyszínpad 

11.30Gazdag Erzsi Óvoda néptánccsoportja 

nagyszínpad 

12.00Brenner Óvoda néptánccsoportja 

nagyszínpad 

12.30Peruška Mária Énekkar 

nagyszínpad 

13.00Kótyavetye - kézműves termékek árverése 

nagyszínpad 
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14.00 Koprive tamburazenekar 

nagyszínpad 

15.00Kitettük a szűrét - kiállításmegnyitó és divatbemutató 

kerítettház udvara 

16.00Körforgás - Szalóki Ági gyermekkoncertje 

nagyszínpad 

17.00Kótyavetye - kézműves termékek árverése 

pajtaszínpad 

17.30Ünnepélyes vásárzárás, díjátadó 

nagyszínpad 

Együttműködő partnereink: 

Mozaik Múzeumtúra 

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola 

Szombathelyi Szépkorúak Szövetsége 

Szombathelyi Szlovén Önkormányzat 

Belépőjegy: 

Felnőtt: 1 000 Ft 

Kedvezményes (6-18 év közötti gyermek és nyugdíjas):     500 Ft 

Családi jegy 5 főig (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekek): 2 000 Ft 

A Savaria MHV Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye 

FELHÍVÁS 

Kitesszük a szűrét! 

A Szent György-napi kézműves vásárhoz kapcsolódva a Savaria Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szűrrátétes pályázatot hirdet. Olyan, 
saját készítésű szűrrátétes textileket várunk – mellényt, kabátot, stólát, malaclopót, 
asztalterítőt, asztali futót –, amelyeket készítőjük ízlése vagy a régi cifraszűrök ihlettek. 

Kiállításmegnyitó: 2017. április 23. 15.00 - a Szent György-napi vásáron 

A kiállítás megtekinthető: 2017. június 18-ig 

Zsűri: 

Horváth Sándor, a Vasi Skanzen intézményvezetője 

Szilágyi Irén népi iparművész 

Cebula Anna, a Szombathelyi Képtár igazgatója 
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A kiállításra beérkezett pályamunkákat a zsűri értékes ajándékokkal jutalmazza. 

Leadási határidő: 2017. április 18. 

Leadás helye: Vasi Skanzen, Szombathely Árpád u. 30. 
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Dátum: 20/04/2017 

Médium: cometohungary.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szent György-napi vásár, 2017-04-23 

Link: https://www.cometohungary.com/event/szombathely/szent-gyorgy-napi-vasar-
szombathely-91853  

 

 

 

Szent György-napi vásár, 2017-04-23 
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Dátum: 21/04/2017 

Médium: alon.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A Szent György-napi vásár részletes programja, jegyárak, időjárás (Szombathely, 
2017. április 22-23.) 

Link: http://www.alon.hu/helyi-hirek/2017/04/a-szent-gyorgy-napi-vasar-reszletes-
programja-jegyarak-idojaras-szombathely-2017-aprilis-22-23  

A Szent György-napi vásár részletes programja, jegyárak, időjárás (Szombathely, 2017. 
április 22-23.) 

Kézműves, natúr- és biotermékek országos vására. Nyitvatartás 10.00-18.00. Helyszín: Vasi 
Skanzen (Szombathely, Árpád u. 30.). 

Kézműves bemutatók és foglalkozások  

Retextil bemutató, egész napos foglalkozás (Retextil Alapítvány) 

Nyitott műhelyek: szövés, kötélverés, fazekasság, 

Sárkányölő Szent György maszkok készítése 

Tárlatvezetés a Skanzen házaiban (11.00; 13.00) 

Hagyományőrző csoportok bemutatói 

A Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

Lovaglás és íjászat a Magor Íjász Hagyományőrző Egyesülettel 

Galambfajta-bemutató - Szombathelyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület (szombaton) 

Mezőgazdasági gépek bemutatója 

Program 

Április 22., szombat 

10.00 Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

10.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

11.00 Békefi Antal Népdalkör  

nagyszínpad 

12.00 Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója 
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nagyszínpad előtt 

13.30 Muraszombati Baráti Kör Népdalköre 

nagyszínpad 

14.30 Őrségi Baráti Kör énekkara 

nagyszínpad 

15.00 Vásártér - bábtáncoltatás, vásári bábjáték és bábforgatás három részben 

Kovács Géza bábművész műsora 

kerítettház udvara 

15.30 Mészáros Szabolcs dob workshopja  

pajtaszínpad 

16.00 Szélkiáltó koncert 

nagyszínpad 

17.30 Kótyavetye – kézműves termékek árverése 

nagyszínpad 

Ilyen idő várható hétvégén Szombathelyen 

Szombaton változóan, erősen felhős lesz az ég, északnyugat felől helyenként elszórt záporok 
is kialakulhatnak, délen lehet csapadékmentes az idő. Napközben sokfelé megélénkül, 
helyenként megerősödik a nyugati-északnyugati szél. Hajnalban -2 és +4, napközben 13 és 18 
fok között alakul a hőmérséklet.  

Vasárnap kezdetben délnyugaton alakulhat ki gyenge eső, majd napközben egy hidegfront 
érkezik, mely a Dunától keletre hozhat futó záporokat, északkeleten egy-egy zivatar sem 
kizárt. Erős, néhol viharos lehet az északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 10 és 15 fok 
között alakul.  

Forrás: Időkép 

Április 23., vasárnap 

10.00 Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója 

nagyszínpad előtt 

10.30 Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatója 

nagyszínpad 

11.00 Aranypatak kórus (Torony) 

nagyszínpad 

11.30 Gazdag Erzsi Óvoda néptánccsoportja 

nagyszínpad 
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12.00 Brenner Óvoda néptánccsoportja 

nagyszínpad 

12.30 Peruška Mária Énekkar 

nagyszínpad 

13.00 Kótyavetye - kézműves termékek árverése 

nagyszínpad 

14.00 Koprive tamburazenekar 

nagyszínpad 

15.00 Kitettük a szűrét - kiállításmegnyitó és divatbemutató 

kerítettház udvara 

16.00 Körforgás - Szalóki Ági gyermekkoncertje 

nagyszínpad 

17.00 Kótyavetye - kézműves termékek árverése 

pajtaszínpad 

17.30 Ünnepélyes vásárzárás, díjátadó 

nagyszínpad 

Belépőjegy: 

Felnőtt: 1 000 Ft 

Kedvezményes (6-18 év közötti gyermek és nyugdíjas): 500 Ft 

Családi jegy 5 főig (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekek): 2 000 Ft 

Forrás: a Vasi Múzeumfalu honlapja. Fotó: Savaria Múzeum 

  



268 
 

Dátum: 22/04/2017 

Médium: kormend.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szent György napi kézműves vásár 

Link: http://www.kormend.hu/0/hirek/31781/szent-gyorgy-napi-kezmuves-vasar  

Szent György napi kézműves vásár 

droszler | 2017. április 22 08:15:40 | | 

Örömmel meghívjuk a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Vas Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából újra megrendezésre kerülő 2017-os Szent György-napi 
kézműves vásárra. 

A népi iparművészeti és kézműves termékeken túlmenően kiemelt figyelmet szánunk a natúr 
és biotermékek széleskörű megjelenésére is. A kézműipari, turisztikai tevékenységek gyakran 
kibővülnek egy-egy vállalkozáson, családon belül a natúr vagy biotermékek termelésével, így 
a két termékcsoport hagyományos falusi környezetben való együttes megjelenése erősítheti a 
rendezvény, a termékek iránti érdeklődést. S persze egy jó vásár nem képzelhető el étek, ital, 
színpadi produkciók nélkül. A vásár mellett kézműves bemutatók és foglalkozások is várják 
a családokat: Retextil bemutató, nyitott műhelyek: szövés, kötélverés, fazekasság, Sárkányölő 
Szent György maszkok készítése. 

Hagyományőrző csoportok bemutatói: (Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző 
Egyesület, Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület, Magor Íjász Hagyományőrző 
Egyesület). Galambfajta- és mezőgazdasági gépek bemutatója. 

A rendezvényen fellép a Szélkiáltó együttes, Szalóki Ági, Koprive tamburazenekar. Mind két 
nap a kiállítók termékeiből kótyavetyét tartunk. 

A vásárzáró ceremónián kerül átadásra a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíja, 
a legigényesebb kézműves portékát előállítónak. A díjat Albert Attila fazekas mester 
készítette. 

A vásárt 2017. április 22-23-án tartjuk (szombat – vasárnap) a Vasi Skanzenben.  (9700 
Szombathely, Árpád u. 30.) 

Belépőjegy: 

Felnőtt: 1 000 Ft 

Kedvezményes (6-18 év közötti gyermek és nyugdíjas): 500 Ft 

Családi jegy 5 főig (2 felnőtt és 18 év alatti gyermekek): 2 000 Ft 

Részletes program 
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Dátum: 23/04/2017 

Médium: vnemethzsolt.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szombathely, Szent György napi vásár 2017.04.23 15:00 

Link: http://www.vnemethzsolt.hu/hu/hirek/65377/szombathely-szent-gyorgy-napi-
vasar-20170423-1500  

Szombathely, Szent György napi vásár 2017.04.23 15:00 

Ránk simuló múlt - Kitették a szűröket a Vasi Skanzenben 

2017. április 23. 

A régi paraszti hagyomány szerint annak a legénynek tették ki a szűrét a tornácra, akit nem 
szívesen láttak háztűznézőben. 

Rátéttel és hímzéssel díszített ruhadarabokból, a történeti Vas megyéből származó 
cifraszűrökből, köztük Szilágyi Irén népi iparművész munkáiból nyílt kiállítás vasárnap 
délután a kerített ház udvarában. 

A vásárok, köztük a Szombathelyen Szent György-nap környékén rendezett országos 
nagyvásár jelentőségéről szólt dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere a 
kiállításmegnyitón. Megemlítette: a pásztorszerződések megkötése, a nyájak kihajtása 
kötődött ehhez a naphoz. Szent György-napkor, kihajtáskor, mindenki lehet pásztor. De majd 
ősszel, Szent Mihálykor, az a legény, ki elszámol! A tavasz- és az őszkezdő két nappal 
kapcsolatban fennmaradt mondást idézte ő és dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő is 
beszédében. V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős 
államtitkár trendfordulót emlegetett a megnyitó első felében bemutatott szűrökkel 
kapcsolatban. 

Emlékeztetett: a Földművelésügyi Minisztérium a múlt év végén FolkTrend címmel rendezett 
divatbemutatót a hungarikumok és a tradicionális motívumok jegyében. Oda olyan 
ruhatervezőket hívtak meg, akik az ősi motívumkincset beépítik a mai viseletbe. Kitért arra, 
lényeges, hogy friss szemmel nézzük ősi viseleteinket. - A múlt velünk él, sőt rajtunk, ha úgy 
tetszik, ránk simul. E divatbemutatón azt látjuk, hogy hagyomány és divat egymást erősíti, 
kéz a kézben járnak - hangsúlyozta. 

Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója meghatározó jelentőségűnek, az egyik 
legmagyarabb ruhadarabnak nevezte a cifraszűröket. A Vasi Skanzenben rendezett kiállítást 
úgy méltatta: összefoglalja azt, hogy Vas megyében mit jelentett a cifraszűr viselése és hogyan 
jutott el napjainkig. Szilágyi Irén népi iparművészről azt mondta, elismert szereplője a népi 
iparművészet megújítási folyamatának.  

A Földművelésügyi Minisztérium FolkTrend különdíját adta át V. Németh Zsolt Szilágyi 
Irénnek. Rátéttel, hímzésekkel gazdagon díszített, súlyos és könnyebb szűrökben vonultak a 
kifutón a modellek, a népi iparművész alkotásait mutatták be. 

Forrás: vaol.hu, Tóth Kata 
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Dátum: 24/04/2017 

Médium: przoli.blogin.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szent György-napi vásár a Vasi Skanzenben 

Link: http://przoli.blogin.hu/2017/04/24/szent-gyorgy-napi-vasar-a-vasi-skanzenben-2/  

 

Szent György-napi vásár a Vasi Skanzenben 

Minden évben színes programokkal várja a látogatókat Szent György napján a Vasi Skanzen 
Szombathelyen. 

A kettő napos  vásár célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon az ország  kézműveseinek. 

A képekre kattintva további fotók láthatók. 

A színes vásári forgatagban idén  egy különleges divatbemutató és kiállítás megnyitó is helyet 
kapott. Szilágyi Irén divatos szűrruházatait mutatták be a kifutón. 

Majd egy kiállítás keretén belül  megtekinthetők voltak a ruházatok. A vásárra rengeteg mester 
szokott érkezni, hogy bemutassa  hagyományokat őrző mesterségét. 

Idén talán kicsit kevesebben érkeztek ahogy a látogatók száma is lecsökkenni látszott. Pedig 
ezúttal az időjárásra sem panaszkodhattunk. 

A képekre kattintva további fotók láthatók. 

  



271 
 

ROADSHOW - SZOLNOK 

 

Dátum: 14/03/2017 

Médium: jnsz.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szolnokon is folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://jnsz.hu/kitekinto/2017/03/szolnokon-is-folytatodik-a-mozaik-muzeumtura  

Szolnokon is folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Cél a múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott. 

A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat 
városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a Mozaik 
Múzeumtúra programra, a múzeumok sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás 
örömeire.  

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A Mozaik Múzeumtúra elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe a múzeumokat 
egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös tematika vagy földrajzi 
elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az '56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző múzeumtúrákat hirdetnek, amelyek 
során egy-egy város múzeumait kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A mobil alkalmazás 
segítségével csaknem 400 múzeumot ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási 
célpont vagy a múzeumok nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig friss 
információk, kiállításajánlók találhatók. 
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Dátum: 06/04/2017 

Médium: Lokál Extra – Szolnok  

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Városunkba látogat a Mozaik Múzeumtúra 

 

 

 

 Lokál extra - Szolnok - 2017. 04. 06. (10. oldal) 

Városunkba látogat a Mozaik Múzeumtúra 

Április utolsó péntekjén Szolnokra jön a Mozaik Múzeumtúra. Barláné Kulánda Krisztina, a 
Damjanich János Múzeum munkatársa a Lokál Extrának elmondta: ebben az évben a fiatal korosztály 
lesz a célközönség. 

A gyermekeket a múzeumban az aznap utoljára látható Formosa aranykincse: Tajvan 
szigete egy csésze teán keresztül című tárlaton kalauzolják végig, de ugyanígy tehetnek a 
Mesélő dobozok kiállítással is, amely antik híradástechnikai eszközöket mutat be. Ugyanekkor 
a Szolnoki Galériában gasztrotörténeti előadás várja az érdeklődőket.  

A múzeum szakemberei kihelyezett órát tartanak a Tiszaparti Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnáziumban, ahol élménybeszámolót tartanak a munkájukról.  

A későbbiekben a New Top Talent csoport Fit Kid-es növendékei tartanak bemutatót.  

A Mozaik roadshow célja, hogy a fiatalokhoz közelebb hozza a múzeumok világát, 
megismertesse az ott dolgozó embereket, és így a remények szerint utánpótlást biztosítson a 
muzeológus szakmának. 
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Dátum: 24/04/2017 

Médium: iszolnok.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: MOZAIK MÚZEUMTÚRA ROADSHOW – SZOLNOK 

Link: http://iszolnok.hu/2017/04/24/mozaik-muzeumtura-roadshow-szolnok/  

 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA ROADSHOW – SZOLNOK 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő, negyedik állomása Szolnok! A Tisza-parti 
városban sokszínű programokon vehetnek részt az érdeklődők: lesznek rendhagyó 
tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, de nem lesz hiány színpadi produkciókból sem! 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi programokra várja az iskolai csoportokat a 
Damjanich János Múzeum, melynek tárlataiban tér- és időbeli utazáson vehetnek részt a fiatal 
múzeumbarátok. A „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című 
kiállításon például a diákok lélekben ellátogathatnak Tajvanba, s megismerkedhetnek az 
ország történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával is. A Mesélő dobozok nevű 
tárlaton az okostelefonok és tabletek „nagyszüleivel” találkozhatnak: a múzeumi órán régi 
rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhatnak meg. 

A Roadshow keretében rendhagyó módon ezúttal nemcsak a gyerekek mennek múzeumba, 
hanem a muzeológusok is ellátogatnak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai 
a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban fognak vendégeskedni, ahol 
a diákok szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, 
valamint néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esik majd a 
múzeumban található kiállításokról is! 

Középkori lakomára kalauzolja az érdeklődőket Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum 
munkatársa 11 órától a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! A gasztrotörténeti 
előadáson fény derül a lovagkor étkezési szokásaira, amely egész biztosan nem csupán a 
kézzel evés hagyományát jelenti. A kortárs művészet rajongóinak érdemes lesz ellátogatnia a 
Szolnoki Galériába is, ahol „Az univerzum árnyékában” című időszaki kiállításon a tárlat két 
alkotója, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas festőművész, és Lestyán-Goda János 
szobrászművész személyesen kalauzolják végig vendégeinket a művek között. A különleges 
kiállítás az örvénylést és az idő mozdulatlanságát mutatja be. 

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készül a múzeum! Az intézmény előtt 
felállított színpadon különféle bemutatókkal kezdődik a pénteki mulatság: 14 órától a New 
Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhetnek a  kifejezetten gyerekek számára 
kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus gimnasztika és a tánc elemeit. Őket 
követi a színpadon 18:30-kor a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 
Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes. A csoport 
színpadi koreográfiái felölelik a Kárpát-medence szinte valamennyi tájegységének 
hagyományos tánckultúráját: az erdélyi forgós-forgatósok és virtuóz legényesek mellett 
megelevenednek a Felső-Tisza vidék, a Dél-alföld és a Dunántúl táncai is. Mindemellett 
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természetesen a Nagykunság és Jászság táncaiból, verbunkjaiból és csárdásaiból is válogattak 
repertoárjuk megalkotásakor. 

A Damjanich János Múzeum díszudvarára is érdemes lesz bekukkantani délután, ahol 17 
órától életre kel a középkor! A szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, a Zolnok 
Bandérium bemutatóján az 1400-as évek korával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Őket 
követi 17:30-tól a szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tagjainak bortörténeti előadása, ahol a 
nemes ital több mint 9000 éves kultúrájáról hangzanak majd el érdekes tudnivalók. A múltbéli 
barangolások után az udvaron a gitárzenéé lesz a főszerep: a 2015 óta működő Inmates 
zenekar rock-, blues-, és countryfeldolgozásokkal szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 

Nem kell csalódniuk a csendesebb programokra voksolóknak sem: tabáni mesékkel várják az 
érdeklődőket a Damjanich János Múzeum munkatársai 18 órától a Tabáni Tájházban. A 
Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi – városrész a Tisza-Zagyva torkolat közelében terül 
el, korábban félszigetszerűen benyúlt a Zagyvába. A múzeum dolgozói színes előadások 
keretében mutatják be a hajdani városrészt, de emellett a rendezvény más célt is szolgál: a 
szervezők szeretettel várják a Tabánhoz kapcsolódó tárgyfelajánlásokat. 

A Mozaik Múzeumtúra szolnoki állomásának Facebook-eseménye: 

https://www.facebook.com/events/287788038335779/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 24/04/2017 

Médium: artnews.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok, 2017. 04. 28. 

Link: http://artnews.hu/2017/04/24/mozaik-muzeumtura-roadshow-szolnok-2017-04-28/  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok, 2017. 04. 28. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő, negyedik állomása Szolnok! A Tisza-parti 
városban sokszínű programokon vehetnek részt az érdeklődők: lesznek rendhagyó 
tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, de nem lesz hiány színpadi produkciókból sem! 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi programokra várja az iskolai csoportokat a 
Damjanich János Múzeum, melynek tárlataiban tér- és időbeli utazáson vehetnek részt a fiatal 
múzeumbarátok. A „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című 
kiállításon például a diákok lélekben ellátogathatnak Tajvanba, s megismerkedhetnek az 
ország történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával is. A Mesélő dobozok nevű 
tárlaton az okostelefonok és tabletek „nagyszüleivel” találkozhatnak: a múzeumi órán régi 
rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhatnak meg. 

A Roadshow keretében rendhagyó módon ezúttal nemcsak a gyerekek mennek múzeumba, 
hanem a muzeológusok is ellátogatnak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai 
a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban fognak vendégeskedni, ahol 
a diákok szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, 
valamint néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esik majd a 
múzeumban található kiállításokról is! 

Középkori lakomára kalauzolja az érdeklődőket Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum 
munkatársa 11 órától a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! A gasztrotörténeti 
előadáson fény derül a lovagkor étkezési szokásaira, amely egész biztosan nem csupán a 
kézzel evés hagyományát jelenti. A kortárs művészet rajongóinak érdemes lesz ellátogatnia a 
Szolnoki Galériába is, ahol „Az univerzum árnyékában” című időszaki kiállításon a tárlat két 
alkotója, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas festőművész, és Lestyán-Goda János 
szobrászművész személyesen kalauzolják végig vendégeinket a művek között. A különleges 
kiállítás az örvénylést és az idő mozdulatlanságát mutatja be. 

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készül a múzeum! Az intézmény előtt 
felállított színpadon különféle bemutatókkal kezdődik a pénteki mulatság: 14 órától a New 
Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhetnek a kifejezetten gyerekek számára 
kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus gimnasztika és a tánc elemeit. Őket 
követi a színpadon 18:30-kor a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 
Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes. A csoport 
színpadi koreográfiái felölelik a Kárpát-medence szinte valamennyi tájegységének 
hagyományos tánckultúráját: az erdélyi forgós-forgatósok és virtuóz legényesek mellett 
megelevenednek a Felső-Tisza vidék, a Dél-alföld és a Dunántúl táncai is. Mindemellett 
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természetesen a Nagykunság és Jászság táncaiból, verbunkjaiból és csárdásaiból is válogattak 
repertoárjuk megalkotásakor. 

A Damjanich János Múzeum díszudvarára is érdemes lesz bekukkantani délután, ahol 17 
órától életre kel a középkor! A szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, a Zolnok 
Bandérium bemutatóján az 1400-as évek korával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Őket 
követi 17:30-tól a szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tagjainak bortörténeti előadása, ahol a 
nemes ital több mint 9000 éves kultúrájáról hangzanak majd el érdekes tudnivalók. A múltbéli 
barangolások után az udvaron a gitárzenéé lesz a főszerep: a 2015 óta működő Inmates 
zenekar rock-, blues-, és countryfeldolgozásokkal szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 

Nem kell csalódniuk a csendesebb programokra voksolóknak sem: tabáni mesékkel várják az 
érdeklődőket a Damjanich János Múzeum munkatársai 18 órától a Tabáni Tájházban. A 
Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi – városrész a Tisza-Zagyva torkolat közelében terül 
el, korábban félszigetszerűen benyúlt a Zagyvába. A múzeum dolgozói színes előadások 
keretében mutatják be a hajdani városrészt, de emellett a rendezvény más célt is szolgál: a 
szervezők szeretettel várják a Tabánhoz kapcsolódó tárgyfelajánlásokat. 

A Mozaik Múzeumtúra szolnoki állomásának Facebook-eseménye: 

https://www.facebook.com/events/287788038335779/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 24/04/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok - 2017. április 28. 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-roadshow-szolnok-2017-
aprilis-28  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok - 2017. április 28. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő, negyedik állomása Szolnok! A Tisza-parti 
városban sokszínű programokon vehetnek részt az érdeklődők: lesznek rendhagyó 
tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, de nem lesz hiány színpadi produkciókból sem! 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi programokra várja az iskolai csoportokat a 
Damjanich János Múzeum, melynek tárlataiban tér- és időbeli utazáson vehetnek részt a fiatal 
múzeumbarátok. A „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című 
kiállításon például a diákok lélekben ellátogathatnak Tajvanba, s megismerkedhetnek az 
ország történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával is. A Mesélő dobozok nevű 
tárlaton az okostelefonok és tabletek „nagyszüleivel” találkozhatnak: a múzeumi órán régi 
rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhatnak meg. 

A Roadshow keretében rendhagyó módon ezúttal nemcsak a gyerekek mennek múzeumba, 
hanem a muzeológusok is ellátogatnak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai 
a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban fognak vendégeskedni, ahol 
a diákok szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, 
valamint néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esik majd a 
múzeumban található kiállításokról is! 

Középkori lakomára kalauzolja az érdeklődőket Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum 
munkatársa 11 órától a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! A gasztrotörténeti 
előadáson fény derül a lovagkor étkezési szokásaira, amely egész biztosan nem csupán a 
kézzel evés hagyományát jelenti. A kortárs művészet rajongóinak érdemes lesz ellátogatnia a 
Szolnoki Galériába is, ahol „Az univerzum árnyékában” című időszaki kiállításon a tárlat két 
alkotója, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas festőművész, és Lestyán-Goda János 
szobrászművész személyesen kalauzolják végig vendégeinket a művek között. A különleges 
kiállítás az örvénylést és az idő mozdulatlanságát mutatja be.  

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készül a múzeum! Az intézmény előtt 
felállított színpadon különféle bemutatókkal kezdődik a pénteki mulatság: 14 órától a New 
Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhetnek a kifejezetten gyerekek számára 
kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus gimnasztika és a tánc elemeit. Őket 
követi a színpadon 18:30-kor a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 
Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes. A csoport 
színpadi koreográfiái felölelik a Kárpát-medence szinte valamennyi tájegységének 
hagyományos tánckultúráját: az erdélyi forgós-forgatósok és virtuóz legényesek mellett 
megelevenednek a Felső-Tisza vidék, a Dél-alföld és a Dunántúl táncai is. Mindemellett 
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természetesen a Nagykunság és Jászság táncaiból, verbunkjaiból és csárdásaiból is válogattak 
repertoárjuk megalkotásakor. 

A Damjanich János Múzeum díszudvarára is érdemes lesz bekukkantani délután, ahol 17 
órától életre kel a középkor! A szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, a Zolnok 
Bandérium bemutatóján az 1400-as évek korával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Őket 
követi 17:30-tól a szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tagjainak bortörténeti előadása, ahol a 
nemes ital több mint 9000 éves kultúrájáról hangzanak majd el érdekes tudnivalók. A múltbéli 
barangolások után az udvaron a gitárzenéé lesz a főszerep: a 2015 óta működő Inmates 
zenekar rock-, blues-, és countryfeldolgozásokkal szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 

Nem kell csalódniuk a csendesebb programokra voksolóknak sem: tabáni mesékkel várják az 
érdeklődőket a Damjanich János Múzeum munkatársai 18 órától a Tabáni Tájházban. A 
Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi – városrész a Tisza-Zagyva torkolat közelében terül 
el, korábban félszigetszerűen benyúlt a Zagyvába. A múzeum dolgozói színes előadások 
keretében mutatják be a hajdani városrészt, de emellett a rendezvény más célt is szolgál: a 
szervezők szeretettel várják a Tabánhoz kapcsolódó tárgyfelajánlásokat. 

A Mozaik Múzeumtúra szolnoki állomásának Facebook-eseménye: Mozaik Múzeumtúra 
Roadshow - Szolnok - 2017. április 28.  
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Dátum: 24/04/2017 

Médium: info.szolnok.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik múzeum túra 

Link: http://info.szolnok.hu/programok-m34/mozaik-muzeum-tura-p8216  

Mozaik múzeum túra 

Program kezdete:2017-04-28 09:00Program vége:2017-04-28 21:00Helyszín:Damjanich János 
Múzeum 

Szervező: 

Program típusa:rendezvény 

2017. április 28. (péntek) 

Kezdés-befejezés időpontja: 2017. április 28. (péntek) 09:00 – 21:00 

Helyszín neve, címe: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 

1. Múzeumpedagógiai órák 9.00-12.00 

Délelőtti foglalkozások diákok számára a „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze 
teán keresztül című időszaki kiállításunkban és a 2016-ban megnyitott „Mesélő dobozok” 
Rádió-televízió gyűjteményben. A program érdekessége, hogy a „Formosa aranykincse” 
kiállítás éppen április 28-ig látogatható, így utolsó alkalommal vehetnek részt iskolai 
csoportok a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai órán a Damjanich János Múzeum 
Időszaki kiállítások termében. A Formosa aranykincse kiállításhoz kapcsolódó órákon a 
tanulók játékos feladatok segítségével ismerkedhetnek meg a teák fajtáival, a tea legendájával, 
a tajvani teatermesztéssel, illetve teaszertartással. Az óra teakóstolással zárul. 

Az első foglalkozás 9.00-kor veszi kezdetét a 3. osztályos tanulók részvételével. 

Az óra időtartama 45 perc. 

Ezután 10.00 és 11.00 órai kezdéssel indul még további két óra. 

 2. 11:00 – 12:00 „Középkori lakoma” 

Helyszín: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. - I. emeleti Képtárban. 

Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársának ismeretterjesztő gasztrotörténeti 
előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 

3. Kihelyezett óra 

12:40 – 14:20 „Kérdezd a muzeológust!” 

Helyszíne: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 5000 Szolnok, 
Tiszaparti sétány 
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A múzeum munkatársai külső helyszínen, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban válaszolnak a diákok múzeumi munkával kapcsolatos kérdéseire. Régész, 
történész, néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, valamint árnyoldalairól, illetve az 
intézményünkben található kiállításokról. 

4. 14:00 – 14:30 New Toptalent Fit-Kid SE bemutatója 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- Múzeum előtti színpad 

Több éve működik a szolnoki New Toptalent Sportegyesületben a Fit-Kid utánpótlás nevelése. 
A Fit- 

Kid speciálisan gyerekek részére kifejlesztett sportág, mely ötvözi a torna, a ritmikus 
gimnasztika és a tánc elemeit. A New Toptalent Sportegyesület 2011-ben, 2013-ban, 2014-ben 
és 2015/2016-os évadban is megkapta a Magyar Fitnesz Szövetségtől a Legeredményesebb 
Sportegyesület címet. 

5. 17:00 – 17:30 „Életre kelt középkor” 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

1400-as évek korával foglalkozó szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, a Zolnok 
Bandérium bemutatója. 

6. 17:30 – 18:00 „Folyékony bársony” 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

A szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tart bortörténeti előadást és bemutatót. Látogatóink 
megismerkedhetnek a Gazdakör történetével, megszemlélhetik a borkóstolás eszközeit. A 
bemutató borkóstolással zárul. 

7. 18:30 – 19:00 Cuháré Néptáncegyüttes táncelőadása 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- Múzeum előtti színpad 

A Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 
1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes ad több táncból álló színes műsort. 

8. 19:00 – 21:00 Inmates koncert 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

A szolnoki csapat 2015-ben mutatkozott be a város egyik nyári fesztiválján. Rock, blues,- és 
country zenei feldolgozásokat adnak elő. Zenekar tagjai: Makai Péter: gitár és vokál, Peleskei 
Zoltán: basszusgitár, Varga Ervin: dob, Ács Károly: szólógitár, Robert E.C.Toperczer: ének és 
gitár. 

Helyszín neve, címe: Tabáni Tájház, 5000 Szolnok, Tabán 24. 

9. 18:00 – 20:00 „Tabáni mesék” 

Az egykori szolnoki Tabánra emlékezve a Damjanich János Múzeum munkatársai színes 
előadások keretében mutatják be a hajdani városrészt. 
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A programon való részvétel – a Tájház befogadóképessége miatt − előzetes regisztrációhoz 
kötött. E rendezvény egyik célja a tárgygyűjtés is, így a szervezők szeretettel várják a Tabánhoz 
kapcsolódó tárgyfelajánlásokat. 

10. Helyszín neve, címe: Szolnoki Galéria, 5000 Szolnok, Templom út 2. 

Rendhagyó tárlatvezetés – 11.00 -15.00 

Az univerzum árnyékában c. időszaki kiállításhoz kapcsolódóan rendhagyó kurátori 
tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók a Munkácsy-díjas festőművész, Bereznai Péter 
valamint Lestyan-Goda János szobrászművész vezetésével. 

Programjaink ingyenesen látogathatóak. 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 
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Dátum: 24/04/2017 

Médium: szolnoktersegiprogramok.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Szolnok 

Link: http://www.szolnoktersegiprogramok.hu/mozaik-muzeumtura-roadshow-szolnok-
4432.html  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Szolnok 

Helyszínek:  

Damjanich János Múzeum /5000 Szolnok, Kossuth tér 4./ 

Szolnoki Galéria /5000 Szolnok, Templom út 2./ 

Tabáni Tájház Szolnok /5000 Szolnok, Tabán utca 24./ 

Időpont: 2017. április 28., péntek 09:00 - 21:00 

Szervező: Damjanich János Múzeum 

A Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow 4. állomása Szolnok! Színes programokkal várunk 
minden kedves múzeumbarátot!  

Programok:  

09:00 -11:00 Múzeumi órák 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 

Délelőtti foglalkozások diákok számára a „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze 
teán keresztül című időszaki kiállításunkban és a 2016-ban megnyitott „Mesélő dobozok” 
Rádió-televízió gyűjteményben. 

11:00 – 12:00 „Középkori lakoma” 

Helyszín: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4 - I. emeleti Képtárban. 

Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársának ismeretterjesztő gasztrotörténeti 
előadását hallgathatják meg az érdeklődők az Múzeum I. emeleti Képtárban. 

12:40 – 14:20 „Kérdezd a muzeológust!” Kihelyezett óra  

Helyszíne: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 5000 Szolnok, 
Tiszaparti sétány 

A múzeum munkatársai külső helyszínen, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban válaszolnak a diákok múzeumi munkával kapcsolatos kérdéseire. Régész, 
történész, néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól, illetve az 
intézményünkben található kiállításokról. 

14:00 – 14:30 New Toptalent Fit-Kid SE bemutatója  
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Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- Múzeum előtti színpad  

Több éve működik a szolnoki New TopTalent Sportegyesületben a Fit-Kid utánpótlás 
nevelése. A Fit-Kid speciálisan gyerekek részére kifejlesztett sportág, mely ötvözi a torna, a 
ritmikus gimnasztika és a tánc elemeit.  

17:00 – 17:30 „Életre kelt középkor” 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

1400-as évek korával foglakozó szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, a Zolnok 
Bandérium bemutatója. 

17:30 – 18:00 „Folyékony bársony” 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

A szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tart bortörténeti előadást és bemutatót. 

18:30 – 19:00 Cuháré Néptáncegyüttes táncelőadása 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- Múzeum előtti színpad  

A Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 
1996 óta működő együttese a Cuháré Néptáncegyüttes ad több táncból álló színes műsort. 

19:00 – 21:00 Inmates koncert 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

A szolnoki csapat 2015-ben mutatkozott be a város egyik nyári fesztiválján. Rock, blues,- és 
country zenei feldolgozásokat adnak elő.  

18:00 – 20:00 „Tabáni mesék”  

Helyszín neve, címe: Tabáni Tájház, 5000 Szolnok, Tabán 24. 

Az egykori szolnoki Tabánra emlékezve a Damjanich János Múzeum munkatársai színes 
előadások keretében mutatják be a hajdani városrészt. 

A programon való részvétel – a Tájház befogadóképessége miatt - előzetes regisztrációhoz 
kötött. E rendezvény egyik célja a tárgygyűjtés is, így a szervezők szeretettel várják a Tabánhoz 
kapcsolódó tárgyfelajánlásokat. 

11:00 - 15:00 Rendhagyó tárlatvezetés 

Helyszíne: Szolnoki Galéria, 5000 Szolnok, Templom út 2. 11:00-15.00 

Az univerzum árnyékában c. időszaki kiállításhoz kapcsolódóan egy rendhagyó kurátori 
tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók a Munkácsy-díjas festőművész, Bereznai Péter, 
valamint Lestyán-Goda János szobrászművész vezetésével. 

  



284 
 

Dátum: 24/04/2017 

Médium: djm.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: MOZAIK MÚZEUMTÚRA — ROADSHOW SZOLNOK 

Link: http://www.djm.hu/rendezveny/mozaik-muzeumtura-8212-roadshow-szolnok.html  

 

 

 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA — ROADSHOW SZOLNOK 

2017-04-28 09:00:00 
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Dátum: 24/04/2017 

Médium: wherevent.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Szolnok 

Link: http://www.wherevent.com/detail/Mozaik-Muzeumtura-Mozaik-Muzeumtura-
Roadshow-Szolnok  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Szolnok 

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb 
nyilvánossággal a magyarországi... 

A Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow 4. állomása Szolnok! Színes programokkal várunk 
minden kedves múzeumbarátot! 

Programok: 

09:00 -11:00 Múzeumi órák 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 

Délelőtti foglalkozások diákok számára a „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze 
teán keresztül című időszaki kiállításunkban és a 2016-ban megnyitott „Mesélő dobozok” 
Rádió-televízió gyűjteményben. 

11:00 – 12:00 „Középkori lakoma” 

Helyszín: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4 - I. emeleti Képtárban. 

Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársának ismeretterjesztő gasztrotörténeti 
előadását hallgathatják meg az érdeklődők az Múzeum I. emeleti Képtárban. 

12:40 – 14:20 „Kérdezd a muzeológust!” Kihelyezett óra 

Helyszíne: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 5000 Szolnok, 
Tiszaparti sétány 

A múzeum munkatársai külső helyszínen, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban válaszolnak a diákok múzeumi munkával kapcsolatos kérdéseire. Régész, 
történész, néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól, illetve az 
intézményünkben található kiállításokról. 

14:00 – 14:30 New Toptalent Fit-Kid SE bemutatója 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- Múzeum előtti színpad 

Több éve működik a szolnoki New TopTalent Sportegyesületben a Fit-Kid utánpótlás 
nevelése. A Fit-Kid speciálisan gyerekek részére kifejlesztett sportág, mely ötvözi a torna, a 
ritmikus gimnasztika és a tánc elemeit. 
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17:00 – 17:30 „Életre kelt középkor” 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

1400-as évek korával foglakozó szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, a Zolnok 
Bandérium bemutatója. 

17:30 – 18:00 „Folyékony bársony” 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

A szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tart bortörténeti előadást és bemutatót. 

18:30 – 19:00 Cuháré Néptáncegyüttes táncelőadása 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- Múzeum előtti színpad 

A Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 
1996 óta működő együttese a Cuháré Néptáncegyüttes ad több táncból álló színes műsort. 

19:00 – 21:00 Inmates koncert 

Helyszíne: Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.- A Múzeum díszudvara 

A szolnoki csapat 2015-ben mutatkozott be a város egyik nyári fesztiválján. Rock, blues,- és 
country zenei feldolgozásokat adnak elő. 

18:00 – 20:00 „Tabáni mesék” 

Helyszín neve, címe: Tabáni Tájház, 5000 Szolnok, Tabán 24. 

Az egykori szolnoki Tabánra emlékezve a Damjanich János Múzeum munkatársai színes 
előadások keretében mutatják be a hajdani városrészt. 

A programon való részvétel – a Tájház befogadóképessége miatt - előzetes regisztrációhoz 
kötött. E rendezvény egyik célja a tárgygyűjtés is, így a szervezők szeretettel várják a Tabánhoz 
kapcsolódó tárgyfelajánlásokat. 

11:00 - 15:00 Rendhagyó tárlatvezetés 

Helyszíne: Szolnoki Galéria, 5000 Szolnok, Templom út 2. 11:00-15.00 

Az univerzum árnyékában c. időszaki kiállításhoz kapcsolódóan egy rendhagyó kurátori 
tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók a Munkácsy-díjas festőművész, Bereznai Péter, 
valamint Lestyán-Goda János szobrászművész vezetésével. 
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Dátum: 24/04/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/mozaik-muzeumtura-roadshow-szolnok  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő, negyedik állomása Szolnok! A Tisza-parti 
városban sokszínű programokon vehetnek részt az érdeklődők: lesznek rendhagyó 
tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, de nem lesz hiány színpadi produkciókból sem! 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi programokra várja az iskolai csoportokat a 
Damjanich János Múzeum, melynek tárlataiban tér- és időbeli utazáson vehetnek részt a fiatal 
múzeumbarátok. A „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című 
kiállításon például a diákok lélekben ellátogathatnak Tajvanba, s megismerkedhetnek az 
ország történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával is. A Mesélő dobozok nevű 
tárlaton az okostelefonok és tabletek „nagyszüleivel” találkozhatnak: a múzeumi órán régi 
rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhatnak meg. 

A Roadshow keretében rendhagyó módon ezúttal nemcsak a gyerekek mennek múzeumba, 
hanem a muzeológusok is ellátogatnak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai 
a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban fognak vendégeskedni, ahol 
a diákok szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, 
valamint néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esik majd a 
múzeumban található kiállításokról is! 

Középkori lakomára kalauzolja az érdeklődőket Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum 
munkatársa 11 órától a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! A gasztrotörténeti 
előadáson fény derül a lovagkor étkezési szokásaira, amely egész biztosan nem csupán a 
kézzel evés hagyományát jelenti. A kortárs művészet rajongóinak érdemes lesz ellátogatnia a 
Szolnoki Galériába is, ahol „Az univerzum árnyékában” című időszaki kiállításon a tárlat két 
alkotója, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas festőművész, és Lestyán-Goda János 
szobrászművész személyesen kalauzolják végig vendégeinket a művek között. A különleges 
kiállítás az örvénylést és az idő mozdulatlanságát mutatja be. 

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készül a múzeum! Az intézmény előtt 
felállított színpadon különféle bemutatókkal kezdődik a pénteki mulatság: 14 órától a New 
Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhetnek a kifejezetten gyerekek számára 
kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus gimnasztika és a tánc elemeit. Őket 
követi a színpadon 18:30-kor a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 
Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes. A csoport 
színpadi koreográfiái felölelik a Kárpát-medence szinte valamennyi tájegységének 
hagyományos tánckultúráját: az erdélyi forgós-forgatósok és virtuóz legényesek mellett 
megelevenednek a Felső-Tisza vidék, a Dél-alföld és a Dunántúl táncai is. Mindemellett 
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természetesen a Nagykunság és Jászság táncaiból, verbunkjaiból és csárdásaiból is válogattak 
repertoárjuk megalkotásakor. 

A Damjanich János Múzeum díszudvarára is érdemes lesz bekukkantani délután, ahol 17 
órától életre kel a középkor! A szolnoki székhelyű katonai hagyományőrző csoport, a Zolnok 
Bandérium bemutatóján az 1400-as évek korával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Őket 
követi 17:30-tól a szolnoki Bereczki Máté Gazdakör tagjainak bortörténeti előadása, ahol a 
nemes ital több mint 9000 éves kultúrájáról hangzanak majd el érdekes tudnivalók. A múltbéli 
barangolások után az udvaron a gitárzenéé lesz a főszerep: a 2015 óta működő Inmates 
zenekar rock-, blues-, és countryfeldolgozásokkal szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 

Nem kell csalódniuk a csendesebb programokra voksolóknak sem: tabáni mesékkel várják az 
érdeklődőket a Damjanich János Múzeum munkatársai 18 órától a Tabáni Tájházban. A 
Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi – városrész a Tisza-Zagyva torkolat közelében terül 
el, korábban félszigetszerűen benyúlt a Zagyvába. A múzeum dolgozói színes előadások 
keretében mutatják be a hajdani városrészt, de emellett a rendezvény más célt is szolgál: a 
szervezők szeretettel várják a Tabánhoz kapcsolódó tárgyfelajánlásokat. 

A Mozaik Múzeumtúra szolnoki állomásának Facebook-eseménye: 

https://www.facebook.com/events/287788038335779/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 25/04/2017 

Médium: szoljon.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúrát tartanak pénteken 

Link: https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kultura-jasz-nagykun-
szolnok/mozaik-muzeumturat-tartanak-penteken-722058/  

 

Mozaik Múzeumtúrát tartanak pénteken 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő, negyedik állomása Szolnok! Lesznek 
rendhagyó tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, és színpadi produkciók is. A részletes 
programot ismertetjük. 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi programokra várja az iskolai csoportokat a 
Damjanich János Múzeum, melynek tárlataiban tér- és időbeli utazáson vehetnek részt a fiatal 
múzeumbarátok. A „Formosa aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című 
kiállításon például a diákok lélekben ellátogathatnak Tajvanba, s megismerkedhetnek az 
ország történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával is. 

A Mesélő dobozok nevű tárlaton az okostelefonok és tabletek „nagyszüleivel” találkozhatnak: 
a múzeumi órán régi rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhatnak 
meg. 

A Roadshow keretében rendhagyó módon ezúttal nemcsak a gyerekek mennek múzeumba, 
hanem a muzeológusok is ellátogatnak az iskolába. A Damjanich János Múzeum munkatársai 
a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban fognak vendégeskedni, ahol 
a diákok szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, 
valamint néprajzkutató mesél hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esik majd a 
múzeumban található kiállításokról is. 

Középkori lakomára kalauzolja az érdeklődőket Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum 
munkatársa 11 órától a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! 

A gasztrotörténeti előadáson fény derül a lovagkor étkezési szokásaira, amely egész biztosan 
nem csupán a kézzel evés hagyományát jelenti. A kortárs művészet rajongóinak érdemes lesz 
ellátogatnia a Szolnoki Galériába is, ahol „Az univerzum árnyékában” című időszaki 
kiállításon a tárlat két alkotója, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas festőművész, és Lestyán-Goda 
János szobrászművész személyesen kalauzolják végig vendégeinket a művek között. A 
különleges kiállítás az örvénylést és az idő mozdulatlanságát mutatja be. 

Délután a múzeum előtt felállított színpadon különféle bemutatókkal kezdődik a pénteki 
mulatság: 14 órától a New Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhetnek a 
kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus 
gimnasztika és a tánc elemeit. 
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Őket követi a színpadon 18:30-kor a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és 
Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes. 
A csoport színpadi koreográfiái felölelik a Kárpát-medence szinte valamennyi tájegységének 
hagyományos tánckultúráját. 

A Damjanich János Múzeum udvarán 17 órától életre kel a középkor. A szolnoki székhelyű 
katonai hagyományőrző csoport, a Zolnok Bandérium bemutatóján az 1400-as évek korával 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Őket követi 17:30-tól a szolnoki Berezki Máté Gazdakör 
tagjainak bortörténeti előadása, ahol a nemes ital több mint 9000 éves kultúrájáról hangzanak 
majd el érdekes tudnivalók. A múltbéli barangolások után az udvaron a gitárzenéé lesz a 
főszerep: a 2015 óta működő Inmates zenekar rock-, blues-, és countryfeldolgozásokkal 
szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 

Tabáni mesékkel is várják az érdeklődőket a Damjanich János Múzeum munkatársai 18 órától 
a Tabáni Tájházban. A Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi – városrész a Tisza-Zagyva 
torkolat közelében terül el, korábban félszigetszerűen benyúlt a Zagyvába. A múzeum 
dolgozói színes előadások keretében mutatják be a hajdani városrészt, de emellett a 
rendezvény más célt is szolgál: a szervezők szeretettel várják a Tabánhoz kapcsolódó 
tárgyfelajánlásokat. 

A Mozaik Múzeumtúra szolnoki állomásának Facebook-
eseménye:https://www.facebook.com/events/287788038335779/ 

  



291 
 

Dátum: 25/04/2017 

Médium: hir-ozon.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok 

Link: http://hir-ozon.hu/hirek/mozaik-muzeumtura-roadshow-szolnok  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szolnok 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő, negyedik állomása Szolnok! A Tisza-parti 
városban sokszínű programokon vehetnek részt az érdeklődők: lesznek rendhagyó 
tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, de nem lesz hiány színpadi produkciókból sem! A 
délelőtt folyamán különféle múzeumi programokra várja az iskolai csoportokat a... 
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Dátum: 25/04/2017 

Médium: Új Néplap 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Programajánló 

 

 Új Néplap - 2017. 04. 25. (5. oldal) 

Programajánló 

MOZi SZOLNOK CINEM CITY A szépség és a szörnyeteg 3D (12) 

17:00, Bébi úr 3D (6) 16:10, 18:20, Bébi úr (6) 14:00, Brazilok (12) 19:40, Halálos iramban 8 
(16) 14:30, 17:15, 20:00, Hupikék Törpikék: Az elveszett falu 3D (6) 15:00, Hupikék Törpikék: 
Az elveszett falu (6) 13:00, Kincsem (12) 15:30, 20:30, Öldöklő szerelem (16) 13:20, 18:00, 20:10. 
TISZAPART MOZI: Jézus, mobil, fejvadászok (16) 16:00; Bébi úr 3D (6) 16:15; Pingvinek 
vándorlása 2 (0) 16:30; Szívvel-lélekkel (12) 17:45; 1945 (12) Közönségtalálkozó, vendégeink a 
fi lm alkotói, 18:00; Alibi. com (16) 18:15; Amerikai pasztorál (16) 19:45; Desirerto-Az ördög 
országútja (16) 20:00; Halálos iramban 8 (16) 20:30.  

SZÍNHÁZ   

SZOLNOK A SZIGLIGETI SZÍNHÁZBAN ma 11 órától a Süsü, a sárkány 
(gyermekelőadás) című darabot mutatják be, míg este héttől a Naftalin (Jászai-bérlet) lesz 
műsoron. A SZÍN-MŰ-HELYBEN este fél nyolctól Zrínyi Ilona – a Klebelsberg Kultúrkúria 
vendégjátéka lesz látható.  

MÚZEUMTÚRA   

SZOLNOK A Mozaik múzeumtúra keretében érdekes programot rendeznek pénteken a 
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUMBAN. Kilenckor múzeumpedagógiai órák kezdődnek, 
tizenegykor középkori lakoma címmel gasztrotörténeti előadás lesz, délután kettőkor pedig a 
New Toptalent Fit-Kid SE bemutatója kezdődik.  

ATiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban Kérdezd a muzeológust! 
címmel pedig kihelyezett óra kezdődik 12 óra 40 perckor.  

Az Új Néplapban szereplő programok, műsorok, ügyeletek adataiban időközben történt 
esetleges változásokért felelősséget nem vállalunk. További programok a Szoljon.hu 
hírportálon. 
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Dátum: 26/04/2017 

Médium: blogszolnok.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumtúra Szolnokon 

Link: http://www.blogszolnok.hu/vendegoldal_muzeumtura_szolnokon  

Múzeumtúra Szolnokon 

Szolnokra érkezik április 28-án a Mozaik Múzeumtúra Roadshow. A Damjanich Múzeum 
tereimben lesznek rendhagyó tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, de nem lesz hiány 
színpadi produkciókból sem. Makranczi Zsolttal, a túrát szervező intézet igazgatójával 
beszélgettünk. 

- Az előzetesen kiküldött programból úgy tűnik, hogy április 28-án szinte mindent bemutat a 
szolnoki múzeum - nemcsak a Kossuth téren, de a Tabáni Tájházban, a Szolnoki Galériában, 
sőt iskolai előadáson is - amije van, amit tud. Ki kezdeményezte ezt a gazdag programot? 

- Még az év elején a Mozaik Múzeumtúrát szervező Örökség Kultúrpolitikai Intézet kereste 
meg a Damjanich János Múzeumot, hogy szeretnénk bevonni az országjáró programunkba 
Szolnokot. Szerencsére nagyon pozitívan fogadták a felkérésünket, egyből igent mondtak és 
csatlakoztak a roadshow-hoz. 

- Ebben közrejátszik, hogy a program első plakátján a szolnoki múzeum volt látható? Annak 
idején miért éppen azt a fotót választották? 

- A Mozaik Múzeumtúra program kiemelt célcsoportja az iskolás korosztály, az ő elérésükre 
készítettük azt a plakátot. Az előkészítés során rengeteg fotó készült az ország múzeumairól 
és kiállítóhelyeiről, így például a szolnoki Damjanich János Múzeumról is, amin azonban 
láthat volt a múzeum előtti téren álló Kligl Sándor Gördeszkás fiú című szobor. A kettő együtt 
- a múzeum, mint a kultúra színhelye és gördeszka, mint a fiatalos szórakozás megtestesítője 
- tökéletesen kifejezte a programunk célját, és kellően figyelemfelkeltő volt, ezért használtuk 
azt a képet. Egyébként a mostani, szolnoki rendezvény plakátjára is azt a képet tettük. 

- Nem egyedi rendezvény lesz a 28-ai, hanem egy roadshow egyik állomása. Mikor indult a 
turné és hová jutott el eddig? 

- Hosszas szervezőmunka után 2016 őszén, megújulva és számos új elemmel kiegészülve 
indult újra a Mozaik Múzeumtúra program. Ekkor indítottuk az országjáró, 
múzeumnépszerűsítő roadshow is, amelynek Kecskemét, Székesfehérvár, Miskolc, Pécs, Győr 
és Debrecen voltak a tavalyi, Eger, Sopron és Szombathely pedig az eddigi, idei helyszínei. Az 
egyes városok programjai között egyébként csak annyi hasonlóság van, hogy mindenütt egész 
napos programsorozattal várjuk az érdeklődőket, viszont programok az adott város 
múzeumaihoz igazodva változik. 

- Miért éppen április 28-án érkeznek Szolnokra? Összefügg azzal, hogy a Damjanich János 
Múzeum idei első nagy kiállítása, a Formosa aranykincse most zárul? 
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- Úgy gondolom, Szolnok sokszínű kulturális kínálata miatt, kihagyhatatlan egy országos 
múzeumnépszerűsítő rendezvénysorozatból. Miután a múzeum az év elején pozitívan 
fogadta a megkeresésünket, az időpontot közösen egyeztetve határoztuk meg úgy, hogy az a 
szolnoki intézménynek is a legjobb legyen, és illeszkedjen is a tavaszi roadshow állomásai 
közé. 

- A Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódik egy játék is. Mennyien játszanak most? 

- Az induláskor kitalált, papíralapú matricagyűjtő játékot 2014. augusztus végén lezártuk. A 
visszajelzések azonban azt mutatták, valamilyen formában érdemes lenne folytatni. 
Változtattunk a szabályokon, így nincs már határidő és régiós megkötés sem, vagyis a játékos, 
azt a múzeumot látogatja meg, amelyiket szeretné, és "kapkodnia" sem kell, hanem saját 
tempójában haladhat. Most már egy mobil alkalmazás segítségével gyűjthetők a virtuális 
matricák, és tizenkettő megszerzésével lehet egy-egy szintet teljesíteni. Az új applikációt eddig 
több mint ezren töltötték le. 

- Kikre számítanak 28-án, Szolnokon? 

- Mindenkire! A délelőtti múzeumpedagógiai foglalkozások kifejezetten az általános 
iskolásoknak szólnak, de délután már bárki előtt nyitva állnak a múzeumok kapui. A délutáni 
programok úgy lettek kialakítva, hogy mindet meg lehessen tekinteni, azaz programról-
programra járva "múzeumtúrázhatnak" a látogatók. Egyedül a Tabáni Tájház programjára kell 
- a Tájház befogadóképessége miatt - előzetesen regisztrálni. Lesznek nem szokványos 
múzeumi programok, amelyekkel a tánc, a zene, a hadtörténelem vagy éppen a borászat 
szerelmeseit csalogatjuk a múzeumi terekbe, de a klasszikusnak mondható múzeumi 
programok is különlegesek lesznek, például a gasztrotörténeti előadás, a kiállító művészek 
tárlatvezetése, a Tabáni Tájház tárgygyűjtési akciója vagy a "Kérdezd a muzeológust!" 
program, amikor a múzeumi szakemberek egy iskolába látogatnak el. 

- Hová mentek tovább a túra? 

- Idén tavasszal még két városba, Szegedre és Veszprémbe látogatunk el és bízunk benne, hogy 
ősszel újabb helyszíneken tovább folytatódik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow. 
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 Új Néplap - 2017. 04. 26. (3. oldal) 

Szolnokra érkezik a roadshow 

Gasztrotörténeti előadás is gazdagítja majd a programokat 

SZOLNOK Pénteken szolnoki helyszíneken, változatos programokkal folytatódik a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshowja. 

Ezúttal a hatállomásos túra negyedik állomásának ad otthont a megyeszékhely. – 
Megtiszteltetés számunkra, hogy a Damjanich János Múzeum vidéki helyszínként 
mutatkozhat be. A szervezés során igyekeztünk alkalmazkodni a gyermekek igényeihez, és 
tartalmas programokat kínálunk a felnőtt korosztálynak is – kezdte a sajtótájékoztatót dr. 
Horváth László múzeumigazgató, aki elmondta, az események reggel kilenc órától este 
kilencig tartanak majd.  

A színvonalas események sorát gyarapítja a Középkori Lakoma is. – Itt Zay Orsolya, a 
Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa tart ismeretterjesztő gasztrotörténeti előadást, 
melynek múzeumunk első emeleti képtára ad otthont – tette hozzá.  

Lesz még rendhagyó tárlatvezetés, de megelevenedik az egykori tabáni városrész is a 
Tabáni Mesék programon, és koncertre is ellátogathatnak az érdeklődők. 
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Hír címe: Mozaik Múzeumtúra RoadShow 
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Mozaik Múzeumtúra RoadShow 

Damjanich János Múzeum ›  Mozaik Múzeumtúra RoadShow 
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PÉNTEKEN ÉR SZOLNOKRA A MOZAIK MÚZEUMTÚRA LIKE660 CSÜTÖRTÖK, 27 
ÁPRILIS 2017  

Pénteken ér Szolnokra a Mozaik Múzeumtúra. Az országos rendezvénysorozat 4. állomása a 
Damjanich János Múzeum, ahol egész nap színes programokkal várják az érdeklődőket. A 
múzeum épülete mellett a Galériában, a Tabánban és jó idő esetén a Kossuth téren is 
rendeznek programokat- mondta el az Amadeus Rádiónak Barláné Kulánda Krisztina, 
múzeumpedagógus, aki hozzátette, most a múzeum is házhoz megy, ellátogatnak egy 
szolnoki iskolába. 
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 Új Néplap - 2017. 04. 29. (2. oldal) 

Túrával fogadták a látogatókat 

Eseménydús múzeumi program volt a Mozaik Múzeumtúrán 

SZOLNOK A közönségbarát, nyitott múzeum szemlélet jegyében zajlottak tegnap a Damjanich 
János Múzeum Mozaik Múzeumtúra programjai. 

A Kossuth téri épületben, és az előtte levő színpadon, a Tabánban, illetve a Tiszaparti 
Római Katolikus Általános Iskolában és Gimnáziumban változatos időtöltést kínáltak az 
érdeklődőknek. Délelőtt Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus kisdiákokat vezetett 
be a teázás titkaiba. A Képtárban Zay Orsolya, a Nemzeti Múzeum történésze Középkori 
lakoma címmel elődeink étkezési szokásait ismertette. A tiszaparti 9. a. társadalomtudományi 
osztálya Galsi Erika osztályfőnökkel a szakembereknek tett fel kérdéseket a múzeumi munka 
rejtelmeiről. Az érdeklődők rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt Bereznai Péter festő- és 
Lestyán-Goda János szobrászművésszel. A Zolnuk Bandérium fegyver és harcművészeti, és a 
Bereczki Máté gazdakör bortörténeti bemutatója mellett a Cuháré néptáncegyüttes műsorát 
láthatták és hallhatták az Immates együttes koncertjét is. A napot Polgár Zoltán régész Tabáni 
mesék előadása zárta a Tabáni tájházban.  

KA: A rendezvényen változatos programokat kínáltak 
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Szolnok, Te csodás! - egy délután a kultúra jegyében 

Budapesten esett az eső, de amikor beszálltunk az autóba, már érezni lehetett a közeledő jó 
időt. Így is lett: minél közelebb kerültünk Szolnokhoz, az idő egyre kellemesebbé vált. Mire 
odaértünk, a nap sugarai már csillogtak a Tisza folyó vizén. 

A Damjanich János Múzeumban kezdtük a Mozaik Múzeumtúra szolnoki állomását, sőt 
igazából nagyon ki sem mozdultunk erről a helyszínről, hisz nem mi mentünk, hanem a 
különböző előadások, kiállítások érkeztek hozzánk. Először egy kellemes társalgásban 
vettünk részt a vendégszerető vezetők jelenlétében. A tárlatvezetés szuper volt, egyedi és 
zseniális ötletekkel spékelték meg az állandó kiállítást, ahol festményeket tekinthettünk meg 
más-más művészektől. 

Ami nagyon tetszett a kiállítótermek kialakításában, hogy mindenhol volt olyan hely, ahol le 
lehetett pihenni, leülni egy pillanatra a festmények társaságában. Besétálhattunk olyan 
szobákba is, amik a legmodernebb technikával voltak felszerelve: gondolok itt olyasmikre, 
mint például az audioguide, amit saját magunknak kapcsolhatunk be. Igazán különlegesnek 
bizonyult az is, ahogy éppen besötétítették a kiállítótermet és csak a festmények pompáztak a 
megvilágított fényben. Minden tekintetet vonzottak, igényelték a fókuszt. Nagyon tetszett ez 
az állandó kiállítás, ajánlom mindenkinek. Még finom pogácsával is megkínáltak bennünket. 

A szolnoki Bereczki Máté Gazdakör bortörténeti előadást tartott, a végén egy kis meglepetés 
borkóstolással.  Megismerhettük az alapítókat, a napi munkájukat és a társaságon belüli 
tevékenységeiket. Talán az egyik legbeszédesebb információ, hogy a gazdakörön belüli 
átlagéletkor 65,7 év. Izgalmas előadás volt, megtudhattuk többek között azt  is, hogy kiváló 
minőségű borokat készítenek. Nagy gratula nekik innen is! 

A részesei lehettünk egy csodálatos táncbemutatónak is a Cuháré Néptáncegyüttestől. 
Fantasztikus hangulatot varázsoltak a placcra. Színpadi koreográfiáik felölelik a Kárpát-
Medence szinte valamennyi tájegységének hagyományos tánckultúráját. Évente számos 
táncrendezvényen vesznek részt, inkább a városban, de szívesen utaznak az ország többi 
részére is, hogy elkápráztassák a nézőket, úgy, ahogy azt velünk is tették. 

Aztán ahogy ment le a nap, elkezdődött valami egészen érdekes: az Inmates koncert. Az ott 
érezhető hangulat leírhatatlan, bár, aki volt már koncerten, az biztos tudja, milyen egy jó 
zenekar. Na, ők egy jó zenekar! A blues, country, és rock zenét játszó zenekar tagjai: Makai 
Péter: gitár, vokál, Rocsa Róbert: basszusgitát, Varga Ervin: dob, Ács Károly: szólógitár. Robert 
E.C. Toperczer: ének, gitár. 
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Mintha lett volna valami a levegőben, ahogy azt a Halott Pénz is elénekelte, ”Van valami a 
levegőben…”. Ez volt a hab a tortán, a pont arra a bizonyos i-re. 

Összességében mindenkinek ajánlom Szolnokot. Ha nem is ide tervezi az ember a 2 hetes 
nyaralását, mindenképpen érdemes egy hosszú hétvégét Szolnok városára áldozni, mivel 
gyönyörű, a művészeti és kulturális értékei mellett a Tisza part is magával ragad. Búcsúképp 
szóljon Petőfi Sándor erről írt verse: 

Nyári napnak alkonyúlatánál 

Megállék a kanyargó Tiszánál 

Ott, hol a kis Túr siet beléje, 

Mint a gyermek anyja kebelére. 

A folyó oly símán, oly szelíden 

Ballagott le parttalan medrében, 

Nem akarta, hogy a nap sugára 

Megbotoljék habjai fodrába’. 

Síma tükrén a piros sugárok, 

(Mint megannyi tündér) táncot jártak, 

Szinte hallott lépteik csengése, 

Mint parányi sarkantyúk pengése. 

Üdv, 

a Száguldó Diákriporter, Szolnokról! 
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 Új Néplap - 2017. 05. 03. (3. oldal) 

A Tabán múltjáról hallhattak 

SZOLNOK Tabán – Egy városrész születése címmel tartott ismertető előadást a helyi tájházban 
péntek este Polgár Zoltán, a Damjanich múzeum régésze. 

A program kettős célja volt bemutatni az érdeklődőknek a történelmi városrész múltját, 
ugyanakkor a Tabánhoz kapcsolódó tárgyak felajánlását is várták a szervezők. Polgár Zoltán 
kifejtette, a Tabán elnevezés a török korig vezethető vissza. Ahogy sok más városban, 
Szolnokon is az egyik legrégibb városmag elnevezése a Tabán. A különleges terület a 
bőrfeldolgozásról kapta a nevét, egészen pontosan a tímárokról. – Az első említés 1696-ból 
származik. A 17. századi magyar lakosságot a környéken az eltörökösödés jellemezte.  

Akkoriban a törökök katonai funkciót is szántak ennek a térségnek, ugyanis katonaságot is 
állomásoztattak itt – ábrázolta a korabeli állapotokat a régész. Az előadó felidézte, nem volt 
mindig a város ékköve a környék. Korábban ugyanis a Tabán egyet jelentett a lepusztult, 
külvárosi környezettel. – Az árvízmentesítés rendkívül hosszú ideig nem volt biztosított, 
emiatt vizes terület alakult itt ki. Sokáig zárt közösség jellemezte a térséget, ahol főként az 
iparosok telepedtek meg, de a vízi világ miatt természetesen élénk halászat is folyt – tette 
hozzá. Így talán az sem véletlen, hogy a helyi utcák egy részének nevei is a vízi 
tevékenységekhez kötődnek.  

Az estébe nyúló rendezvény a Mozaik Múzeumtúra Roadshowjának egyik kiemelt 
állomása volt.  

  

Az árvízmentesítés rendkívül hosszú ideig nem volt biztosított. 
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RÉGI KOROKAT IDÉZTEK SZOLNOKON 

Középkori katonai bemutató, néptánc előadás, és rock koncert a múzeumudvaron! A szolnoki 
Damjanich János Múzeum volt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow negyedik állomása, ahol 
régi korok szellemét idézték meg. 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi órákon vehettek részt iskolás csoportok: a „Formosa 
aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című kiállításon például a diákok 
Tajvan történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával ismerkedhettek meg. A 
Mesélő dobozok nevű tárlaton az okostelefonok és tabletek „nagyszüleivel” találkozhattak: a 
foglalkozáson régi rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhattak 
meg. A múlt bűvöletében töltött idő mellett a kortárs művészeteknek is jutott szerep: a fiatal 
múzeumbarátok a Szolnoki Galériában rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt „Az univerzum 
árnyékában” című időszaki kiállításon, ahol a két alkotó, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas 
festőművész, és Lestyán-Goda János szobrászművész személyesen kalauzolták végig a 
diákokat a művek között. 

A Roadshow keretében azonban nem csak a gyerekek mentek múzeumba, hanem a 
muzeológusok is ellátogattak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai a 
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban vendégeskedtek, ahol a diákok 
szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, valamint 
néprajzkutató mesélt a fiatalságnak hivatásuk szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esett 
a múzeumban található kiállításokról is, hiszen a Damjanich János Múzeum történelmi 
leletanyaga igazán gazdag. 

Kellő étvágygerjesztésben részesültek az érdeklődők Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársának előadásán a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! A 
gasztrotörténeti előadáson fény derült a lovagkor étkezési szokásaira, amely nem csupán a 
kézzel evés hagyományát jelenti. 

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készült a múzeum, az intézmény előtt 
felállított színpadon a New Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhettek a 
kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus 
gimnasztika és a tánc elemeit. Ez után a múzeum díszudvarán folytatódott a programok 
sokszínű sorozata: a Zolnok Bandérium középkori katonai bemutatóját csodálhatták meg a 
résztvevők. Megismerkedtek a korabeli közelharc rejtelmeivel, s megtudhatták, hogy a csapat 
neve Szolnok régi elnevezéséből, a „Zounok” szóból ered. A kardok és páncélok ritmusos 
zörgése mellett érdekes információkkal gazdagodtak a kor lovagi kultúrájáról, s kiderült: nem 
csak a férfiak, a hölgyek is nagyon vitézül harcoltak akkoriban. 
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A bemutató után a Damjanich János Múzeum konferenciatermében ismerkedhettek a Bereczki 
Máté Gazdakör munkásságával, s a vidék finomabbnál finomabb boraival, amelyeket meg is 
kóstolhattak – persze csakis 18 éven felül. A múltidézés a Tabáni Tájházban folytatódott a 
bortörténeti kitérő után: a Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi és legszebb – városrész 
történetéről hangzott el érdekes előadás. A török korban rendkívül fontos szerepet játszott a 
szolnoki vár, amely a település Tabán részén feküdt akkoriban, de az is kiderült, hogy itt 
másolták az egyetlen Magyarországon készült török kódexet, amely Szulejmán hadjáratát 
regéli el. 

A tabáni kalandozás után ismét a Damjanich János Múzeum díszudvarán a Szolnoki Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta működő 
együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes tartott bemutatót. A csapat dicséretére váljék, hogy a 
kissé csípős idő ellenére élőben szórakoztatták a közönséget a táncokhoz tartozó énekekkel. 

A napot az Inmates zenekar zárta: a 2015 óta működő együttes rock-, blues-, és 
countryfeldolgozásokkal szórakoztatta a múzeumudvaron összegyűlteket: csak úgy zengtek 
a falak a Folsom prison blues-tól, és a Jimi Hendrix feldolgozásoktól! A kellemes lezárás után 
elsötétültek a múzeum fényei: a tartalmas nap után elégedetten, tele emlékekkel térhettek a 
szolnokiak nyugovóra. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Szegeden lesz, május 12-én. 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Régi korokat idéztünk Szolnokon 

Középkori katonai bemutató, néptánc előadás, és rock koncert a múzeumudvaron! A szolnoki 
Damjanich János Múzeum volt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow negyedik állomása, ahol 
együtt idéztük meg a régi korok szellemét. 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi órákon vehettek részt iskolás csoportok: a „Formosa 
aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című kiállításon például a diákok 
Tajvan történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával ismerkedhettek meg. A 
Mesélő dobozok nevű tárlaton az okostelefonok és tabletek „nagyszüleivel” találkozhattak: a 
foglalkozáson régi rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhattak 
meg. A múlt bűvöletében töltött idő mellett a kortárs művészeteknek is jutott szerep: a fiatal 
múzeumbarátok a Szolnoki Galériában rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt „Az univerzum 
árnyékában” című időszaki kiállításon, ahol a két alkotó, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas 
festőművész, és Lestyán-Goda János szobrászművész személyesen kalauzolták végig a 
diákokat a művek között. 

A Roadshow keretében azonban nem csak a gyerekek mentek múzeumba, hanem a 
muzeológusok is ellátogattak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai a 
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban vendégeskedtek, ahol a diákok 
szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, valamint 
néprajzkutató mesélt a fiatalságnak hivatásuk szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esett 
a múzeumban található kiállításokról is, hiszen a Damjanich János Múzeum történelmi 
leletanyaga igazán gazdag. 

Kellő étvágygerjesztésben részesültek az érdeklődők Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársának előadásán a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! A 
gasztrotörténeti előadáson fény derült a lovagkor étkezési szokásaira, amely nem csupán a 
kézzel evés hagyományát jelenti. 

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készült a múzeum, az intézmény előtt 
felállított színpadon a New Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhettek a 
kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus 
gimnasztika és a tánc elemeit. Ez után a múzeum díszudvarán folytatódott a programok 
sokszínű sorozata: a Zolnok Bandérium középkori katonai bemutatóját csodálhattuk meg. 
Megismerkedtünk a korabeli közelharc rejtelmeivel, s megtudhattuk, hogy a csapat neve 
Szolnok régi elnevezéséből, a „Zounok” szóból ered. A kardok és páncélok ritmusos zörgése 
mellett érdekes információkkal gazdagodtunk a kor lovagi kultúrájáról, s kiderült: nem csak a 
férfiak, a hölgyek is nagyon vitézül harcoltak akkoriban. 
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A bemutató után a Damjanich János Múzeum konferenciatermébe vettük az irányt, ahol 
megismerkedtünk a Bereczki Máté Gazdakör munkásságával, s a vidék finomabbnál 
finomabb boraival, amelyeket meg is kóstolhattunk – persze csakis 18 éven felül. A múltidézés 
a Tabáni Tájházban folytatódott a bortörténeti kitérő után: a Zagyva partján fekvő – egyik 
legrégebbi és legszebb – városrész történetéről hallgattunk érdekes előadást. Megtudtuk, hogy 
a török korban rendkívül fontos szerepet játszott a szolnoki vár, amely a település Tabán 
részén feküdt akkoriban, de az is kiderült, hogy itt másolták az egyetlen Magyarországon 
készült török kódexet, amely Szulejmán hadjáratát regéli el. 

A tabáni kalandozás után ismét a Damjanich János Múzeum díszudvara felé vettük az irányt: 
az udvaron a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 
Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes tartott bemutatót. A 
csapat dicséretére váljék, hogy a kissé csípős idő ellenére élőben szórakoztatták a közönséget 
a táncokhoz tartozó énekekkel. 

A napot az Inmates zenekarral zártuk: a 2015 óta működő együttes rock-, blues-, és 
countryfeldolgozásokkal szórakoztatta a múzeumudvaron összegyűlteket: csak úgy zengtek 
a falak a Folsom prison blues-tól, és a Jimi Hendrix feldolgozásoktól! A kellemes lezárás után 
elsötétültek a múzeum fényei: a tartalmas nap után elégedetten, tele emlékekkel térhettek a 
szolnokiak nyugovóra. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Szegeden lesz, május 12-én. 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 

Forrás: Mozaik Múzeumtúra 
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Dátum: 03/05/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Régi korokat idéztünk Szolnokon 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/regi-korokat-ideztunk-szolnokon  

Régi korokat idéztünk Szolnokon 

Középkori katonai bemutató, néptánc előadás, és rock koncert a múzeumudvaron! 

A szolnoki Damjanich János Múzeum volt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow negyedik 
állomása, ahol együtt idéztük meg a régi korok szellemét. 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi órákon vehettek részt iskolás csoportok: a „Formosa 
aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című kiállításon például a diákok 
Tajvan történelmével, a tea fajtáival, s fogyasztásának kultúrájával ismerkedhettek meg. 

A Mesélő dobozok nevű tárlaton az okostelefonok és tabletek „nagyszüleivel” találkozhattak: 
a foglalkozáson régi rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhattak 
meg. A múlt bűvöletében töltött idő mellett a kortárs művészeteknek is jutott szerep: a fiatal 
múzeumbarátok a Szolnoki Galériában rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt „Az univerzum 
árnyékában” című időszaki kiállításon, ahol a két alkotó, Bereznai Péter, Munkácsy-díjas 
festőművész, és Lestyán-Goda János szobrászművész személyesen kalauzolták végig a 
diákokat a művek között. 

A Roadshow keretében azonban nem csak a gyerekek mentek múzeumba, hanem a 
muzeológusok is ellátogattak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai a 
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban vendégeskedtek, ahol a diákok 
szabadon kérdezhetnek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, valamint 
néprajzkutató mesélt a fiatalságnak hivatásuk szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esett 
a múzeumban található kiállításokról is, hiszen a Damjanich János Múzeum történelmi 
leletanyaga igazán gazdag. 

Kellő étvágygerjesztésben részesültek az érdeklődők Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársának előadásán a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában! A 
gasztrotörténeti előadáson fény derült a lovagkor étkezési szokásaira, amely nem csupán a 
kézzel evés hagyományát jelenti. 

A délután folyamán is igazi kulturális forgataggal készült a múzeum, az intézmény előtt 
felállított színpadon a New Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhettek a 
kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus 
gimnasztika és a tánc elemeit. Ez után a múzeum díszudvarán folytatódott a programok 
sokszínű sorozata: a Zolnok Bandérium középkori katonai bemutatóját csodálhattuk meg. 
Megismerkedtünk a korabeli közelharc rejtelmeivel, s megtudhattuk, hogy a csapat neve 
Szolnok régi elnevezéséből, a „Zounok” szóból ered. A kardok és páncélok ritmusos zörgése 
mellett érdekes információkkal gazdagodtunk a kor lovagi kultúrájáról, s kiderült: nem csak a 
férfiak, a hölgyek is nagyon vitézül harcoltak akkoriban. 
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A bemutató után a Damjanich János Múzeum konferenciatermébe vettük az irányt, ahol 
megismerkedtük a Bereczki Máté Gazdakör munkásságával, s a vidék finomabbnál finomabb 
boraival, amelyeket meg is kóstolhattunk – persze csakis 18 éven felül. A múltidézés a Tabáni 
Tájházban folytatódott a bortörténeti kitérő után: a Zagyva partján fekvő – egyik legrégebbi és 
legszebb – városrész történetéről hallgattunk érdekes előadást. Megtudtuk, hogy a török 
korban rendkívül fontos szerepet játszott a szolnoki vár, amely a település Tabán részén feküdt 
akkoriban, de az is kiderült, hogy itt másolták az egyetlen Magyarországon készült török 
kódexet, amely Szulejmán hadjáratát regéli el. 

A tabáni kalandozás után ismét a Damjanich János Múzeum díszudvara felé vettük az irányt: 
az udvaron a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 
Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes tartott bemutatót. A 
csapat dicséretére váljék, hogy a kissé csípős idő ellenére élőben szórakoztatták a közönséget 
a táncokhoz tartozó énekekkel. 

A napot az Inmates zenekarral zártuk: a 2015 óta működő együttes rock-, blues-, és 
countryfeldolgozásokkal szórakoztatta a múzeumudvaron összegyűlteket: csak úgy zengtek 
a falak a Folsom prison blues-tól, és a Jimi Hendrix feldolgozásoktól! A kellemes lezárás után 
elsötétültek a múzeum fényei: a tartalmas nap után elégedetten, tele emlékekkel térhettek a 
szolnokiak nyugovóra.  

További képeket a Galériában talál. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Szegeden lesz, május 12-én. 
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Dátum: 05/05/2017 

Médium: kultura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Régi korokat idéztünk Szolnokon 

Link: http://www.kultura.hu/tarlat/regi-korokat-ideztunk  

 

Régi korokat idéztünk Szolnokon 

Középkori katonai bemutató, néptáncelőadás és rock koncert a múzeumudvaron! A szolnoki 
Damjanich János Múzeum volt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow negyedik állomása, ahol 
együtt idéztük meg a régi korok szellemét. 

A délelőtt folyamán különféle múzeumi órákon vehettek részt iskolás csoportok: a „Formosa 
aranykincse”: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című kiállításon például Tajvan 
történelmével, a tea fajtáival és fogyasztásának kultúrájával ismerkedhettek meg a diákok. A 
Mesélő dobozok nevű tárlaton az okostelefonok és a tabletek őseivel találkozhattak: a 
foglalkozáson régi rádiókat, televíziókat, magnetofonokat és lemezjátszókat csodálhattak 
meg. A múlt mellett a kortárs művészeteknek is jutott szerep: a fiatal múzeumbarátok a 
Szolnoki Galériában rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt Az univerzum árnyékában című 
időszaki kiállításon, ahol a két alkotó, Bereznai Péter Munkácsy-díjas festőművész és Lestyán-
Goda János szobrászművész személyesen kalauzolta végig a diákokat a művek között. 

A roadshow keretében azonban nemcsak a gyerekek mentek múzeumba, hanem a 
muzeológusok is ellátogattak az iskolába! A Damjanich János Múzeum munkatársai a 
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban vendégeskedtek, ahol a diákok 
szabadon kérdezhettek a múzeumi munkákkal kapcsolatban. Régész, történész, valamint 
néprajzkutató mesélt a fiatalságnak hivatásuk szépségeiről, illetve árnyoldalairól, de szó esett 
a múzeumban található kiállításokról is, hiszen a Damjanich János Múzeum történelmi 
leletanyaga igazán gazdag. 

Az érdeklődők mindezek után Zay Orsolya, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársának 
gasztrotörténeti előadásán a Damjanich János Múzeum első emeleti képtárában fény derült a 
lovagkor étkezési szokásaira, amely nem csupán a kézzel evés hagyományát jelenti. 

Igazi kulturális forgataggal készült délutánra a múzeum: az intézmény előtt felállított 
színpadon a New Toptalent Fit-Kid SE előadásán a nézők megismerkedhettek a kifejezetten 
gyerekek számára kifejlesztett sportággal, mely ötvözi a torna, a ritmikus gimnasztika és a 
tánc elemeit. Ezt követően a múzeum díszudvarán folytatódott a programok sorozata: a 
Zolnok Bandérium középkori katonai bemutatóját csodálhattuk meg. Megismerkedtünk a 
korabeli közelharc rejtelmeivel, és megtudhattuk, hogy a csapat neve Szolnok régi 
elnevezéséből, a „Zounok” szóból ered. A kardok és a páncélok ritmusos zörgése mellett 
érdekes információkkal gazdagodtunk a kor lovagi kultúrájáról, és kiderült az is, hogy 
nemcsak a férfiak, hanem a hölgyek is vitézül harcoltak akkoriban. 
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A bemutató után a Damjanich János Múzeum konferenciatermében a látogatók 
megismerkedhettek a Bereczki Máté Gazdakör munkásságával és a vidék finomabbnál 
finomabb boraival, amelyeket meg is kóstolhattunk – persze csakis 18 éven felül. A múltidézés 
a Tabáni Tájházban folytatódott a bortörténeti kitérő után: a Zagyva partján fekvő – egyik 
legrégebbi és legszebb – városrész történetéről hallgattunk érdekes előadást. Megtudtuk, hogy 
a török korban rendkívül fontos szerepet játszott a szolnoki vár, amely a település Tabán 
részén feküdt akkoriban, de az is kiderült: itt másolták az egyetlen, Magyarországon készült 
török kódexet, amely Szulejmán hadjáratát regéli el. 

A tabáni kalandozás után ismét a Damjanich János Múzeum díszudvara felé vettük az irányt: 
az udvaron a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú 
Művészeti Iskola 1996 óta működő együttese, a Cuháré Néptáncegyüttes tartott bemutatót. 

A napot az Inmates zenekarral zártuk: a 2015 óta működő együttes rock-, blues- és 
countryfeldolgozásokkal szórakoztatta a múzeumudvaron összegyűlteket. Csak úgy zengtek 
a falak a Folsom prison bluestól, és a Jimi Hendrix-feldolgozásoktól! A tartalmas nap után 
elégedetten, tele emlékekkel térhettek a szolnokiak nyugovóra. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Szegeden lesz május 12-én. 
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ROADSHOW - SZEGED 

 

Dátum: 25/04/2017 

Médium: moramuzeum.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: MOZAIK MÚZEUMTÚRA a Móra-múzeumban és a Fekete házban 

Link: http://moramuzeum.hu/mozaik-muzeumtura-a-mora-muzeumban-es-a-fekete-
hazban/ 

 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA a Móra-múzeumban és a Fekete házban 

2017-04-25 
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Dátum: 05/05/2017 

Médium: tiszatajonline.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumi fieszta Szegeden 

Link: http://tiszatajonline.hu/?p=105495  

Múzeumi fieszta Szegeden 

Program  

Múzeumi fiesztát tartanak Szegeden: a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ja ugyanis a Móra 
Ferenc Múzeumba, a Fekete házba és a Szent-Györgyi Albert Agórába érkezik május 12-én, 
pénteken. Játszóházzal, interaktív tárlatvezetésekkel, izgalmas múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket egész nap. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow-jának következő állomása Szeged: május 12-én, pénteken 
egész napos programokkal várják az érdeklődőket három szegedi helyszínen. A Móra Ferenc 
Múzeum és a Fekete ház 10-19 óra között, a Szent-Györgyi Albert Agóra pedig 8-20 óra között 
tart nyitva. 

A Móra Ferenc Múzeumban és a Fekete házban a délelőtt az iskolás csoportoké, míg délután 
a családokat és az egyénileg érkezőket várják. A Móra-múzeum főépületében interaktív 
tárlatvezetéseket tartanak majd a PlakArt és a Páratlanok című kiállításokon, emellett 
papucsos játszóházzal is készülnek a múzeumpedagógusok. Délután a tápai papucsos 
táncokról hallgathatunk meg egy előadást, illetve az érdeklődők megismerhetik a Határtalan 
Régészet című magazint is egy beszélgetés keretében. 

A Fekete házban délelőtt és délután is interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak 
a polgári enteriőr-kiállítás termeiben, ahol a 19. századi viselkedési, öltözködési szokásokat 
ismerhetik meg a résztvevők. A Szent-Györgyi Albert Agórában tárlatvezetésekkel, 
előadásokkal és fizikai kísérletekkel várják az érdeklődőket. 

A Móra Ferenc Múzeum és a Fekete ház programjain belépőjegy megváltása mellett 
ingyenesen lehet részt venni. A délelőtti, csoportos iskolai programokra előzetes bejelentkezés 
szükséges, a délutáni programok bejelentkezés nélkül, 19 óráig látogathatók. 

Mozaik Múzeumtúra – Roadshow Szegeden 

Móra Ferenc Múzeum és Fekete ház 

Időpont: 2017. május 12. péntek 10-19 óráig 

Programok: 

Délelőtt (iskolai csoportok részére): 

Móra Ferenc Múzeum: 

10.00-13.00: Játszóház a „papucs” jegyében (iskolai csoportok részére) 
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10.00: Történelmi múzeumpedagógiai foglalkozás a Plak-Art kiállításban (iskolai csoportok 
részére) 

10.00: Néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozás a Páratlanok kiállításban (iskolai csoportok 
részére) 

Tárlatvezetések igény szerinti időpontokban a természettudományi és a néprajzi 
látványtárakban. 

Fekete ház: 

10.00, 11.00 és 12.00: Tudni illik, hogy mi illik! Múzeumpedagógiai foglalkozás a Fekete ház 
Enteriőr kiállításában (iskolai csoportok részére) 

A délelőtti programokra előzetes bejelentkezés szükséges! 

Délután (egyénileg érkező látogatók, családok részére): 

Móra Ferenc Múzeum: 

16.00-19.00: Játszóház a „papucs” jegyében – családok, egyénileg érkezők számára 

16.00-19.00: TKM Totó. A Tájak Korok Múzeumok Egyesület szegedi tagcsoportjának 
bemutatkozása és játéka. 

16.00, 17.00 és 18.00: Tárlatvezetések a Plak-Art kiállításban 

16.00 és 18.00: Szakmai tárlatvezetések a „Páratlanok – A szegedi papucs története” című 
kiállításban 

17.00: Tápai papucsos táncok – Táncantropológiai előadás élő táncbemutatóval illusztrálva. 

18.00: A Határtalan Régészet című folyóirat bemutatója. Beszélgetés Fogas Ottó 
múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs főszerkesztővel 

Fekete ház: 

17.00: „Tudni illik, hogy mi illik” címmel múzeumpedagógiai foglalkozás egyénileg érkezők 
és családok számára a Fekete ház Enteriőr kiállításában. 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Időpont: 2017. május 12. péntek, 8-20 óráig 

Programok: 

Kulturális programok (egész nap megtekinthetőek): 

Horváth Zoltán szoborkiállítása 

Fruska Gora kolostorai – Srdjan Stevanov fotókiállítása 

Az Alföld Képző és Iparművészek Köre (AKIK) tagjainak festmény kiállítása 

Tudományos programok: 

10.00 és 14.00: Rendhagyó tárlatvezetés az Informatika Történeti Kiállításon 
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11.00 és 15.00: Különleges fizikai kísérletek, amit eddig sehol nem láthattál címmel kísérleti 
bemutató a Látványlaboratóriumban. 

16.00: Játékok Labirintusa – videojáték történeti előadás az Informatika Történeti Kiállításon. 
Előadó: Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa 
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Dátum: 08/05/2017 

Médium: hungary.shafaqna.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szegedre érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Link: http://hungary.shafaqna.com/HU/HU/2358768  

 

Szegedre érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása a napfény városa, Szeged, ahol a helyi 
múzeumok egész nap tartalmas programokkal várják a látogatókat! A vendégek 
megismerkedhetnek a legendás szegedi papuccsal, de illemtani múzeumi óra, folyóirat 
bemutató, s videojáték történeti előadás is szerepel a programok között. 
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Szegedre érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 

Mozaik Múzeumtúra/OPH Kép: Mozaik Múzeumtúra2017. május 8. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása a napfény városa, Szeged, ahol a helyi 
múzeumok egész nap tartalmas programokkal várják a látogatókat! A vendégek 
megismerkedhetnek a legendás szegedi papuccsal, de illemtani múzeumi óra, folyóirat 
bemutató, s videojáték történeti előadás is szerepel a programok között. 

A szegedi papucsot Rátkai Sándor népi iparművész találta fel, a mester élete során több tízezer 
párat készített a különleges lábbeliből. A szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményét 
gazdagítja a mintakollekció, amelyet még az idős iparművész adományozott az 
intézménynek. Többek között ezeket is meg lehet tekinteni a múzeum időszaki kiállításán, 
amely a „Páratlanok – A szegedi papucs története” nevet viseli. A Móra Ferenc Múzeum 
többféle foglalkozással is készül, melynek fókuszában a különleges lábbeli áll: például 10 és 
13 óra között játszóház, és múzeumi óra is lesz iskolai csoportok számára. A délután folyamán 
is folytatódik ez a tematika: 16-19 óráig családi játszóházzal várják az érdeklődőket, ahol 
motívumok festésére, papírból papucskészítésre és népi minták varrására lesz lehetőség. 16 és 
18 órai kezdettel interaktív, szakmai tárlatvezetések indulnak a kiállításban. A múzeum 
néprajzi osztályának munkatársai fogják kalauzolni az érdeklődőket, akik megtudhatják, 
mitől is olyan egyedi a szegedi papucs, de arra is fény derül, hogy hogyan készítették, és kik 
viselték a hagyományos lábbelit. A szegedi- és környékbeli népviseletnek, de a mindennapi 
életnek is fontos eleme volt a papucs hajdanán: ezt hivatott bemutatni a 17 órától kezdődő 
táncantropológiai előadás, ahol a látogatók megismerkedhetnek a híres tápai papucsos 
táncokkal. 

Tudni illik, hogy mi illik! Délelőtt régi korok viselkedéskultúrájával ismerkedhetnek meg 
iskolás csoportok a Fekete ház enteriőr kiállításában. Az alsó tagozatos diákok a régi 
berendezési tárgyak között játszva sajátíthatják el az egykori illemtant, és étkezési szokásokat. 
A foglalkozás emellett korunk viselkedési szokásait is segít tudatosítani a drámapedagógia 
módszereivel. 17 órától a ház ajtaja nyitva áll az érdeklődő családok előtt is, hogy a szülők se 
maradjanak ki a mókás időutazásból. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum másik időszaki 
kiállításával is megismerkedhetnek a látogatók: a Plak-Art című tárlatban 16, 17 és 18 órai 
kezdettel is indulnak vezetések. A különleges plakátkiállításon kiderül, hogyan védekeztek 
hazánkban a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, hogyan próbálták megelőzni az 
alkoholfogyasztást, milyen felvilágosítás járt a házasság előtt állóknak, és bemutatnak egy 
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olyan 1956-os plakátot is, melyen eredeti bakancsnyom látható. 16 órától a Tájak Korok 
Múzeumok Egyesület szegedi tagcsoportja kedvcsináló vetítésre várja az érdeklődőket, ahol 
bemutatják a csoport programjait és kirándulásait. Ezt követi a játékos totó. 18 órától a régészet 
szerelmeseinek kedvez a múzeum: a „Határtalan Régészet” című folyóirat bemutatóján Fogas 
Ottó múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs szerkesztővel lesz beszélgetés. 

A Szent-Györgyi Albert Agóra is egész nap színes programokkal várja a technika iránt 
érdeklődőket: 10 és 14 órai kezdettel rendhagyó tárlatvezetésekkel kedveskednek a 
látogatóknak az Informatika Történeti Kiállításon. A vezetésen résztvevők 
megismerkedhetnek a számítógépek hőskorának „ereklyéivel”, többek között az M3, URAL2, 
RAZDAN, MINSZK 22, a „szegedi Katica” is látható a sort szinte a napjainkig folytató, világ 
színvonalú gyűjteményben. A kiállításba érdemes lesz 16 órakor is bekukkantani: Képes 
Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa tart érdekfeszítő 
előadást a videojátékok történetéről. Az Agórához tartozó Látványlaboratóriumban a főszerep 
a fizikai kísérleteké lesz: 11 és 15 órától várják a jövő tudósait, s a lelkes érdeklődőket. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum egész nap biztosít igény 
szerinti időpontban tárlatvezetéseket a természettudományi és néprajzi látványtáraiban. 
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szeged, 2017. 05. 12. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása a napfény városa, Szeged, ahol a helyi 
múzeumok egész nap tartalmas programokkal várják a látogatókat! A vendégek 
megismerkedhetnek a legendás szegedi papuccsal, de illemtani múzeumi óra, folyóirat 
bemutató, s videojáték történeti előadás is szerepel a programok között. 

A szegedi papucsot Rátkai Sándor népi iparművész találta fel, a mester élete során több tízezer 
párat készített a különleges lábbeliből. A szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményét 
gazdagítja a mintakollekció, amelyet még az idős iparművész adományozott az 
intézménynek. Többek között ezeket is meg lehet tekinteni a múzeum időszaki kiállításán, 
amely a „Páratlanok – A szegedi papucs története” nevet viseli. A Móra Ferenc Múzeum 
többféle foglalkozással is készül, melynek fókuszában a különleges lábbeli áll: például 10 és 
13 óra között játszóház, és múzeumi óra is lesz iskolai csoportok számára. A délután folyamán 
is folytatódik ez a tematika: 16-19 óráig családi játszóházzal várják az érdeklődőket, ahol 
motívumok festésére, papírból papucskészítésre és népi minták varrására lesz lehetőség. 
Azoknak sem kell csalódniuk, akik inkább csak gyönyörködnének a papucsokban, ugyanis 16 
és 18 órai kezdettel interaktív, szakmai tárlatvezetések indulnak a kiállításban. A múzeum 
néprajzi osztályának munkatársai fogják kalauzolni az érdeklődőket, akik megtudhatják, 
mitől is olyan egyedi a szegedi papucs, de arra is fény derül, hogy hogyan készítették, és kik 
viselték a hagyományos lábbelit. A szegedi- és környékbeli népviseletnek, de a mindennapi 
életnek is fontos eleme volt a papucs hajdanán: ezt hivatott bemutatni a 17 órától kezdődő 
táncantropológiai előadás, ahol a látogatók megismerkedhetnek a híres tápai papucsos 
táncokkal. 

Tudni illik, hogy mi illik! Délelőtt régi korok viselkedéskultúrájával ismerkedhetnek meg 
iskolás csoportok a Fekete ház enteriőr kiállításában. Az alsó tagozatos diákok a régi 
berendezési tárgyak között játszva sajátíthatják el az egykori illemtant, és étkezési szokásokat. 
A foglalkozás emellett korunk viselkedési szokásait is segít tudatosítani a drámapedagógia 
módszereivel.  17 órától a ház ajtaja nyitva áll az érdeklődő családok előtt is, hogy a szülők se 
maradjanak ki a mókás időutazásból! 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum másik időszaki 
kiállításával is megismerkedhetnek a látogatók: a Plak-Art című tárlatban 16, 17 és 18 órai 
kezdettel is indulnak vezetések. A különleges plakátkiállításon kiderül, hogyan védekeztek 
hazánkban a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, hogyan próbálták megelőzni az 
alkoholfogyasztást, milyen felvilágosítás járt a házasság előtt állóknak, és bemutatnak egy 
olyan 1956-os plakátot is, melyen eredeti bakancsnyom látható. 
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A délután folyamán a tárlatvezetéseken kívül is érdekes programokkal várják a látogatókat a 
Móra Ferenc Múzeumban: 16 órától a Tájak Korok Múzeumok Egyesület szegedi tagcsoportja 
kedvcsináló vetítésre várja az érdeklődőket, ahol bemutatják a csoport programjait és 
kirándulásait. Ez után játékos totón vehetnek részt a látogatók. 18 órától a régészet 
szerelmeseinek kedvez a múzeum: a „Határtalan Régészet” című folyóirat bemutatóján Fogas 
Ottó múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs szerkesztővel lesz beszélgetés. 

A Szent-Györgyi Albert Agóra is egész nap színes programokkal várja a technika iránt 
érdeklődőket: 10 és 14 órai kezdettel rendhagyó tárlatvezetésekkel kedveskednek a 
látogatóknak az Informatika Történeti Kiállításon. A vezetésen résztvevők 
megismerkedhetnek a számítógépek hőskorának „ereklyéivel”, többek között az M3, URAL2, 
RAZDAN, MINSZK 22, a „szegedi Katica” is látható a sort szinte a napjainkig folytató, világ 
színvonalú gyűjteményben. A kiállításba érdemes lesz 16 órakor is bekukkantani: Képes 
Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa tart érdekfeszítő 
előadást a videojátékok történetéről. Az Agórához tartozó Látványlaboratóriumban a főszerep 
a fizikai kísérleteké lesz: 11 és 15 órától várják a jövő tudósait, s a lelkes érdeklődőket. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum egész nap biztosít igény 
szerinti időpontban tárlatvezetéseket a természettudományi és néprajzi látványtáraiban. 
Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet: wilhelm.adel@gmail.com 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow szegedi facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/416407192068444/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szeged 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása a napfény városa, Szeged, ahol a helyi 
múzeumok egész nap tartalmas programokkal várják a látogatókat! A vendégek 
megismerkedhetnek a legendás szegedi papuccsal, de illemtani múzeumi óra, folyóirat-
bemutató, s videójáték-történeti előadás is szerepel a programok között. 

A szegedi papucsot Rátkai Sándor népi iparművész találta fel, a mester élete során több tízezer 
párat készített a különleges lábbeliből. A szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményét 
gazdagítja a mintakollekció, amelyet még az idős iparművész adományozott az 
intézménynek. Többek között ezeket is meg lehet tekinteni a múzeum időszaki kiállításán, 
amely a „Páratlanok – A szegedi papucs története” nevet viseli. A Móra Ferenc Múzeum 
többféle foglalkozással is készül, melynek fókuszában a különleges lábbeli áll: például 10 és 
13 óra között játszóház, és múzeumi óra is lesz iskolai csoportok számára. A délután folyamán 
is folytatódik ez a tematika: 16-19 óráig családi játszóházzal várják az érdeklődőket, ahol 
motívumok festésére, papírból papucskészítésre és népi minták varrására lesz lehetőség. 
Azoknak sem kell csalódniuk, akik inkább csak gyönyörködnének a papucsokban, ugyanis 16 
és 18 órai kezdettel interaktív, szakmai tárlatvezetések indulnak a kiállításban. A múzeum 
néprajzi osztályának munkatársai fogják kalauzolni az érdeklődőket, akik megtudhatják, 
mitől is olyan egyedi a szegedi papucs, de arra is fény derül, hogy hogyan készítették, és kik 
viselték a hagyományos lábbelit. A szegedi- és környékbeli népviseletnek, de a mindennapi 
életnek is fontos eleme volt a papucs hajdanán: ezt hivatott bemutatni a 17 órától kezdődő 
táncantropológiai előadás, ahol a látogatók megismerkedhetnek a híres tápai papucsos 
táncokkal. 

Tudni illik, hogy mi illik! Délelőtt régi korok viselkedéskultúrájával ismerkedhetnek meg 
iskolás csoportok a Fekete ház enteriőr kiállításában. Az alsó tagozatos diákok a régi 
berendezési tárgyak között játszva sajátíthatják el az egykori illemtant, és étkezési szokásokat. 
A foglalkozás emellett korunk viselkedési szokásait is segít tudatosítani a drámapedagógia 
módszereivel.  17 órától a ház ajtaja nyitva áll az érdeklődő családok előtt is, hogy a szülők se 
maradjanak ki a mókás időutazásból! 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum másik időszaki 
kiállításával is megismerkedhetnek a látogatók: a Plak-Art című tárlatban 16, 17 és 18 órai 
kezdettel is indulnak vezetések. A különleges plakátkiállításon kiderül, hogyan védekeztek 
hazánkban a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, hogyan próbálták megelőzni az 
alkoholfogyasztást, milyen felvilágosítás járt a házasság előtt állóknak, és bemutatnak egy 
olyan 1956-os plakátot is, melyen eredeti bakancsnyom látható. 
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A délután folyamán a tárlatvezetéseken kívül is érdekes programokkal várják a látogatókat a 
Móra Ferenc Múzeumban: 16 órától a Tájak Korok Múzeumok Egyesület szegedi tagcsoportja 
kedvcsináló vetítésre várja az érdeklődőket, ahol bemutatják a csoport programjait és 
kirándulásait. Ez után játékos totón vehetnek részt a látogatók. 18 órától a régészet 
szerelmeseinek kedvez a múzeum: a „Határtalan Régészet” című folyóirat bemutatóján Fogas 
Ottó múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs szerkesztővel lesz beszélgetés. 

A Szent-Györgyi Albert Agóra is egész nap színes programokkal várja a technika iránt 
érdeklődőket: 10 és 14 órai kezdettel rendhagyó tárlatvezetésekkel kedveskednek a 
látogatóknak az Informatika Történeti Kiállításon. A vezetésen résztvevők 
megismerkedhetnek a számítógépek hőskorának „ereklyéivel”, többek között az M3, URAL2, 
RAZDAN, MINSZK 22, a „szegedi Katica” is látható a sort szinte a napjainkig folytató, világ 
színvonalú gyűjteményben. A kiállításba érdemes lesz 16 órakor is bekukkantani: Képes 
Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa tart érdekfeszítő 
előadást a videojátékok történetéről. Az Agórához tartozó Látványlaboratóriumban a főszerep 
a fizikai kísérleteké lesz: 11 és 15 órától várják a jövő tudósait, s a lelkes érdeklődőket. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum egész nap biztosít igény 
szerinti időpontban tárlatvezetéseket a természettudományi és néprajzi látványtáraiban. 
Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet: wilhelm.adel@gmail.com 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow szegedi facebook-eseménye: 
https://www.facebook.com/events/416407192068444/ 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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majus-12  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Szeged - 2017. május 12. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása a napfény városa, Szeged, ahol, május 
12-én pénteken,  a helyi múzeumok egész nap tartalmas programokkal várják a látogatókat! 
A vendégek megismerkedhetnek a legendás szegedi papuccsal, de illemtani múzeumi óra, 
folyóirat bemutató, s videojáték történeti előadás is szerepel a programok között. 

A szegedi papucsot Rátkai Sándor népi iparművész találta fel 1930 körül, a mester élete során 
70 000 párat készített a különleges lábbeliből. A szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményét 
gazdagítja az a 23 párból álló mintakollekció, amelyet még az idős iparművész adományozott 
az intézménynek. Többek között ezeket is meg lehet tekinteni a múzeum időszaki kiállításán, 
amely a „Páratlanok – A szegedi papucs története” nevet viseli. A Móra Ferenc Múzeum 
többféle foglalkozással is készül, melynek fókuszában a különleges lábbeli áll: például 10 és 
13 óra között játszóház, és múzeumi óra is lesz iskolai csoportok számára. A délután folyamán 
is folytatódik ez a tematika: 16-19 óráig családi játszóházzal várják az érdeklődőket, ahol 
motívumok festésére, papírból papucskészítésre és népi minták varrására lesz lehetőség. 
Azoknak sem kell csalódniuk, akik inkább csak gyönyörködnének a papucsokban, ugyanis 16 
és 18 órai kezdettel interaktív, szakmai tárlatvezetések indulnak a kiállításban. A múzeum 
néprajzi osztályának munkatársai fogják kalauzolni az érdeklődőket, akik megtudhatják, 
mitől is olyan egyedi a szegedi papucs, de arra is fény derül, hogy hogyan készítették, és kik 
viselték a hagyományos lábbelit. A szegedi- és környékbeli népviseletnek, de a mindennapi 
életnek is fontos eleme volt a papucs hajdanán: ezt hivatott bemutatni a 17 órától kezdődő 
táncantropológiai előadás, ahol a látogatók megismerkedhetnek a híres tápai papucsos 
táncokkal. 

Tudni illik, hogy mi illik! Délelőtt régi korok viselkedéskultúrájával ismerkedhetnek meg 
iskolás csoportok a Fekete ház enteriőr kiállításában. Az alsó tagozatos diákok a régi 
berendezési tárgyak között játszva sajátíthatják el az egykori illemtant, és étkezési szokásokat. 
A foglalkozás emellett korunk viselkedési szokásait is segít tudatosítani a drámapedagógia 
módszereivel.  17 órától a ház ajtaja nyitva áll az érdeklődő családok előtt is, hogy a szülők se 
maradjanak ki a mókás időutazásból! 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum másik időszaki 
kiállításával is megismerkedhetnek a látogatók: a Plak-Art című tárlatban 16, 17 és 18 órai 
kezdettel is indulnak vezetések. A különleges plakátkiállításon kiderül, hogyan védekeztek 
hazánkban a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, hogyan próbálták megelőzni az 
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alkoholfogyasztást, milyen felvilágosítás járt a házasság előtt állóknak, és bemutatnak egy 
olyan 1956-os plakátot is, melyen eredeti bakancsnyom látható. 

A délután folyamán a tárlatvezetéseken kívül is érdekes programokkal várják a látogatókat a 
Móra Ferenc Múzeumban: 16 órától a Tájak Korok Múzeumok Egyesület szegedi tagcsoportja 
kedvcsináló vetítésre várja az érdeklődőket, ahol bemutatják a csoport programjait és 
kirándulásait. Ez után játékos totón vehetnek részt a látogatók. 18 órától a régészet 
szerelmeseinek kedvez a múzeum: a „Határtalan Régészet” című folyóirat bemutatóján Fogas 
Ottó múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs szerkesztővel lesz beszélgetés. 

A Szent-Györgyi Albert Agóra is egész nap színes programokkal várja a technika iránt 
érdeklődőket: 10 és 14 órai kezdettel rendhagyó tárlatvezetésekkel kedveskednek a 
látogatóknak az Informatika Történeti Kiállításon. A vezetésen résztvevők 
megismerkedhetnek a számítógépek hőskorának „ereklyéivel”, többek között az M3, URAL2, 
RAZDAN, MINSZK 22, a „szegedi Katica” is látható a sort szinte a napjainkig folytató, világ 
színvonalú gyűjteményben. A kiállításba érdemes lesz 16 órakor is bekukkantani: Képes 
Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa tart érdekfeszítő 
előadást a videojátékok történetéről. 

Az Agórához tartozó Látványlaboratóriumban a főszerep a fizikai kísérleteké lesz: 11 és 15 
órától várják a jövő tudósait, s a lelkes érdeklődőket. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum egész nap biztosít igény 
szerinti időpontban tárlatvezetéseket a természettudományi és néprajzi látványtáraiban. 
Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet: wilhelm.adel@gmail.com 

A program Facebook eseménye: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szeged 
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Dátum: 08/05/2017 

Médium: evensi.com  

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szeged  

Link: https://www.evensi.com/mozaik-muzeumtura-roadshow-szeged-szeged/209248969 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szeged  

2017.05.12. 10:00 -19:00 

10:00-13:00 Játszóház a „papucs” jegyében – iskolai csoportoknak 

Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3. 

A „Páratlanok – A szegedi papucs” című kiállításhoz kapcsolódóan motívumok festésére, 
papírból papucskészítésre és népi minták varrására lesz lehetőség. 

10:00-11:00: Interaktív tárlatvezetés a Plak-Art kiállításban 

Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3. 

Igazi időutazásban lehet részük a Móra Ferenc Múzeum időszaki kiállítására érkezőknek: az 
1890-es évektől kezdve egészen 1956-ig barangolhatják be Magyarország történelmét plakátok 
segítségével a látogatók. 

10:00-11:00 Néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozás a Páratlanok kiállításban  

Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3. 

Múzeumpedagógiai foglalkozás a szegedi papucs jegyében. 

TÁRLATVEZETÉSEK IGÉNY SZERINTI IDŐPONTOKBAN A TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ÉS A NÉPRAJZI LÁTVÁNYTÁRAKBAN! 

10:00, 11:00 és 12:00 - Tudni illik, hogy mi illik! 

Fekete ház – Szeged, Somogyi u. 13. 

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Fekete ház Enteriőr kiállításában. A foglalkozás azokat az 
alsó tagozatos diákokat várja, akik egy enteriőr kiállításban barangolva szívesen 
megismerkednének a régi idők illemtanával, viselkedési kultúrájával és étkezési szokásaival. 
A foglalkozás drámapedagógiai módszereket felhasználva jó lehetőséget teremt korunk 
viselkedési szokásainak tudatosítására és elmélyítésére is. 

A délelőtti programokra előzetes bejelentkezés szükséges! (wilhelm.adel@gmail.com) 

16:00-19:00 - Játszóház a „papucs” jegyében családok számára 

Móra Ferenc Múzeum – Szeged, Roosevelt tér 1-3. 

A „Páratlanok – A szegedi papucs” című kiállításhoz kapcsolódóan motívumok festésére, 
papírból papucskészítésre és népi minták varrására lesz lehetőség. 
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16:00 és 18:00 - Szakmai tárlatvezetések a Páratlanok kiállításban a múzeum Néprajzi 
osztályán dolgozók vezetésével 

Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3. 

Az áprilisban nyílt új időszaki néprajzi tárlatunkban interaktív tárlatvezetést tartunk. A 
szakmai munkatársak elárulják a kiállítás kulisszatitkait, a tárlat koncepcióját. Többek között 
az is kiderül, hogy miért egyedi a szegedi papucs. Arra is fény derül, hogy hogyan készítették, 
és kik viselték a hagyományos szegedi papucsot. 

17:00 - Tápai papucsos táncok 

Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3. 

Táncantropológiai előadás élő bemutatóval illusztrálva. 

16:00, 17:00, 18:00 - Tárlatvezetés a Plak-Art kiállításban 

Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3. 

Igazi időutazásban lehet részük a Móra Ferenc Múzeum időszaki kiállítására érkezőknek: az 
1890-es évektől kezdve egészen 1956-ig barangolhatják be Magyarország történelmét plakátok 
segítségével a látogatók. 

16:00-19:00 - TKM TOTO  

Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3. 

A Tájak Korok Múzeumok Egyesület szegedi tagcsoportjának kedvcsináló vetítése a csoport 
programjairól és kirándulásairól, mely után játékos totón vehetnek részt a látogatók.  

18:00 - A Határtalan régészet című folyóirat bemutatója 

Móra Ferenc Múzeum – Szeged Roosevelt tér 1-3. 

Beszélgetés Fogas Ottó múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs szerkesztővel. 

17:00 - Tudni illik, hogy mi illik  

Fekete ház – Szeged, Somogyi u. 13. 

Múzeumpedagógiai foglalkozás családok számára a Fekete ház Enteriőr kiállításában. A 
foglalkozás azokat az érdeklődőket várja, akik egy enteriőr kiállításban barangolva szívesen 
megismerkednének a régi idők illemtanával, viselkedési kultúrájával és étkezési szokásaival. 
A foglalkozás drámapedagógiai módszereket felhasználva jó lehetőséget teremt korunk 
viselkedési szokásainak tudatosítására és elmélyítésére is. 

Egész nap megtekinthető tárlatok a Szent - Györgyi Albert Agórában 

Szeged, Kálvária sugárút. 23. 

• Horváth Zoltán szoborkiállítása 

• Fruska Gora kolostorai, Srdjan Stevanov fotókiállítása 

• Az Alföld Képző és Iparművészek Köre (AKIK) tagjainak festmény kiállítása 

10:00 és 14:00 - Rendhagyó tárlatvezetés az Informatika Történeti Kiállításon 
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Szeged, Kálvária sugárút 23. 

Különleges tárlatvezetés a Szent-Györgyi Albert AGÓRA két szintjén a számítógépek 
hőskorának „ereklyéit” - M3, URAL2, RAZDAN, MINSZK 22, a „szegedi Katica” - is 
felvonultató, s a sort szinte a napjainkig folytató, világ színvonalú gyűjteményben. 

16:00 – Játékok Labirintusa - videojáték történeti előadás 

Szeged, Kálvária sugárút 23. 

Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa tart 
érdekfeszítő előadást a videojátékok történetéről az Informatika Történeti Gyűjteményben. 

11:00 és 15:00 - Különleges fizikai kísérletek, amit eddig sehol nem láthattál 

Szeged, Kálvária sugárút 23. 

Kísérleti bemutató a Látványlaboratóriumban. 
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Dátum: 09/05/2017 

Médium: programturizmus.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Szegedi roadshow 2017. Mozaik Múzeumtúra érdekes és izgalmas programokkal 

Link: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szegedi-roadshow.html  

 

Szegedi roadshow 2017. Mozaik Múzeumtúra érdekes és izgalmas programokkal 

 6720 Szeged, Több helyszínen 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása a napfény városa, Szeged, ahol a helyi 
múzeumok egész nap tartalmas programokkal várják a látogatókat! A vendégek 
megismerkedhetnek a legendás szegedi papuccsal, de illemtani múzeumi óra, folyóirat 
bemutató, s videojáték történeti előadás is szerepel a programok között. 

A szegedi papucsot Rátkai Sándor népi iparművész találta fel, a mester élete során több tízezer 
párat készített a különleges lábbeliből. A szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményét 
gazdagítja a mintakollekció, amelyet még az idős iparművész adományozott az 
intézménynek. Többek között ezeket is meg lehet tekinteni a múzeum időszaki kiállításán, 
amely a „Páratlanok – A szegedi papucs története” nevet viseli. 

A Móra Ferenc Múzeum többféle foglalkozással is készül, melynek fókuszában a különleges 
lábbeli áll: például 10 és 13 óra között játszóház, és múzeumi óra is lesz iskolai csoportok 
számára. A délután folyamán is folytatódik ez a tematika: 16-19 óráig családi játszóházzal 
várják az érdeklődőket, ahol motívumok festésére, papírból papucskészítésre és népi minták 
varrására lesz lehetőség. 

Azoknak sem kell csalódniuk, akik inkább csak gyönyörködnének a papucsokban, ugyanis 16 
és 18 órai kezdettel interaktív, szakmai tárlatvezetések indulnak a kiállításban. A múzeum 
néprajzi osztályának munkatársai fogják kalauzolni az érdeklődőket, akik megtudhatják, 
mitől is olyan egyedi a szegedi papucs, de arra is fény derül, hogy hogyan készítették, és kik 
viselték a hagyományos lábbelit. A szegedi- és környékbeli népviseletnek, de a mindennapi 
életnek is fontos eleme volt a papucs hajdanán: ezt hivatott bemutatni a 17 órától kezdődő 
táncantropológiai előadás, ahol a látogatók megismerkedhetnek a híres tápai papucsos 
táncokkal. 

Tudni illik, hogy mi illik! Délelőtt régi korok viselkedéskultúrájával ismerkedhetnek meg 
iskolás csoportok a Fekete ház enteriőr kiállításában. Az alsó tagozatos diákok a régi 
berendezési tárgyak között játszva sajátíthatják el az egykori illemtant, és étkezési szokásokat. 
A foglalkozás emellett korunk viselkedési szokásait is segít tudatosítani a drámapedagógia 
módszereivel.  17 órától a ház ajtaja nyitva áll az érdeklődő családok előtt is, hogy a szülők se 
maradjanak ki a mókás időutazásból! 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum másik időszaki 
kiállításával is megismerkedhetnek a látogatók: a Plak-Art című tárlatban 16, 17 és 18 órai 
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kezdettel is indulnak vezetések. A különleges plakátkiállításon kiderül, hogyan védekeztek 
hazánkban a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, hogyan próbálták megelőzni az 
alkoholfogyasztást, milyen felvilágosítás járt a házasság előtt állóknak, és bemutatnak egy 
olyan 1956-os plakátot is, melyen eredeti bakancsnyom látható. 

A délután folyamán a tárlatvezetéseken kívül is érdekes programokkal várják a látogatókat a 
Móra Ferenc Múzeumban: 16 órától a Tájak Korok Múzeumok Egyesület szegedi tagcsoportja 
kedvcsináló vetítésre várja az érdeklődőket, ahol bemutatják a csoport programjait és 
kirándulásait. Ez után játékos totón vehetnek részt a látogatók. 18 órától a régészet 
szerelmeseinek kedvez a múzeum: a „Határtalan Régészet” című folyóirat bemutatóján Fogas 
Ottó múzeumigazgatóval és Felföldi Szabolcs szerkesztővel lesz beszélgetés. 

A Szent-Györgyi Albert Agóra is egész nap színes programokkal várja a technika iránt 
érdeklődőket: 10 és 14 órai kezdettel rendhagyó tárlatvezetésekkel kedveskednek a 
látogatóknak az Informatika Történeti Kiállításon. A vezetésen résztvevők 
megismerkedhetnek a számítógépek hőskorának „ereklyéivel”, többek között az M3, URAL2, 
RAZDAN, MINSZK 22, a „szegedi Katica” is látható a sort szinte a napjainkig folytató, világ 
színvonalú gyűjteményben. A kiállításba érdemes lesz 16 órakor is bekukkantani: Képes 
Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa tart érdekfeszítő 
előadást a videojátékok történetéről. Az Agórához tartozó Látványlaboratóriumban a főszerep 
a fizikai kísérleteké lesz: 11 és 15 órától várják a jövő tudósait, s a lelkes érdeklődőket. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Móra Ferenc Múzeum egész nap biztosít igény 
szerinti időpontban tárlatvezetéseket a természettudományi és néprajzi látványtáraiban. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 10/05/2017 

Médium: delmagyar.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumtúra 

Link:http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/muzeumtura/2518209/?utm_source=rssfee
d  

 

Múzeumtúra 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow május 12-én, pénteken érkezik Szegedre, ahol a helyi 
múzeumok egész nap programokkal várják a látogatókat. 

A vendégek megismerkedhetnek a legendás szegedi papuccsal, illemtani múzeumi óra, 
folyóirat-bemutató és videojáték-történeti előadás is szerepel a programok között. Délelőtt 
régi korok viselkedéskultúrájával ismerkedhetnek meg iskolás csoportok a Fekete Házban. Az 
alsó tagozatosok a régi berendezési tárgyak között játszva sajátíthatják el az egykori illemtant 
és étkezési szokásokat. A Móra Ferenc Múzeum PlakArt című tárlatán 16, 17 és 18 órai 
kezdettel indulnak vezetések. A különleges plakátkiállításon kiderül, hogyan védekeztek 
hazánkban a maláriát terjesztő szúnyogok ellen, hogyan próbálták megelőzni az 
alkoholfogyasztást, milyen felvilágosítás járt a házasság előtt állóknak. 
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Dátum: 10/05/2017 

Médium: itthon.myhunet.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumtúra 

Link: http://itthon.myhunet.com/friss-cikk/muzeumtura-u11794415.html  

Múzeumtúra 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow május 12-én, pénteken érkezik Szegedre, ahol a helyi 
múzeumok egész nap programokkal várják a látogatókat. 
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Dátum: 10/05/2017 

Médium: artnews.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumi fieszta Szegeden 

Link: http://artnews.hu/2017/05/10/muzeumi-fieszta-szegeden/  

Múzeumi fieszta Szegeden 

Múzeumi fiesztát tartanak Szegeden: a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ja ugyanis a Móra 
Ferenc Múzeumba, a Fekete házba és a Szent-Györgyi Albert Agórába érkezik május 12-én, 
pénteken. Játszóházzal, interaktív tárlatvezetésekkel, izgalmas múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket egész nap. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow-jának következő állomása Szeged: május 12-én, pénteken 
egész napos programokkal várják az érdeklődőket három szegedi helyszínen. A Móra Ferenc 
Múzeum és a Fekete ház 10-19 óra között, a Szent-Györgyi Albert Agóra pedig 8-20 óra között 
tart nyitva. 

A Móra Ferenc Múzeumban és a Fekete házban a délelőtt az iskolás csoportoké, míg délután 
a családokat és az egyénileg érkezőket várják. A Móra-múzeum főépületében interaktív 
tárlatvezetéseket tartanak majd a PlakArt és a Páratlanok című kiállításokon, emellett 
papucsos játszóházzal is készülnek a múzeumpedagógusok. Délután a tápai papucsos 
táncokról hallgathatunk meg egy előadást, illetve az érdeklődők megismerhetik a Határtalan 
Régészet című magazint is egy beszélgetés keretében. 

A Fekete házban délelőtt és délután is interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak 
a polgári enteriőr-kiállítás termeiben, ahol a 19. századi viselkedési, öltözködési szokásokat 
ismerhetik meg a résztvevők. A Szent-Györgyi Albert Agórában tárlatvezetésekkel, 
előadásokkal és fizikai kísérletekkel várják az érdeklődőket. 

A Móra Ferenc Múzeum és a Fekete ház programjain belépőjegy megváltása mellett 
ingyenesen lehet részt venni. A délelőtti, csoportos iskolai programokra előzetes bejelentkezés 
szükséges, a délutáni programok bejelentkezés nélkül, 19 óráig látogathatók. 

Részletes program: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szeged 2017 

Forrás: Móra Ferenc Múzeum 
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Dátum: 10/05/2017 

Médium: szeged.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumi fieszta Szegeden több helyszínen 

Link: http://szeged.hu/cimke/m%C3%BAzeumi+fieszta  

Múzeumi fieszta Szegeden több helyszínen 

Múzeumi fiesztát tartanak Szegeden: a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ja ugyanis a Móra 
Ferenc Múzeumba, a Fekete házba és a Szent-Györgyi Albert Agórába érkezik május 12-én, 
pénteken. Játszóházzal, interaktív tárlatvezetésekkel, izgalmas múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket egész nap. 
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Dátum: 10/05/2017 

Médium: promenad.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumi fieszta Szegeden 

Link: http://promenad.hu/cikk/muzeumi-fieszta-szegeden-177533  

Múzeumi fieszta Szegeden 

Múzeumi fiesztát tartanak Szegeden: a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ja ugyanis a Móra 
Ferenc Múzeumba, a Fekete házba és a Szent-Györgyi Albert Agórába érkezik május 12-én, 
pénteken. Játszóházzal, interaktív tárlatvezetésekkel, izgalmas múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket egész nap. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow-jának következő állomása Szeged: május 12-én, pénteken 
egész napos programokkal várják az érdeklődőket három szegedi helyszínen. A Móra Ferenc 
Múzeum és a Fekete ház 10-19 óra között, a Szent-Györgyi Albert Agóra pedig 8-20 óra között 
tart nyitva. 

A Móra Ferenc Múzeumban és a Fekete házban a délelőtt az iskolás csoportoké, míg délután 
a családokat és az egyénileg érkezőket várják. A Móra-múzeum főépületében interaktív 
tárlatvezetéseket tartanak majd a PlakArt és a Páratlanok című kiállításokon, emellett 
papucsos játszóházzal is készülnek a múzeumpedagógusok. Délután a tápai papucsos 
táncokról hallgathatunk meg egy előadást, illetve az érdeklődők megismerhetik a Határtalan 
Régészet című magazint is egy beszélgetés keretében. 

A Fekete házban délelőtt és délután is interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak 
a polgári enteriőr-kiállítás termeiben, ahol a 19. századi viselkedési, öltözködési szokásokat 
ismerhetik meg a résztvevők. A Szent-Györgyi Albert Agórában tárlatvezetésekkel, 
előadásokkal és fizikai kísérletekkel várják az érdeklődőket. 

A Móra Ferenc Múzeum és a Fekete ház programjain belépőjegy megváltása mellett 
ingyenesen lehet részt venni. A délelőtti, csoportos iskolai programokra előzetes bejelentkezés 
szükséges, a délutáni programok bejelentkezés nélkül, 19 óráig látogathatók. 
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Dátum: 10/05/2017 

Médium: Délmagyarország 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Minden más 

 

 Délmagyarország - 2017. 05. 10. (9. oldal) 

Minden más 

SZEGED A REMÉNY ÉS SZÉPSÉG NAPJA Május 11., csütörtök, 16 óra IH Rendezvényközpont 
Önkéntes hennafestők készítenek hennakoronákat, indás-virágos díszeket a kemoterápia során hajukat 
vesztett érintettek számlára biztonságos, természetes anyaggal. 

MUTASSATOK UTAT...  

Május 13., szombat, 19 óra IH Rendezvényközpont Kovács Zoltán jótékonysági emlékest.  

MOZAIK MÚZEUMTÚRA Május 12., péntek, 10-19 óra Móra Ferenc Múzeum, Fekete ház, 
Szent-Györgyi Albert Agóra A Mozaik Múzeumtúra Roadshow újabb állomása Szeged. A 
múzeum, a Fekete Ház és az Agóra egész nap tartalmas programokkal várja a látogatókat. 
Bővebb információ: http://moramuzeum.hu.  

STRESSZMENTES NAP Május 10., szerda, 12-17 óra SZTE TIK körüli park Az SZTE TIK 
harmadik stresszmentes napján az érdeklődök szakemberekkel beszélgethetnek a 
stresszkezelésról. 
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Dátum: 11/05/2017 

Médium: fecsego.eu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumi fieszta Szegeden 

Link: https://www.fecsego.eu/2017/05/11/muzeumi-fieszta-szegeden/  

 

Múzeumi fieszta Szegeden 

Múzeumi fiesztát tartanak Szegeden: a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ja ugyanis a Móra 
Ferenc Múzeumba, a Fekete házba és a Szent-Györgyi Albert Agórába érkezik május 12-én, 
pénteken. Játszóházzal, interaktív tárlatvezetésekkel, izgalmas múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket egész nap. 
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Dátum: 12/05/2017 

Médium: delmagyar.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Villámot szelídítettek a múzeumtúrán - galériával 

 Link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/villamot_szeliditettek_a_muzeumturan_-
_galeriaval/2518620/  

 

Villámot szelídítettek a múzeumtúrán - galériával 
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Dátum: 12/05/2017 

Médium: szegedma.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: SZÍVESEN HORDANÁNAK SZEGEDI PAPUCSOT AZ ISKOLÁSOK + FOTÓK 

Link: http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/szivesen-hordananak-szegedi-papucsot-
az-iskolasok-fotok.html  

SZÍVESEN HORDANÁNAK SZEGEDI PAPUCSOT AZ ISKOLÁSOK + FOTÓK 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow ötödik tavaszi állomása Szeged volt, három helyszínen 
várták és várják az érdeklődőket pénteken. A gyerekek különböző kézműves foglalkozáson 
vetnek részt. 

A Móra Ferenc Múzeumban, a Fekete-házban és a Szent-Györgyi Albert Agórában is 
programok sorával készültek a mai napra, mert a Mozaik Múzeumtúra Roadshow május 12-
én Szegedre ért. Tárlatvezetést tartanak a múzeumi kiállításokon, totót tölthetnek ki, 
beszélgetéseket hallgathatnak meg a látogatók. 

A szegedi papucsot ismerhették meg az iskolai csoportok péntek délelőtt a múzeumban. 
„Nagyon tetszett az anyagválaszték, az, hogy a vásárló eldönthette, milyen anyagból 
készüljön a papucs” – nyilatkozta lapunknak a 11 éves Konrád. A fiatalember szinte 
tárlatvezetői felkészültséget szerzett, mert a beszélt a lábbeli török múltjáról, eredeti külső 
jellemzőiről (felfelé hajlott az eleje), majd a későbbi szegedi változtatásokról (egyenes orrúvá 
vált a papucs, magyar minták – pipacs, búzavirág – kerültek rá). A foglalkozáson készített 
papír papucsát is úgy színezte ki, hogy egy kiállításon látott eredeti darabot követett. Nagyon 
tetszettek neki a lábbeli, ha megtehetné, még az anyukájának is szívesen venne, „mert biztos 
nagyon tetszene neki”. 

„Egyszer már hoztak be az iskolába szegedi papucsot, akkor megtapogattam, s nagyon tetszett 
az anyaga. Szívesen hordanám is, mert nem olyan, mint a mai papucsok, amelyek egy év után 
tönkremennek, ezeket sokáig viselték. Nagyon szép, csodás lábbelik, nem hiába mondják, 
hogy a szegedi papucsnak nincsen párja” – fogalmazott a tízesztendős Frida. Elárulta, vele 
már nem kell megkedveltetni a múzeumokat, az iskolával és családjával is rendszeres 
látogatják az intézményeket, utoljára a Móra Ferenc Múzeum Pompeii-kiállítását látta. 

Este hét óráig még több program várja az érdeklődőket. Bővebb információkat a LINKEN 
találhatnak. 
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Dátum: 12/05/2017 

Médium: Délmagyarország 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Programok 

 

 

 Délmagyarország - 2017. 05. 12. (11. oldal) 

Programok 

SZÍNHÁZ SZEGED NAGYSZÍNHÁZ 10 óra: Parázsfuvolácska mese-dal-játék. Hamupipőke-
bérlet. 

PINCESZÍNHÁZ 19.30 óra: Müller-Seres: Szomorú vasárnap zenés színjáték.Kövér Béla 
bábszínház 14.30 óra: Rest mese. Jó a palacsintabérlet.  

ZUG SZÍNHÁZ 18 és 20 óra: Tóth Eszter: Véka só érzékszervek élményszobája.  

ALTERRA RÉGI ZSINAGÓGA 19.30 óra: Benedict Wells: A fura Orlai Produkciós Iroda-
Füge Produkció.  

MOZI SZEGED BELVÁROSI MOZI ZSIGMOND VILMOS TEREM Zsigmond Vilmos 
Filmfesztivál.  

My name Boris, Composition for a Broken Heart, A levél, A hős útja, Last Church, Percipio, 
Dear, Rőzse, Az az egy gyerek, Hostal Eden: 16 óra. Paradise Gowns: 18 óra. 
#sohavégetnemérős nagyjátékfilm: 19.30 óra.  

Fekete levegő, Uni sodasta, Abu-Salim Freedom is not cehap, Benaras The Unexplored 
Attachments, Piciló: 21 óra.  

BALÁZS BÉLA TEREM A tékozló apa forgatása: Szabó Gábor, Miklós Mari. A beszélgetést 
Báron György vezeti: 14.30 óra.  

Tékozló apa: 16 óra.  

Gurumbé: Canciones de tu memória negra: 17.30 óra.  

Jwan, Ebéd előtt, L'Ombra de Caino: 20 óra.  

Muhi András: Mesterek és tanítványok: 21.15 óra.  

CSŐKE JÓZSEF TEREM Ricsi, a gólya (m. b.): 15.15 óra. Vakemberek hajszája (felir.): 16.45 
óra. Julieta (feliratos): 18.45 óra.  

Arthur király A kard legendája (m. b.): 20.45 óra.  

PLAZA CINEMA CITY Arthur király A kard legendája (m. b.): 17.20 óra.  

Csápi: Az óceán hőse (m. b.): 13.30, 15.30.17.30 óra. Ó, anyám! (m. b.): 14.30,16.30,18.30, 
20.30 óra.  

Snatched (eredeti nyelven): 22.30 óra. Ricsi, a gólya (m. b.): 14 óra.  

Arthur király: A kard legendája 3D (m. b.): 14.40, 20, 22.30 óra.  

Ricsi, a gólya 3D (m. b.): 16, 18 óra.  

A galaxis őrzői 2. 3D (m. b.): 15, 17.45, 20.30 óra.  

A szépség és a szörnyeteg 3D (m. b.): 13 óra.  
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Bébi úr 3D (m. b.): 14.15 óra.  

A galaxis őrzői 2. (m. b.): 13.30,16.15, 19 óra.  

A Kör (m. b.): 20.15 óra.  

Bébi úr (m. b.): 16.15 óra.  

Bye Bye Man: A rettegésneve (m. b.): 19.30, 21.30 óra.  

Tűnj el! (feliratos): 22.30 óra.  

A galaxis őrzői 2. (feliratos): 16.15, 21.45 óra.  

Halálos iramban 8. (m. b.): 17,19.50 óra.  

The fate of the furious (eredeti nyelven): 22.10 óra.  

Hogyan legyél latin szerető? (m. b.): 14.40,18, 20.15, 22.30 óra.  

Hupikék törpikék: Az elveszett falu (m. b.): 13 óra.  

Kincsem (magyar): 15.30, 19.40 óra. Öldöklő szerelem (m. b.): 22.30 óra. Vén rókák (m. b.): 
18.15 óra.  

KÖZÉLET SZEGED A TIT-székházban (Kárász u. 11.) 18 óra: Rókus alkonya a Szegedről 
elszármazott Domonkos László író, újságíró könyvbemutatója.  

A Szent-Györgyi Albert Agórában 10-11 óra: Babaúszás előadó: Csányi Fruzsina 
babaúszás-oktató.  

Az Eszakvárosi fiókkönyvtárban 16 óra: játékos mesefoglalkozásra várják az iskolás 
gyerekeket, 16.30 óra: a Tanulásra hangoló szülőknek klubban A mozgókép helye és szerepe 
a gyermekek mindennapjaiban.  

A Hangoskönyvtárban 9.30 és 13.30 óra: A tudatos médiafogyasztás kezdetei. Előadó: 
Pusztai Virág médiakutató, 16.30 óra: Hangfürdő a Hangosban közreműködik Jenei Kornél és 
Páli Tibor László.  

Az Odesszai fiókkönyvtárban 17 óra: Kalandozások Rágcsáliában ismerkedés és játék 
Geronimo Stiltonnal, játékos foglalkozás és magazinajánló gyerekeknek.  

A Rókusi fiókkönyvtárban 16.30 óra: Cserebereklub matrica, kártya, figurák stb.  

MAKÓ A Hagymaházban 13 óra: Makói fiatalok akadémiája. Meztelen igazság dr. Hevesi 
Krisztina előadása. 14.30: ifjúsági szabadidős programok. 19 óra: a Route 43 zenekar koncertje. 
20 óra: DJ Börcsök Barnabás.  

A SZÜLETÉS HETE SZEGED Szent-Györgyi Albert Agóra 9-12 óra: kismamapocak-festés, 
9 óra: Hogyan szolgálják a mesék a babák és a kismamák testi-lelki egészségét?, 10 óra: Élet a 
babával, 11 óra: szeged.imami. Oázis Rehabilitációs Központ 9.30 óra: kismamatorna, 10.30: 
babamama torna.  

Katolikus Ház (Dugonics tér 12.) 16 óra: Várandósság és gyermekágy alatti depresszió, 17 
óra: Gyermekágy Ami a szülésen túl van, avagy erre is készülni kell... 18 óra: 
Várandósgondozás és szüléskísérés bábai szemlélettel.  

MOZAIK MÚZEUMTÚRA SZEGED Délelőtt (iskolai csoportok részére): Móra Ferenc 
Múzeum 10-13 óra: Játszóház a „papucs” jegyében (iskolai csoportok részére), 10 óra: 
Történelmi múzeumpedagógiai foglalkozás a PlakArt kiállításban, 10 óra: Néprajzi 
múzeumpedagógiai foglalkozás a Páratlanok kiállításban. Tárlatvezetések igény szerinti 
időpontokban a természettudományi és a néprajzi látványtárakban.  

Fekete Ház 10,11 és 12 óra: Tudni illik, hogy mi illik! Múzeumpedagógiai foglalkozás a 
Fekete Ház Enteriőr kiállításában. A délelőtti programokra előzetes bejelentkezés szükséges!  

Délután (egyénileg érkező látogatók, családok részére): Móra Ferenc Múzeum 16-19 óra: 
Játszóház a „papucs” jegyében családok, egyénileg érkezők számára, TKM Totó. A Tájak 
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Korok Múzeumok Egyesület szegedi tagcsoportjának bemutatkozása és játéka, 16,17 és 18 óra: 
Tárlatvezetések a PlakArt kiállításban, 16 és 18 óra: Szakmai tárlatvezetések a Páratlanok A 
szegedi papucs története című kiállításban, 17 óra: Tápai papucsos táncok Táncantropológiai 
előadás élő táncbemutatóval illusztrálva, 18 óra: A Határtalan Régészet című folyóirat 
bemutatója.  

Fekete Ház 17 óra: Tudni illik, hogy mi illik! címmel múzeumpedagógiai foglalkozás 
egyénileg érkezők és családok számára a Fekete Ház Enteriőr kiállításában. Szent-Györgyi 
Albert Agóra 8-20 óra: Kulturális programok (egész nap megtekinthetők): Horváth Zoltán 
szoborkiállítása, Fruska Gora kolostorai Srdjan Stevanov fotókiállítása, az Alföld Képző és 
Iparművészek Köre (AKIK) tagjainak festménykiállítása.  

Tudományos programok 10 és 14 óra: Rendhagyó tárlatvezetés az Informatikatörténeti 
kiállításon, 11 és 15 óra: Különleges fizikai kísérletek, Amit eddig sehol nem láthattál címmel 
kísérleti bemutató a Látványlaboratóriumban, 16 óra: Játékok Labirintusa videojáték-történeti 
előadás az Informatikatörténeti kiállításon. Előadó: Képes Gábor, a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa.  

BORFESZTIVÁL Széchenyi tér, Frappé Színpad 17 óra: felvonulás a Dugonics tértől a 
Széchenyi térig, 17.30 óra: megnyitó, 18 óra: Radics Gigi Akusztik Trió, 19.30 óra: Pató Pál 
Projekt, 21 óra: Volvox. Pingvin Színpad 18.30 óra: Nagy Zenei Kalauz, 19.30 óra: Détár Enikő, 
20.30 óra: Party Time Band.  

Rongy Udvar 18 óra: Drasztik, 20 óra: The Void akusztik, 22 óra: Ráadás: DJ Boban.  

GASZTROUDVAR Klauzál tér, Tisza Palota Színpad 16 óra: Stoni Blues Band, 18 óra: 
Tissisippi Blues Band, 20 óra: Blues Brother. A Millenniumi Kávéház programjai Dugonics tér, 
Árkád Szeged Színpad 16 óra: Varga Ágota és növendékei, 17 óra: Running Beans, 18.30 óra: 
Korinda táncház.  

KONCERT, BULI SZEGED A Hungi Vigadóban este: Mini Skirt Party. DJ Big Bill. Belépő: 
1000 Ft.  

MÓRAHALOM Az Aranyszöm Rendezvényházban 18 óra: a 25 éves Mórahalmi Alapfokú 
Művészeti Iskola Fúvószenekarának jubileumi hangversenye.  

KIÁLLÍTÁS SZEGED Az SZTE JGYPK rajz-művészeti tanszéki galériában (Brüsszeli krt. 
37.) május 27-éig, vasárnap kivételével 10-18 óráig látható Jakabházi Sándor és Farkas Endre 
temesvári képzőművészek Színes formák összhangja című tárlata. 
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Dátum: 13/05/2017 

Médium: Délmagyarország 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Villámot szelidítettek a múzeumtúrán 

 

 Délmagyarország - 2017. 05. 13. (5. oldal) 

Villámot szelídítettek a múzeumtúrán 

Egy 4500 éves almafelezős kísérletet ismételtek meg tegnap a szegedi Agórában a szatymazi 
általános iskola hetedikesei. Szántó Zoltán, a látványlaboratórium vezetője így mutatta be nekik, hogy 
fedezte fel elméletben a görög Démokritosz az atomot. Az is tetszett a gyerekeknek a Mozaik 
Múzeumtúrán, hogy elektromosan tölthettek fel műanyag rudat, csiholhattak villámot, sőt plazmagömb 
belsejében meg is szelídíthették 

Egy 4500 éves almafelezős kísérletet ismételtek meg tegnap a szegedi Agórában a 
szatymazi általános iskola hetedikesei. Szántó Zoltán, a látványlaboratórium vezetője így 
mutatta be nekik, hogy fedezte fel elméletben a görög Démokritosz az atomot. Az is tetszett a 
gyerekeknek a Mozaik Múzeumtúrán, hogy elektromosan tölthettek fel műanyag rudat, 
csiholhattak villámot, sőt plazmagömb belsejében meg is szelídíthették 
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Dátum: 13/05/2017 

Médium: vtvszeged.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow: gyerekeket és felnőtteket is várnak a Móra-
múzeumba 

Link:http://vtvszeged.hu/sa_hirek/index.html?search=m%C3%BAzeumt%C3%BAra&x=0
&y=0  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow: gyerekeket és felnőtteket is várnak a Móra-múzeumba 

Feltöltés időpontja: 2017. május 13. 09:00 | 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – ez a neve annak az országos programsorozatnak, amelyhez 
a Móra Ferenc Múzeum is csatlakozott. A cél az, hogy az intézmény még közelebb hozza a 
kultúrát a múzeumba látogatókhoz. A szegedi szervezők programjaikkal nemcsak a 
gyerekeket akarták megszólítani. 
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Dátum: 15/05/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A hagyományőrzés és a modern technika találkozása Szegeden 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/a-hagyomanyorzes-es-a-modern-technika-
talalkozasa-szegeden  

 

A hagyományőrzés és a modern technika találkozása Szegeden 

Illemtan óra a Fekete házban, lézerkísérletek, plakátokon át bemutatott történelem: sokszínű 
programokban volt része a szegedieknek a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 5. állomásán. 

A napfény városában a délelőtt folyamán a gyerekeket várták a múzeumok: a Móra Ferenc 
Múzeumban például játékos foglalkozásokon vehettek részt a „Páratlanok – A szegedi papucs 
története” című kiállításhoz kapcsolódóan, a Fekete házban drámapedagógiai 
foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek a régmúlt korok etikettjével, a Szent-Györgyi 
Albert Agórában pedig rendhagyó tárlatvezetésekkel és fizikai kísérletekkel várták a fiatal 
múzeumbarátokat. 

Az Agórában a délután folyamán is hasonló programokkal várták az érdeklődőket: az 
Informatika Történeti Gyűjteményben tartott tárlatvezetésen interaktívan, játékosan 
ismerkedtünk az elsőre kissé száraznak tűnő szakterület történelmével, vívmányaival. A 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság támogatásával működő kiállítás 
tárlatvezetésén bebizonyosodott: csupa móka is lehet az informatika! Felfedeztük, hogyan 
működött a régi időkben egy telefonközpont, megtudtuk, hogy az első – egész szobákat 
elfoglaló – számítógépek indításához olykor 20-30 ember is szükséges volt, s hogy már valóban 
csak egy hajszál választja el a mai tudományt az önállóan gondolkodó gépektől. Mindezek 
mellett megismerkedtünk a „szegedi Katicával” is, melynek a segítségével a pavlovi feltételes 
reflexeket lehet modellezni. 

A tanulságos vezetés lezárásaként megcsodálhattuk egy igazán „kocka” hangszer előadását 
is: az eszköz floppy lemezek segítségével játszotta le Darth Vader indulóját, vagy a Süsü, a 
sárkány zenéjét.  A kiállítás egyébként igazi paradicsom a régi számítógépes- és tv-játékok 
rajongóinak: külön terem áll rendelkezésre a Marioval, Dyna Blasterrel, vagy egyéb 
klasszikusokkal játszani vágyók számára. Többek között ezeknek a szoftvereknek az őseivel 
ismerkedhettük meg Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
főmunkatársának előadásán: a muzeológus elmesélte nekünk, hogy mekkora szenzációnak 
számított az első számítógépes játékok egyike, a 3x3-as amőba, s végigvezetett minket az úton 
a mai, néhol filmeket is megszégyenítő grafikával rendelkező akció-játékokig vezető úton. Az 
Agórában az informatika története mellett egyéb érdekességekkel is találkoztunk: a rendhagyó 
kísérleti bemutatón szelídített villámmal fedezhettünk fel erőtereket, megtudhattuk, hogy egy 
egyszerű fizikai jelenségnek köszönhetően világít a fénykoktél, s még lézerekkel is 
kísérleteztünk. 
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Az Agóra mellett a Móra Ferenc Múzeumban is érdekes programok várták az ide látogatókat: 
a különleges, szegedi papucs jegyében a résztvevő családok játszóházban kézműveskedhettek. 
A híres lábbelire bojtokat készítettek, népi mintákat varrtak, s motívumokat festettek. 

Mindemellett a Roadshow-ra ellátogatók a múzeum néprajzi osztályának dolgozói 
vezetésével rendhagyó kiállítás látogatáson vehettek részt a  „Páratlanok – A szegedi papucs 
története” című tárlaton. A színpompás, kézzel hímzett papucsokról kiderült, miért is 
páratlanok: a hagyományos szegedi lábbelik ugyanis egy kaptafára készültek, tehát nincs 
külön bal- és jobblábas részük. Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mely papucsokat milyen 
alkalmakkor viseltek a régi szegedi lakosok – kiderült, hogy a lábbelit férfiak is szívesen 
viselték, de természetesen a számukra készített papucsnak nem volt kopogós, magas sarka. 
Megtudhattuk azt is, hogy a fortélyos hölgyek hogyan oldották meg, hogy tánc közben ne 
repüljön le a lábukról a hagyományos lábbeli: a talprészhez vékonyan odaöltötték a 
harisnyájukat. 

Rendhagyó tárlatvezetésen vehettünk részt a Móra Ferenc Múzeum másik időszakos 
kiállításán, a PlakArt-on is. Lenyűgöző, valódi alkotásszámba menő posztereken keresztül 
barangolhattuk be Magyarország történelmének fontos eseményeit az 1890-es évektől 1956-ig. 
Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mi mindent tudhatunk meg egy plakátról, ha közelebbről 
megvizsgáljuk: pontosan észrevehetőek rajtuk a korabeli politikai helyzet lenyomatai. 
Elmesélte a szesztilalom idején készített elrettentő poszterek ironikus történetét, miszerint a 
grafikus művészt 7 üveg borral fizették ki, de elárulta nekünk például egy Ferenc Józsefet 
ábrázoló kép előtt, hogy a császár az aradi vértanúk képét a hálószobájának falán tartotta. A 
hagyományos magyar ital, az Unicum történetével is megismerkedtünk a régi reklámok 
között: a legendárium szerint II. József uralkodónk nagyon szeretett enni-inni, ám amikor 
rosszul lett a rengeteg ételtől, az udvari orvos, Dr. Zwack egy több mint 40 gyógynövény 
kivonatából készített főzetet adott a „kalapos királynak”. Amikor a jóllakott császár 
belekortyolt a nedűbe, felkiáltott: „Das ist ein unicum!” 

Szegedi múzeumtúránkon tehát a hagyományok ápolása, és a rendhagyó történelemlecke 
mellett értékes tudásra tettünk szert az informatika világából is. 

További képek a Facebook Galériában 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Veszprémben lesz, május 26-án! 
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A hagyományőrzés és a modern technika találkozása Szegeden 

2017. máj. 16. kedd, 16:27 

Illemtan óra a Fekete házban, lézerkísérletek, plakátokon át bemutatott történelem: sokszínű 
programokban volt része a szegedieknek a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 5. állomásán. 

A napfény városában a délelőtt folyamán a gyerekeket várták a múzeumok: a Móra Ferenc 
Múzeumban például játékos foglalkozásokon vehettek részt a „Páratlanok – A szegedi papucs 
története” című kiállításhoz kapcsolódóan, a Fekete házban drámapedagógiai 
foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek a régmúlt korok etikettjével, a Szent-Györgyi 
Albert Agórában pedig rendhagyó tárlatvezetésekkel és fizikai kísérletekkel várták a fiatal 
múzeumbarátokat. 

Az Agórában a délután folyamán is hasonló programokkal várták az érdeklődőket: az 
Informatika Történeti Gyűjteményben tartott tárlatvezetésen interaktívan, játékosan 
ismerkedtünk az elsőre kissé száraznak tűnő szakterület történelmével, vívmányaival. A 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság támogatásával működő kiállítás 
tárlatvezetésén bebizonyosodott: csupa móka is lehet az informatika! Felfedeztük, hogyan 
működött a régi időkben egy telefonközpont, megtudtuk, hogy az első – egész szobákat 
elfoglaló – számítógépek indításához olykor 20-30 ember is szükséges volt, s hogy már valóban 
csak egy hajszál választja el a mai tudományt az önállóan gondolkodó gépektől. Mindezek 
mellett megismerkedtünk a „szegedi Katicával” is, melynek a segítségével a pavlovi feltételes 
reflexeket lehet modellezni. A tanulságos vezetés lezárásaként megcsodálhattuk egy igazán 
„kocka” hangszer előadását is: az eszköz floppy lemezek segítségével játszotta le Darth Vader 
indulóját, vagy a Süsü, a sárkány zenéjét.  A kiállítás egyébként igazi paradicsom a régi 
számítógépes- és tv-játékok rajongóinak: külön terem áll rendelkezésre a Marioval, Dyna 
Blasterrel, vagy egyéb klasszikusokkal játszani vágyók számára. Többek között ezeknek a 
szoftvereknek az őseivel ismerkedhettük meg Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság főmunkatársának előadásán: a muzeológus elmesélte nekünk, hogy 
mekkora szenzációnak számított az első számítógépes játékok egyike, a 3x3-as amőba, s 
végigvezetett minket az úton a mai, néhol filmeket is megszégyenítő grafikával rendelkező 
akció-játékokig vezető úton. Az Agórában az informatika története mellett egyéb 
érdekességekkel is találkoztunk: a rendhagyó kísérleti bemutatón szelídített villámmal 
fedezhettünk fel erőtereket, megtudhattuk, hogy egy egyszerű fizikai jelenségnek 
köszönhetően világít a fénykoktél, s még lézerekkel is kísérleteztünk. 

Az Agóra mellett a Móra Ferenc Múzeumban is érdekes programok várták az ide látogatókat: 
a különleges, szegedi papucs jegyében a résztvevő családok játszóházban kézműveskedhettek. 
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A híres lábbelire bojtokat készítettek, népi mintákat varrtak, s motívumokat festettek. 
Mindemellett a Roadshow-ra ellátogatók a múzeum néprajzi osztályának dolgozói 
vezetésével rendhagyó kiállítás látogatáson vehettek részt a  „Páratlanok – A szegedi papucs 
története” című tárlaton. A színpompás, kézzel hímzett papucsokról kiderült, miért is 
páratlanok: a hagyományos szegedi lábbelik ugyanis egy kaptafára készültek, tehát nincs 
külön bal- és jobblábas részük. Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mely papucsokat milyen 
alkalmakkor viseltek a régi szegedi lakosok – kiderült, hogy a lábbelit férfiak is szívesen 
viselték, de természetesen a számukra készített papucsnak nem volt kopogós, magas sarka. 
Megtudhattuk azt is, hogy a fortélyos hölgyek hogyan oldották meg, hogy tánc közben ne 
repüljön le a lábukról a hagyományos lábbeli: a talprészhez vékonyan odaöltötték a 
harisnyájukat. 

Rendhagyó tárlatvezetésen vehettünk részt a Móra Ferenc Múzeum másik időszakos 
kiállításán, a PlakArt-on is. Lenyűgöző, valódi alkotásszámba menő posztereken keresztül 
barangolhattuk be Magyarország történelmének fontos eseményeit az 1890-es évektől 1956-ig. 
Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mi mindent tudhatunk meg egy plakátról, ha közelebbről 
megvizsgáljuk: pontosan észrevehetőek rajtuk a korabeli politikai helyzet lenyomatai. 
Elmesélte a szesztilalom idején készített elrettentő poszterek ironikus történetét, miszerint a 
grafikus művészt 7 üveg borral fizették ki, de elárulta nekünk például egy Ferenc Józsefet 
ábrázoló kép előtt, hogy a császár az aradi vértanúk képét a hálószobájának falán tartotta. A 
hagyományos magyar ital, az Unicum történetével is megismerkedtünk a régi reklámok 
között: a legendárium szerint II. József uralkodónk nagyon szeretett enni-inni, ám amikor 
rosszul lett a rengeteg ételtől, az udvari orvos, Dr. Zwack egy több mint 40 gyógynövény 
kivonatából készített főzetet adott a „kalapos királynak”. Amikor a jóllakott császár 
belekortyolt a nedűbe, felkiáltott: „Das ist ein unicum!” 

Szegedi múzeumtúránkon tehát a hagyományok ápolása, és a rendhagyó történelemlecke 
mellett értékes tudásra tettünk szert az informatika világából is. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Veszprémben lesz, május 26-án! 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra 

Új programokkal folytatódik a Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés, amelynek célja a 
múzeumok sokszínű kulturális kínálatának népszerűsítése a 8-16 éves korosztályban. 

Ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajlik a 2014-ben elindult Mozaik 
Múzeumtúra program, amelyhez számos új múzeum csatlakozott - közölték a szervezők 
hétfőn az MTI-vel. 

A tavaly ősszel elindított Mozaik Múzeumtúra Roadshow március és május között ismét hat 
városba (Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe) látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével közvetlenül érje el a fiatalokat. 

A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése az iskolai edukációs rendezvények szervezése 
a Felelős Szülők Iskolájának együttműködésével. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatal 
korosztályt iskolai környezetükben is megszólítsák, ezért játékos vetélkedőkkel, feladatokkal, 
kitelepülő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kívánják felhívni a figyelmüket a programra, 
a intézmények sokszínű kínálatára, valamint a múzeumba járás örömeire.  

Tavasszal a Mozaik Múzeumtúra bemutatkozik több budapesti kulturális, oktatási és családi 
rendezvényen, így a tervek szerint jelen lesznek a Legyen élmény a tanulás! elnevezésű 
oktatási rendezvényen, a gyermeknapi családi fesztiválon, valamint a Múzeumok Majálisán 
és a Múzeumok Éjszakáján is. 

A program elemét képezik a speciális múzeumtúrák is, amelyekbe meglátogandó 
intézményeket egy közös szempont: az aktuális témához való kapcsolódásuk, a közös 
tematika vagy földrajzi elhelyezkedésük alapján válogatják össze. 

Az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan még tart az '56-os Múzeumtúra program, melybe az 
1956-os tematikájú budapesti kiállításokat gyűjtötték egybe, a Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesületével közösen pedig idén is egynapos városnéző túrákat hirdetnek, amelyek során 
egy-egy város kulturális látnivalóit lehet felkeresni. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék, amelyhez egy 
okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. Az applikáció 
segítségével csaknem 400 múzeum ismerhető meg; közöttük tematika, lakhely, kirándulási 
célpont vagy az intézmények nevei alapján is lehet keresni, a nyitóképernyőn pedig mindig 
friss információk, kiállításajánlók találhatók. 
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A hagyományőrzés és a modern technika találkozása Szegeden 

2017.05.17 

Illemtan óra a Fekete házban, lézerkísérletek, plakátokon át bemutatott történelem: sokszínű 
programokban volt része a szegedieknek a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 5. állomásán. 

A napfény városában a délelőtt folyamán a gyerekeket várták a múzeumok: a Móra Ferenc 
Múzeumban például játékos foglalkozásokon vehettek részt a „Páratlanok – A szegedi papucs 
története” című kiállításhoz kapcsolódóan, a Fekete házban drámapedagógiai 
foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek a régmúlt korok etikettjével, a Szent-Györgyi 
Albert Agórában pedig rendhagyó tárlatvezetésekkel és fizikai kísérletekkel várták a fiatal 
múzeumbarátokat. 

Az Agórában a délután folyamán is hasonló programokkal várták az érdeklődőket: az 
Informatika Történeti Gyűjteményben tartott tárlatvezetésen interaktívan, játékosan 
ismerkedtünk az elsőre kissé száraznak tűnő szakterület történelmével, vívmányaival. A 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság támogatásával működő kiállítás 
tárlatvezetésén bebizonyosodott: csupa móka is lehet az informatika! Felfedeztük, hogyan 
működött a régi időkben egy telefonközpont, megtudtuk, hogy az első – egész szobákat 
elfoglaló – számítógépek indításához olykor 20-30 ember is szükséges volt, s hogy már valóban 
csak egy hajszál választja el a mai tudományt az önállóan gondolkodó gépektől. Mindezek 
mellett megismerkedtünk a „szegedi Katicával” is, melynek a segítségével a pavlovi feltételes 
reflexeket lehet modellezni. A tanulságos vezetés lezárásaként megcsodálhattuk egy igazán 
„kocka” hangszer előadását is: az eszköz floppy lemezek segítségével játszotta le Darth Vader 
indulóját, vagy a Süsü, a sárkány zenéjét.  A kiállítás egyébként igazi paradicsom a régi 
számítógépes- és tv-játékok rajongóinak: külön terem áll rendelkezésre a Marioval, Dyna 
Blasterrel, vagy egyéb klasszikusokkal játszani vágyók számára. Többek között ezeknek a 
szoftvereknek az őseivel ismerkedhettük meg Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság főmunkatársának előadásán: a muzeológus elmesélte nekünk, hogy 
mekkora szenzációnak számított az első számítógépes játékok egyike, a 3×3-as amőba, s 
végigvezetett minket az úton a mai, néhol filmeket is megszégyenítő grafikával rendelkező 
akció-játékokig vezető úton. Az Agórában az informatika története mellett egyéb 
érdekességekkel is találkoztunk: a rendhagyó kísérleti bemutatón szelídített villámmal 
fedezhettünk fel erőtereket, megtudhattuk, hogy egy egyszerű fizikai jelenségnek 
köszönhetően világít a fénykoktél, s még lézerekkel is kísérleteztünk. 
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Az Agóra mellett a Móra Ferenc Múzeumban is érdekes programok várták az ide látogatókat: 
a különleges, szegedi papucs jegyében a résztvevő családok játszóházban kézműveskedhettek. 
A híres lábbelire bojtokat készítettek, népi mintákat varrtak, s motívumokat festettek. 
Mindemellett a Roadshow-ra ellátogatók a múzeum néprajzi osztályának dolgozói 
vezetésével rendhagyó kiállítás látogatáson vehettek részt a  „Páratlanok – A szegedi papucs 
története” című tárlaton. A színpompás, kézzel hímzett papucsokról kiderült, miért is 
páratlanok: a hagyományos szegedi lábbelik ugyanis egy kaptafára készültek, tehát nincs 
külön bal- és jobblábas részük. Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mely papucsokat milyen 
alkalmakkor viseltek a régi szegedi lakosok – kiderült, hogy a lábbelit férfiak is szívesen 
viselték, de természetesen a számukra készített papucsnak nem volt kopogós, magas sarka. 
Megtudhattuk azt is, hogy a fortélyos hölgyek hogyan oldották meg, hogy tánc közben ne 
repüljön le a lábukról a hagyományos lábbeli: a talprészhez vékonyan odaöltötték a 
harisnyájukat. 

Rendhagyó tárlatvezetésen vehettünk részt a Móra Ferenc Múzeum másik időszakos 
kiállításán, a PlakArt-on is. Lenyűgöző, valódi alkotásszámba menő posztereken keresztül 
barangolhattuk be Magyarország történelmének fontos eseményeit az 1890-es évektől 1956-ig. 
Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mi mindent tudhatunk meg egy plakátról, ha közelebbről 
megvizsgáljuk: pontosan észrevehetőek rajtuk a korabeli politikai helyzet lenyomatai. 
Elmesélte a szesztilalom idején készített elrettentő poszterek ironikus történetét, miszerint a 
grafikus művészt 7 üveg borral fizették ki, de elárulta nekünk például egy Ferenc Józsefet 
ábrázoló kép előtt, hogy a császár az aradi vértanúk képét a hálószobájának falán tartotta. A 
hagyományos magyar ital, az Unicum történetével is megismerkedtünk a régi reklámok 
között: a legendárium szerint II. József uralkodónk nagyon szeretett enni-inni, ám amikor 
rosszul lett a rengeteg ételtől, az udvari orvos, Dr. Zwack egy több mint 40 gyógynövény 
kivonatából készített főzetet adott a „kalapos királynak”. Amikor a jóllakott császár 
belekortyolt a nedűbe, felkiáltott: „Das ist ein unicum!” 

Szegedi múzeumtúránkon tehát a hagyományok ápolása, és a rendhagyó történelemlecke 
mellett értékes tudásra tettünk szert az informatika világából is. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Veszprémben lesz, május 26-án! 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 18/05/2017 

Médium: edupress.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Majálisán is! 

Link: http://www.edupress.hu/index.php/ajanlo/966-mozaik-muzeumtura-a-muzeumok-
majalisan-is  

Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Majálisán is! 

2017. máj. 18. csütörtök, 05:39 

A hagyományokhoz híven idén immár 22. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Majálisát 
a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében május 20-21 között. A program a Múzeumok a kertben 
- kertek és múzeumok címet viseli, melyhez a Mozaik Múzeumtúra is csatlakozik. 
Kalandozzatok velünk a Múzeumkertben: művészet tudássétánnyal és értékes 
nyereményekkel várunk mindenkit! 

A Múzeumok Majálisa a múzeumok legnagyobb közös ünnepe, melynek alkalmából több 
mint 120 múzeum és kulturális intézmény gyűlik össze a Múzeumkertben. Az ingyenes 
rendezvényen számos remek programon vehettek részt: a különféle kincsekből készült 
Műtárgysétányon keresztül be lehet barangolni a Magyar Nemzeti Múzeum épületét, a 
kertben pedig 3 féle Tudássétányon – művészeti, irodalmi és természettudományi – 
tesztelhetitek a tudásotokat. A Mozaik Múzeumtúra Művészet Tudássétányon kedvetekre 
kalandozhattok a képzőművészet világában, összesen 29 állomáson várnak Benneteket a 
kérdések. Ha 10 állomáson sikerül összegyűjteni a helyes válasszal a pecséteket, garantált 
nyereményben részesültök a Mozaik Múzeumtúra sátorban! Nem csak emiatt lesz azonban 
érdemes ellátogatni hozzánk, hiszen sok-sok játékkal és múzeumpedagógiai foglalkozással 
várunk Benneteket! Lesz például Mozaik Múzeumtúra mini totó Instagram feladattal, 
melynek teljesítésekor értékes ajándékban részesültök, de ha úgy érzitek, hogy fortuna Veletek 
van, megpörgethetitek szerencsekerekünket, amellyel további ajándékokat nyerhettek! 

Emellett szombaton, 16 órától a Néprajzi Múzeum érkezik hozzánk, méghozzá egy darab 
bőröndben! A PIKK-PAKK MÚZEUM című mobil múzeumpedagógiai program keretei között 
olyan múzeumi játékon vehettek részt, amely által mini kiállítást rendezhettek! 

A Majális mindemellett izgalmas programokat tartogat számotokra, hiszen előadások, 
koncertek, kézműves vásár, design-sarok, és gasztronómiai kóstoló is vár rátok a hétvége 
folyamán, valamint együtt örülhetünk a győztesekkel az Év múzeuma- és az Év kiállítása díjak 
átadásán. Ha pedig kedvetek támadna táncra perdülni, többek között a Vodku zenekar, a 
Kerekes Band, a Lóci játszik, a Nemadomfel, a Villon-trio, és a Group’n’Swing is adja majd a 
talpalávalót. 

Csatlakozzatok hozzánk a Múzeumok Majálisán, hogy élményekkel, értékes tudással és sok-
sok nyereménnyel térjetek haza! Múzeumtúrára fel! 
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Dátum: 18/05/2017 

Médium: museum.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A hagyományőrzés és a modern technika találkozása Szegeden 

Link:http://www.museum.hu/hir/6847/A_hagyomanyorzes_es_a_modern_technika_talal
kozasa_Szegeden  

 

A hagyományőrzés és a modern technika találkozása Szegeden 

Illemtan óra a Fekete házban, lézerkísérletek, plakátokon át bemutatott történelem: sokszínű 
programokban volt része a szegedieknek a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 5. állomásán.  

A napfény városában a délelőtt folyamán a gyerekeket várták a múzeumok: a Móra Ferenc 
Múzeumban például játékos foglalkozásokon vehettek részt a „Páratlanok – A szegedi papucs 
története” című kiállításhoz kapcsolódóan, a Fekete házban drámapedagógiai 
foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek a régmúlt korok etikettjével, a Szent-Györgyi 
Albert Agórában pedig rendhagyó tárlatvezetésekkel és fizikai kísérletekkel várták a fiatal 
múzeumbarátokat.  

Az Agórában a délután folyamán is hasonló programokkal várták az érdeklődőket: az 
Informatika Történeti Gyűjteményben tartott tárlatvezetésen interaktívan, játékosan 
ismerkedtünk az elsőre kissé száraznak tűnő szakterület történelmével, vívmányaival. A 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság támogatásával működő kiállítás 
tárlatvezetésén bebizonyosodott: csupa móka is lehet az informatika! Felfedeztük, hogyan 
működött a régi időkben egy telefonközpont, megtudtuk, hogy az első – egész szobákat 
elfoglaló – számítógépek indításához olykor 20-30 ember is szükséges volt, s hogy már valóban 
csak egy hajszál választja el a mai tudományt az önállóan gondolkodó gépektől. Mindezek 
mellett megismerkedtünk a „szegedi Katicával” is, melynek a segítségével a pavlovi feltételes 
reflexeket lehet modellezni. A tanulságos vezetés lezárásaként megcsodálhattuk egy igazán 
„kocka” hangszer előadását is: az eszköz floppy lemezek segítségével játszotta le Darth Vader 
indulóját, vagy a Süsü, a sárkány zenéjét. A kiállítás egyébként igazi paradicsom a régi 
számítógépes- és tv-játékok rajongóinak: külön terem áll rendelkezésre a Marioval, Dyna 
Blasterrel, vagy egyéb klasszikusokkal játszani vágyók számára. Többek között ezeknek a 
szoftvereknek az őseivel ismerkedhettük meg Képes Gábor, a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság főmunkatársának előadásán: a muzeológus elmesélte nekünk, hogy 
mekkora szenzációnak számított az első számítógépes játékok egyike, a 3x3-as amőba, s 
végigvezetett minket az úton a mai, néhol filmeket is megszégyenítő grafikával rendelkező 
akció-játékokig vezető úton. Az Agórában az informatika története mellett egyéb 
érdekességekkel is találkoztunk: a rendhagyó kísérleti bemutatón szelídített villámmal 
fedezhettünk fel erőtereket, megtudhattuk, hogy egy egyszerű fizikai jelenségnek 
köszönhetően világít a fénykoktél, s még lézerekkel is kísérleteztünk.  

Az Agóra mellett a Móra Ferenc Múzeumban is érdekes programok várták az ide látogatókat: 
a különleges, szegedi papucs jegyében a résztvevő családok játszóházban kézműveskedhettek. 
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A híres lábbelire bojtokat készítettek, népi mintákat varrtak, s motívumokat festettek. 
Mindemellett a Roadshow-ra ellátogatók a múzeum néprajzi osztályának dolgozói 
vezetésével rendhagyó kiállítás látogatáson vehettek részt a „Páratlanok – A szegedi papucs 
története” című tárlaton. A színpompás, kézzel hímzett papucsokról kiderült, miért is 
páratlanok: a hagyományos szegedi lábbelik ugyanis egy kaptafára készültek, tehát nincs 
külön bal- és jobblábas részük. Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mely papucsokat milyen 
alkalmakkor viseltek a régi szegedi lakosok – kiderült, hogy a lábbelit férfiak is szívesen 
viselték, de természetesen a számukra készített papucsnak nem volt kopogós, magas sarka. 
Megtudhattuk azt is, hogy a fortélyos hölgyek hogyan oldották meg, hogy tánc közben ne 
repüljön le a lábukról a hagyományos lábbeli: a talprészhez vékonyan odaöltötték a 
harisnyájukat.  

Rendhagyó tárlatvezetésen vehettünk részt a Móra Ferenc Múzeum másik időszakos 
kiállításán, a PlakArt-on is. Lenyűgöző, valódi alkotásszámba menő posztereken keresztül 
barangolhattuk be Magyarország történelmének fontos eseményeit az 1890-es évektől 1956-ig. 
Tárlatvezetőnk elmesélte, hogy mi mindent tudhatunk meg egy plakátról, ha közelebbről 
megvizsgáljuk: pontosan észrevehetőek rajtuk a korabeli politikai helyzet lenyomatai. 
Elmesélte a szesztilalom idején készített elrettentő poszterek ironikus történetét, miszerint a 
grafikus művészt 7 üveg borral fizették ki, de elárulta nekünk például egy Ferenc Józsefet 
ábrázoló kép előtt, hogy a császár az aradi vértanúk képét a hálószobájának falán tartotta. A 
hagyományos magyar ital, az Unicum történetével is megismerkedtünk a régi reklámok 
között: a legendárium szerint II. József uralkodónk nagyon szeretett enni-inni, ám amikor 
rosszul lett a rengeteg ételtől, az udvari orvos, Dr. Zwack egy több mint 40 gyógynövény 
kivonatából készített főzetet adott a „kalapos királynak”. Amikor a jóllakott császár 
belekortyolt a nedűbe, felkiáltott: „Das ist ein unicum!”  

Szegedi múzeumtúránkon tehát a hagyományok ápolása, és a rendhagyó történelemlecke 
mellett értékes tudásra tettünk szert az informatika világából is.  

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Veszprémben lesz, május 26-án! 
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ROADSHOW - VESZPRÉM 

 

Dátum: 10/05/2017 

Médium: ldm.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017 – Veszprém 

Link: http://www.ldm.hu/hu/rendezvenyek/mozaik-muzeumtura-roadshow-2017-
veszprem  

 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017 – Veszprém 

2017. máj. 26. péntek 

8:00 - 22:00 

Helyszín:  

Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.) 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017 – Veszprém 

2017. május 26. péntek 

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 

Művészetek Háza Dubniczay-palota 

Művészetek Háza Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény 

Laczkó Dezső Múzeum 

Részletes program 

Iskolás nyílt nap Veszprém múzeumaiban, kiállítóhelyein 

2017. május 26. 8-14 óráig 

Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 

Laczkó Dezső Múzeum Tanulmányi Raktár, Török Ignác utca 5. 

Laczkó Dezső Múzeum, Várbörtön Vár utca 19. 

Művészetek Háza Modern Képtár-Vass Gyűjtemény, Vár utca 3-5. 

Művészetek Háza Dubniczay-palota, Vár utca 29. 

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Múzeuma, Vár utca 35. 

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Érseki Palota, Vár utca 16. 
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Minden veszprémi általános- és középiskolának újra itt a lehetőség ellátogatni Veszprém 
városának múzeumaiba, kiállítóhelyeire! A Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmával egy-
egy kiválasztott osztály részesülhet múzeumi élményben, interaktív tárlatvezetésben, 
múzeumpedagógiai foglakozásban. Célunk azon osztályok megszólítása, és azon tanárok 
érzékenyítése, akik eddig távol maradtak a kultúra ezen intézményeitől! Az előre szervezett 
csoportokat az intézmények múzeumpedagógus és muzeológus kollégái kalauzolják a 
kiállítások izgalmas, titokzatos és rejtett világában. Az Iskolás nyílt nap során 3 intézmény, 7 
helyszínen, 21 csoportban, közel 600 gyermeket fogad és vezet be a múzeumok világába! 
Előzetes bejelentkezéshez kötött, zártkörű program. 

Ingyenes programok 

Arany 200 - tárlatvezetés 

Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 

2017. május 26. 14-15 óráig 

A Laczkó Dezső Múzeum Arany 200 című kiállításába várjuk az érdeklődőket, egy 
összművészeti, női tárlatvezetésre. Sipos Anna művészettörténész, Ács Anna muzeológus és 
a Veszprémi Egyetemi Színpad lányainak közreműködésével egyedi, női szemszögből 
ismerhetik meg a látogatók Arany János balladáinak világát és Udvardi Erzsébet 
illusztrációinak hangulatát. 

Szent László emlékezete – tárlatvezetés 

Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 

2017. május 26. 15-16 óráig 

A Laczkó Dezső Múzeum Szent László emlékezete című kiállításába várjuk az érdeklődőket, 
egy összművészeti tárlatvezetésre. Fogl Krisztián történész az Veszprémi Alig Színpad férfi 
tagjainak közreműködésével egyedi, az erősebbik nem szemszögéből ismerhetik meg a 
látogatók Szent László király udvarát és életét. 

Tárlatvezetés a Fény/Szín/Forma állandó kiállításban valamint a Színkontraszt - Dorothee 
Joachim és Gál András közös tárlatán 

Művészetek Háza Modern Képtár Vass László Gyűjtemény, vár utca 3-5. 

2017. május 26. 14-15 óráig 

Dorothee Joachim Kölnben, Gál András Budapesten él és dolgozik évtizedek óta a 
Színfestészet bűvöletében. A monokróm festészet közel száz éves múltra tekint vissza. 
Aleksandr Rodchenko 1921-ben festette meg „Tiszta Vörös, Tiszta Kék és Tiszta Sárga” 
festményét. Több jelentős kiállításon állítottak ki együtt, így 2003-ban New York-i Hunter 
College-ban a Seeing Red címen megrendezett nagyszabású nemzetközi festészeti 
seregszemlén vagy a berlini Mies van der Rohe Hausban megvalósult Hauptsache Grau című 
tárlaton. Műveik a Karl Ernst Osthaus Museum kollekciójában is megtalálhatók. A 
Művészetek Háza Veszprém / Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény galériájában szintén 
együtt állítanak ki; szürke, fehér és sárga monokróm munkáikból egy válogatást a tárlaton. 

Tárlatvezetés Ughy István Aranykor című kiállításán 
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  Művészetek Háza Veszprém/Csikász Galéria, Vár utca 17. 

2017. május 26. 15-16 óráig 

Ughy István Erdélyben, Székelykeresztúron született 1938-ban. Ughy István 1990-ben 
telepedett le Pápán, azóta folyamatosan jelen van a megye, a régió művészeti életében. 
Figuratív festő, mélyen expresszív szemléletmóddal és ecsetkezeléssel, harsány, ünnepélyes 
vagy éppen figyelemfelkeltő színekkel helyezi szembe egymással a régen elmúlt korok 
tapasztalatát viselő és a mai posztmodern, erkölcseiben csorbult embert. 

Tárlatvezetés Vojnich Erzsébet Párbaj című kiállításán 

   Művészetek Háza Veszprém, Dubniczay-palota /Várgaléria, Vár 29. 

2017. május 26. 16-17 óráig 

A Munkácsy Mihály- és Prima Primissima-díjas festőművészt. 

Vojnich Erzsébet szabadfoglalkozású képzőművész. 

Vojnich mestere a festésnek. Az, hogy egy nagyon önkorlátozott, nagyon fukar színskálával 
képes sokteremnyi tárlatot és több évtizedes pályát izgalmasan betölteni, önmagában 
bizonyíték. A feketétől a feketéllőn rozsdásig, a mogorva barnától az ezerféle szürkéig terjedő, 
néha koszlott sárgákat és csüggedt vöröseket megengedő palettája átlagfestő esetében unalmat 
és manírt ígérne. Csakhogy Vojnich úgy bánik ezzel a spártai színvilággal, olyan pompásan 
váltja és adagolja, mint egy elszabadult kolorista a maga zengő színeit. 

Kedvezményes palotalátogatás 

Kiegyezés és koronázás – 1867 Kiállítás és tárlatvezetés az érseki palotában 

  Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Érseki Palota, Vár utca 16. 

2017. május 26. 16-17 óráig 

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény munkatársai kedvezményes belépőjeggyel és 
tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket az érseki palota épületébe, az osztrák–magyar 
kiegyezés valamint I. Ferenc József és Erzsébet királyné koronázásának 150. évfordulója 
alkalmából rendezett kiállításon. 

KultúrSéta – eddig csak elmentél mellette?! 

Találkozó pont: István király és Gizella királyné szobra, Vár utca 20. 

2017. május 26. 17-19 óráig 

Útvonal: Boldog Gizella Múzeum - Érseki Palota- Dubniczay-palota - Csikász Galéria - 
Tűztorony - Modern Képtár-Vass Gyűjtemény - Hősök Kapuja – Óváros Galéria - Utas és 
Holdvilág Antikvárium – Mestermű Galéria – Szilágyi László Utcagaléria – Hangvilla 
Multifunkcionális Közösségi Tér – Veszprémi Petőfi Színház – Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár – Laczkó Dezső Múzeum 

Városi kultúrtörténeti sétára várjuk a veszprémieket! Vezetőink segítségével olyan titkokat és 
érdekességeket is megtudhatnak, mint az ágyúgolyók rejtélye, latin feliratok valódi jelentése, 
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bepillanthatunk fülkeszobrok háta mögé, titkos helyeket fedezhetünk fel, épületdíszítmények 
ikonográfiáját fejthetjük meg. 

Szűcsinger piknikkoncert 

Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 

2017. május 26. 20-22 óráig 

Szálinger Balázs és Szűcs Krisztián zenés verses, verses zenés piknikkoncertje 

Egy zenész és egy költő, Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös sorozata közös rajongások 
(Beatles, Petőfi, kabaré stb.) mentén. A Laczkó Dezső Múzeum melletti ligetben, 
piknikkoncertre várjuk az alternatív zene, a kortárs magyar költészet, az ikonikus zenék és a 
társművészetek kedvelőit! Takarókkal, lampionokkal, szomjoltó nedűkkel, és édes-sós 
finomságokkal várjuk a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-n résztvevőket! 

Kísérőprogramok 

Újratervezés – Veszprém 60761 színe 

Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1. 

2017. május 26. 14-20 óráig 

Gombrich Mester Művészeti Tanodájának szabadtéri újratervező projektje várja a családokat! 
A 10 ikonikus veszprémi épületet ábrázoló óriás színező remek lehetőség újratervezni 
városunk épületeit és környezetüket. A táblafestékkel fedett fa installációs rendszer a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow alkalmával egy különleges interaktív és művészeti városkörképpel 
várja az újratervezőket! Te milyennek látod, miként látogatnád szívesebben Veszprém 
kulturális helyeit? 

Népi játék udvar 

Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1. 

2017. május 26. 14-20 óráig 

A Bakonyi Ház udvarában a gyermekek megismerkedhetnek és kipróbálhatják a népi játékok 
legnépszerűbb darabjait! A gólyalábazás és mocsárjárás izgalmai mellett hasznosságát is 
megtanulják, próbára tehetik ügyességüket a karikahajtás és célba dobás során, a családok és 
baráti társaságok összemérhetik csapatszellemüket, nagyapák hívhatják ki malompárbajra 
unokáikat! A Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmával egész délután játékos időutazáson 
vehetnek részt az érdeklődők. 

Folyamatos kedvezmények: 

Dubniczay-palota: 50 %-os kedvezmény a belépő árából, meghirdetett programok ingyenesen 
látogathatók 

Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény: 50 %-os kedvezmény a belépő árából, meghirdetett 
programok ingyenesen látogathatók 

Laczkó Dezső Múzeum ingyenes belépés a Bakonyi Házba és a Laczkó Dezső Múzeum 
főépületébe 



356 
 

Dátum: 20/05/2017 

Médium: programturizmus.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Veszprémi múzeumi roadshow 2017. május 26. Mozaik Múzeumtúra 

Link: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-veszpremi-muzeum.html  

 

Veszprémi múzeumi roadshow 2017. május 26. Mozaik Múzeumtúra 

 8200 Veszprém, Több helyszínen 

#Múzeum 

Csatlakozzon hozzánk, fedezzük fel együtt a veszprémi múzeumok értékeit! Ismét országjáró 
Roadshow-ra indul a Mozaik Múzeumtúra, amely a Néprajzi Múzeum által megvalósított 
nagyszabású múzeumnépszerűsítő program. Célja változatlan, a magyarországi múzeumok 
népszerűsítése, kiemelt célcsoportja továbbra is a 8-16 éves korosztály. 2017-ben a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával folytatódik a Mozaik Múzeumtúra program 

Cím: 8200 Veszprém , Több helyszínen Megnézem a térképen 

 Kedvencek közé 

 Információkérés 

Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a megjelenésnek jelenleg NINCS ÉRVÉNYES IDŐPONTJA 
portálunkon, ezért az itt közölt tartalom már lehet, hogy NEM AKTUÁLIS! 

Friss információkat e-mailben kérhet vagy küldhet. 

RÉSZLETEK 

IDŐPONTOK 

Mozaik Múzeumtúra veszprémi roadshow 2017 

2017. május 26. péntek 08:00 – 22:00 

Résztvevő múzeumok: 

• Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 

• Dubniczay Palota 

• Modern Képtár 

• Laczkó Dezső Múzeum 

• Művészetek Háza Veszprém 

A programok ingyesenek, vagy kedvezményes belépővel látogathatóak! 
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• Dubniczay Palota: 50 %-os kedvezmény a belépő árából, a meghirdetett programok 
ingyenesen látogathatók 

• Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény: 50 %-os kedvezmény a belépő árából, a 
meghirdetett programok ingyenesen látogathatók 

• Laczkó Dezső Múzeum: ingyenes belépés a Bakonyi Házba és a Laczkó Dezső Múzeum 
főépületébe 

14:00 – 15:00 Arany 200 - tárlatvezetés 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1. 

A Laczkó Dezső Múzeum Arany 200 című kiállításába várjuk az érdeklődőket, egy 
összművészeti, női tárlatvezetésre. Sipos Anna művészettörténész, Ács Anna muzeológus és 
a Veszprémi Egyetemi Színpad lányainak közreműködésével egyedi, női szemszögből 
ismerhetik meg a látogatók Arany János balladáinak világát és Udvardi Erzsébet 
illusztrációinak hangulatát. A program ingyenes. 

15:00- 16:00 Szent László emlékezete – tárlatvezetés 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1. 

A Laczkó Dezső Múzeum Szent László emlékezete című kiállításába várjuk az érdeklődőket, 
egy összművészeti tárlatvezetésre. Fogl Krisztián történész a Veszprémi Alig Színpad férfi 
tagjainak közreműködésével egyedi, az erősebbik nem szemszögéből ismerhetik meg a 
látogatók Szent László király udvarát és életét. A program ingyenes. 

14:00 – 15:00 Kettős tárlatvezetés a FénySzínForma állandó kiállításban valamint a 
Színkontraszt - Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatán 

Művészetek Háza Modern Képtár, Vass László Gyűjtemény, Vár utca 3-5. 

Dorothee Joachim Kölnben, Gál András Budapesten él és dolgozik évtizedek óta a 
Színfestészet bűvöletében. A Művészetek Háza Veszprém / Modern Képtár – Vass László 
Gyűjtemény galériájában szintén együtt állítanak ki; szürke, fehér és sárga monokróm 
munkáikból egy válogatást a tárlaton. A program ingyenes. 

15:00 – 16:00 Tárlatvezetés Ughy István kiállításán 

Művészetek Háza Veszprém/Csikász Galéria, Vár utca 17. 

Ughy István 1990-ben telepedett le Pápán, azóta folyamatosan jelen van a megye, a régió 
művészeti életében. Figuratív festő, mélyen expresszív szemléletmóddal és ecsetkezeléssel, 
harsány, ünnepélyes vagy éppen figyelemfelkeltő színekkel helyezi szembe egymással a régen 
elmúlt korok tapasztalatát viselő és a mai posztmodern, erkölcseiben csorbult embert. A 
program ingyenes. 

16:00 – 17:00 Tárlatvezetés Vojnich Erzsébet kiállításán 

Művészetek Háza Veszprém, Dubniczay-palota /Várgaléria, Vár 29. 

A Munkácsy Mihály- és Prima Primissima-díjas festőművészt. 
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Vojnich Erzsébet nagyon önkorlátozott, nagyon fukar színskálával képes sokteremnyi tárlatot 
és több évtizedes pályát izgalmasan betölteni. A feketétől a feketéllőn rozsdásig, a mogorva 
barnától az ezerféle szürkéig terjedő, néha koszlott sárgákat és csüggedt vöröseket megengedő 
palettája átlagfestő esetében unalmat és manírt ígérne. Csakhogy Vojnich úgy bánik ezzel a 
spártai színvilággal, olyan pompásan váltja és adagolja, mint egy elszabadult kolorista a maga 
zengő színeit. A program ingyenes. 

16:00 – 17:00 Kedvezményes palotalátogatás 

Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Érseki Palota, Veszprém, Vár utca 16.; 

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény munkatársai kedvezményes belépővel és 
tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket az Érseki Palota épületébe, ahol csodás terekben 
sétálva gyönyörködhet a látogató a Palota csodás műtárgy együttesében. 

17:00 – 19:00 KultúrSéta – eddig csak elmentél mellette?! 

Találkozó pont: István király és Gizella királyné szobra, Veszprém, Vár utca 20. 

Városi kultúrtörténeti sétára várjuk a veszprémieket! Vezetőink segítségével olyan titkokat és 
érdekességeket is megtudhatnak, mint az ágyúgolyók rejtélye, latin feliratok valódi jelentése, 
bepillanthatunk fülkeszobrok háta mögé, titkos helyeket fedezhetünk fel, épületdíszítmények 
ikonográfiáját fejthetjük meg. A program ingyenes. 

Útvonal: Boldog Gizella Múzeum - Érseki Palota- Dubniczay-palota - Csikász Galéria - 
Tűztorony - Modern Képtár-Vass Gyűjtemény - Hősök Kapuja – Óváros Galéria - Utas és 
Holdvilág Antikvárium – Mestermű Galéria – Utcagaléria – Hangvilla Multifunkcionális 
Közösségi Tér – Veszprémi Petőfi Színház – Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Laczkó Dezső 
Múzeum 

20:00 – 22:00 Szűcsinger piknikkoncert 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1. 

Egy zenész és egy költő, Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös sorozata közös rajongások 
(Beatles, Petőfi, kabaré stb.) mentén. A Laczkó Dezső Múzeum melletti ligetben, 
piknikkoncertre várjuk az alternatív zene, a kortárs magyar költészet, az ikonikus zenék és a 
társművészetek kedvelőit! Takarókkal, lampionokkal, szomjoltó nedűkkel, és édes-sós 
finomságokkal várjuk a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-n résztvevőket! A program ingyenes. 

14:00 – 20:00 Újratervezés – Veszprém 60761 színe 

Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1. 

Gombrich Mester Művészeti Tanodájának szabadtéri újratervező projektje várja a családokat! 
A 10 ikonikus veszprémi épületet ábrázoló óriás színező remek lehetőség újratervezni 
városunk épületeit és környezetüket. A táblafestékkel fedett fa installációs rendszer a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow alkalmával egy különleges interaktív és művészeti városkörképpel 
várja az újratervezőket! Te milyennek látod, miként látogatnád szívesebben Veszprém 
kulturális helyeit? A program ingyenes. 

14:00 – 20:00 Népi játék udvar 

Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1. 



359 
 

A Bakonyi Ház udvarában a gyermekek megismerkedhetnek és kipróbálhatják a népi játékok 
legnépszerűbb darabjait! A gólyalábazás és mocsárjárás izgalmai mellett hasznosságát is 
megtanulják, próbára tehetik ügyességüket a karikahajtás és célba dobás során, a családok és 
baráti társaságok összemérhetik csapatszellemüket, nagyapák hívhatják ki malompárbajra 
unokáikat! A Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmával egész délután játékos időutazáson 
vehetnek részt az érdeklődők. A program ingyenes. 
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Dátum: 20/05/2017 

Médium: veszpreminfo.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprém (2017.05.26 08:00 - 22:00) 

Link: http://veszpreminfo.hu/record/mozaik-muzeumtura-roadshow-veszprem  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprém (2017.05.26 08:00 - 22:00) 

A Laczkó Dezső Múzeum 2017. május 26-án, pénteken 8 és 22 óra között első alkalommal 
rendezi meg a Mozaik Múzeumtúra Roadshow országos rendezvénysorozat helyi 
programjait.  Rövidebben 

 Részletek 

 Médiatár 

 Kapcsolódó 

 Térkép 

Az egész napos, minden korosztálynak szóló, ingyenes múzeumpedagógiai programok, 
tárlatvezetések, séták, és piknikkoncert a Laczkó Dezső Múzeum, a Művészetek Háza 
Veszprém és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény közös szervezésében valósulnak 
meg. 

A délelőtt során az Iskolás Nyílt Nap keretében a három intézményben, ingyenes programok 
várják a veszprémi általános és középiskolás csoportokat. Az Iskolás nyílt nap során 3 
intézmény, 7 helyszínen fogad gyermekeket és vezet be a múzeumok világába! Előzetes 
bejelentkezéshez kötött, zártkörű program. 

A délután során az ingyenes tárlatvezetéseké a főszerep. A Laczkó Dezső Múzeum aktuális 
időszaki kiállításaiban a kurátorok és fiatal veszprémi színjátszók (Veszprémi Egyetemi 
Színpad, Alig Színpad) várják az érdeklődőket. A Művészetek Háza Veszprém 14-17 óráig, 
óránként induló vezetések során kalauzolja az érdeklődőket a Modern Képtár – Vass 
Gyűjtemény, a Csikász Galéria és a Dubniczay-palota/Várgaléria új kiállításain. 16 órától a 
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény a Kiegyezés és koronázás – 1867 című 
kiállításban kedvezményes tárlatvezetéssel várja a látogatókat az Érseki Palotában. 

A Bakonyi Ház szomszédságában 14 órától Népi Játék Udvarral és Gombrich Mester 
Művészeti Tanodájának művészeti foglalkozásaival várják a családokat, gyermekeket! 

17 órától ingyenes városi kultúrtörténeti sétára várják a veszprémieket! Vezetőik segítségével 
olyan titkokat és érdekességeket is megtudhatnak, mint az ágyúgolyók rejtélye, latin feliratok 
valódi jelentése, bepillanthatunk fülkeszobrok háta mögé, titkos helyeket fedezhetünk fel, 
épületdíszítmények ikonográfiáját fejthetjük meg dr. Simon Katalin, dr. Herth Viktória, 
Hasprai Katinka vezetésével. 

Az nap zárásaként 20 órától, a múzeumépület mellett az Erzsébet sétányon Szálinger Balázs 
és Szűcs Krisztián zenés verses, verses zenés piknikkoncertjére várunk Mindenkit! 
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Szűcsinger koncertre várják az alternatív zene, a kortárs magyar költészet, az ikonikus zenék 
és a társművészetek kedvelőit! Takarókkal, lampionokkal, szomjoltó nedűkkel, és édes-sós 
finomságokkal várják a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-n résztvevőket! 

Cím: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 

Esemény időpontja: 2017.05.26 08:00 - 22:00 
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Dátum: 20/05/2017 

Médium: evensi.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumtúra / Tárlatvezetés / Modern Képtár/ Gál András 

Link: https://www.evensi.com/mozaik-muzeumtura-roadshow-tarlatvezetes-modern-
keptar/212245981  

Múzeumtúra / Tárlatvezetés / Modern Képtár/ Gál András 

Friday  26 May  2017  2:00 PM    Friday  26 May  2017 3:00 PM 

Művészetek Háza Veszprém ›  Múzeumtúra / Tárlatvezetés / Modern Képtár/ Gál András 

AZ ÉRDEKLŐDŐK A MOZAIK MÚZEUMTÚRA KERETÉBEN KETTŐS 
TÁRLATVEZETÉSEN VEHETNEK RÉSZT A FÉNYSZÍNFORMA ÁLLANDÓ 
KIÁLLÍTÁSBAN VALAMINT A SZÍNKONTRASZT - DOROTHEE JOACHIM ÉS GÁL 
ANDRÁS KÖZÖS TÁRLATÁBAN. 

Tárlatvezető: Gál András 

helyszín: 

Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény  
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Dátum: 20/05/2017 

Médium: wherevent.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumtúra / Tárlatvezetés / Modern Képtár/ Gál András 

Link: http://www.wherevent.com/detail/Mozaik-Muzeumtura-Mozaik-Muzeumtura-
Roadshow-Veszprem  

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Veszprém  

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb 
nyilvánossággal a magyarországi... 

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Veszprém 

2017. május 26. péntek 08:00 – 22:00 

Résztvevő múzeumok: 

• Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 

• Művészetek Háza Veszprém Dubniczay-palota 

• Művészetek Háza Veszprém Modern Képtár - Vass Gyűjtemény 

• Laczkó Dezső Múzeum 

A programok ingyesenek, vagy kedvezményes belépővel látogathatóak! 

• Dubniczay-palota: 50 %-os kedvezmény a belépő árából, a meghirdetett programok 
ingyenesen látogathatók 

• Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény: 50 %-os kedvezmény a belépő árából, a 
meghirdetett programok ingyenesen látogathatók 

• Laczkó Dezső Múzeum: ingyenes belépés a Bakonyi Házba és a Laczkó Dezső Múzeum 
főépületébe 

Részletes programok 

14:00 – 15:00 Arany 200 - tárlatvezetés 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1. 

A Laczkó Dezső Múzeum Arany 200 című kiállításába várjuk az érdeklődőket, egy 
összművészeti, női tárlatvezetésre. Sipos Anna művészettörténész, Ács Anna muzeológus és 
a Veszprémi Egyetemi Színpad lányainak közreműködésével egyedi, női szemszögből 
ismerhetik meg a látogatók Arany János balladáinak világát és Udvardi Erzsébet 
illusztrációinak hangulatát. A program ingyenes. 
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http://ldm.hu/hu/kiallitasok/idoszakos/arany-200-arany-janos-balladai-udvardi-erzsebet-
kepi-megjeleniteseben 

https://www.facebook.com/veszpremiegyetemiszinpad/?fref=ts 

15:00- 16:00 Szent László emlékezete – tárlatvezetés 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1. 

A Laczkó Dezső Múzeum Szent László emlékezete című kiállításába várjuk az érdeklődőket, 
egy összművészeti tárlatvezetésre. Fogl Krisztián történész a Veszprémi Alig Színpad férfi 
tagjainak közreműködésével egyedi, az erősebbik nem szemszögéből ismerhetik meg a 
látogatók Szent László király udvarát és életét. A program ingyenes. 

http://ldm.hu/hu/kiallitasok/idoszakos/szent-laszlo-emlekezete-0 

https://www.facebook.com/AligSzinpad/?fref=ts 

14:00 – 15:00 Tárlatvezetés a Fény/Szín/Forma állandó kiállításban valamint a Színkontraszt 
- Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatánMűvészetek Háza Modern Képtár, Vass 
László Gyűjtemény, Vár utca 3-5. 

Dorothee Joachim Kölnben, Gál András Budapesten él és dolgozik évtizedek óta a 
Színfestészet bűvöletében. A Művészetek Háza Veszprém / Modern Képtár – Vass László 
Gyűjtemény galériájában szintén együtt állítanak ki; szürke, fehér és sárga monokróm 
munkáikból egy válogatást a tárlaton. A program ingyenes. 

http://arthouseweb.hu/index.php/kiallitasok/modern-keptar 

15:00 – 16:00 Tárlatvezetés Ughy István Aranykor című kiállításán 

Művészetek Háza Veszprém/Csikász Galéria, Vár utca 17. 

Ughy István 1990-ben telepedett le Pápán, azóta folyamatosan jelen van a megye, a régió 
művészeti életében. Figuratív festő, mélyen expresszív szemléletmóddal és ecsetkezeléssel, 
harsány, ünnepélyes vagy éppen figyelemfelkeltő színekkel helyezi szembe egymással a régen 
elmúlt korok tapasztalatát viselő és a mai posztmodern, erkölcseiben csorbult embert. A 
program ingyenes. 

http://arthouseweb.hu/index.php/kiallitasok/csikasz 

16:00 – 17:00 Tárlatvezetés Vojnich Erzsébet Párbaj című kiállításán 

Művészetek Háza Veszprém, Dubniczay-palota /Várgaléria, Vár 29. 

A Munkácsy Mihály- és Prima Primissima-díjas festőművészt. 

Vojnich Erzsébet nagyon önkorlátozott, nagyon fukar színskálával képes sokteremnyi tárlatot 
és több évtizedes pályát izgalmasan betölteni. A feketétől a feketéllőn rozsdásig, a mogorva 
barnától az ezerféle szürkéig terjedő, néha koszlott sárgákat és csüggedt vöröseket megengedő 
palettája átlagfestő esetében unalmat és manírt ígérne. Csakhogy Vojnich úgy bánik ezzel a 
spártai színvilággal, olyan pompásan váltja és adagolja, mint egy elszabadult kolorista a maga 
zengő színeit. A program ingyenes. 

http://arthouseweb.hu/index.php/kiallitasok/vargaleria 
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16:00- 17:00 Kiegyezés és koronázás – 1867 

Kiállítás és tárlatvezetés az érseki palotában 

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény munkatársai kedvezményes belépőjeggyel és 
tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket az érseki palota épületébe, az osztrák–magyar 
kiegyezés valamint I. Ferenc József és Erzsébet királyné koronázásának 150. évfordulója 
alkalmából rendezett kiállításon. A program 50%-os kedvezményű jeggyel látogatható. 

http://gizellagyujtemeny.hu/Boldog-Gizella-Foegyhazmegyei-
Gyujtemeny/Gyujtemenytortenet 

17:00 – 19:00 KultúrSéta – eddig csak elmentél mellette?! 

Találkozó pont: István király és Gizella királyné szobra, Veszprém, Vár utca 20. 

Városi kultúrtörténeti sétára várjuk a veszprémieket! Vezetőink segítségével olyan titkokat és 
érdekességeket is megtudhatnak, mint az ágyúgolyók rejtélye, latin feliratok valódi jelentése, 
bepillanthatunk fülkeszobrok háta mögé, titkos helyeket fedezhetünk fel, épületdíszítmények 
ikonográfiáját fejthetjük meg. A program ingyenes. 

Útvonal: Boldog Gizella Múzeum - Érseki Palota- Dubniczay-palota - Csikász Galéria - 
Tűztorony - Modern Képtár-Vass Gyűjtemény - Hősök Kapuja – Óváros Galéria - Utas és 
Holdvilág Antikvárium – Mestermű Galéria – Utcagaléria – Hangvilla Multifunkcionális 
Közösségi Tér – Veszprémi Petőfi Színház – Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Laczkó Dezső 
Múzeum 

20:00 – 22:00 Szűcsinger piknikkoncert 

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1. 

Egy zenész és egy költő, Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös sorozata közös rajongások 
(Beatles, Petőfi, kabaré stb.) mentén. A Laczkó Dezső Múzeum melletti ligetben, 
piknikkoncertre várjuk az alternatív zene, a kortárs magyar költészet, az ikonikus zenék és a 
társművészetek kedvelőit! Takarókkal, lampionokkal, szomjoltó nedűkkel, és édes-sós 
finomságokkal várjuk a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-n résztvevőket! A program ingyenes. 

https://www.facebook.com/szucsinger/?fref=ts 

14:00 – 20:00 Újratervezés – Veszprém 60761 színe 

Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1. 

Gombrich Mester Művészeti Tanodájának szabadtéri újratervező projektje várja a családokat! 
A 10 ikonikus veszprémi épületet ábrázoló óriás színező remek lehetőség újratervezni 
városunk épületeit és környezetüket. A táblafestékkel fedett fa installációs rendszer a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow alkalmával egy különleges interaktív és művészeti városkörképpel 
várja az újratervezőket! Te milyennek látod, miként látogatnád szívesebben Veszprém 
kulturális helyeit? A program ingyenes. 

https://www.facebook.com/gombrichtanoda/?fref=ts 

14:00 – 20:00 Népi játék udvar 

Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétány 1. 
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A Bakonyi Ház udvarában a gyermekek megismerkedhetnek és kipróbálhatják a népi játékok 
legnépszerűbb darabjait! A gólyalábazás és mocsárjárás izgalmai mellett hasznosságát is 
megtanulják, próbára tehetik ügyességüket a karikahajtás és célba dobás során, a családok és 
baráti társaságok összemérhetik csapatszellemüket, nagyapák hívhatják ki malompárbajra 
unokáikat! A Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmával egész délután játékos időutazáson 
vehetnek részt az érdeklődők. A program ingyenes. 

http://ldm.hu/hu/kiallitohelyek/bakonyi-haz 
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Utolsó állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja 

Mozaik Múzeumtúra/OPH Kép: Mozaik Múzeumtúra2017. május 22. 

Utolsó, 6. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja május 26-án, 
Veszprémben. A királynék városában egész nap sokszínű programokkal várják az 
érdeklődőket a helyi múzeumok: rendhagyó tárlatvezetésekkel az emlékévek kapcsán, 
várostörténeti sétával, egész délután népi játék udvarral, művészeti foglalkozásokkal és 
Szűcsinger piknikkoncerttel készülnek a szervezők. 

A délelőtt folyamán iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat: a fiatal 
múzeumbarátok a Laczkó Dezső Múzeumba, a Művészetek Házába, s a Boldog Gizella 
Főegyházmegyei Gyűjteménybe látogatnak el, ahol interaktív tárlatvezetéseken, 
múzeumpedagógiai foglakozásokon vehetnek részt. 

14 órától kezdve egészen estig várja a játékos kedvű családokat a Laczkó Dezső Múzeum 
különféle ingyenes, művészeti foglalkozásokkal: többek között Gombrich Mester Művészeti 
Tanodájának szabadtéri újratervező projektjével is. A 10 ikonikus veszprémi épületet ábrázoló 
óriási színező remek lehetőség, hogy kicsik és nagyok együtt gondolhassák újra a város 
épületeit és környezetüket. A Bakonyi Ház udvarán különféle népi játékokkal lehet majd 
ismerkedni: a gólyalábazás és mocsárjárás izgalmai mellett mindenki próbára teheti 
ügyességét a karikahajtás és célba dobás során, de lesz malomjáték is. 

A délután folyamán a Laczkó Dezső Múzeum Arany 200 című kiállításában 14 órától lesz 
rendhagyó, női tárlatvezetés. A különleges múzeumlátogatás során Sipos Anna 
művészettörténész, Ács Anna muzeológus és a Veszprémi Egyetemi Színpad lányainak 
közreműködésével egyedi, női szemszögből ismerhetik meg a látogatók Arany János 
balladáinak világát és Udvardi Erzsébet illusztrációinak hangulatát. A Laczkó Dezső Múzeum 
Szent László emlékezete című kiállításában 15 órától „férfias szemszögből” mutatja be Szent 
László király udvarát és életét Fogl Krisztián történész a Veszprémi Alig Színpad férfi 
tagjainak közreműködésével. 
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Veszprém - 2017. május 26. 

Utolsó, 6. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja május 26-án 
pénteken, Veszprémben! A királynék városában egész nap sokszínű programokkal várják az 
érdeklődőket a helyi múzeumok: lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, 
várostörténeti séta, és Szűcsinger piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék 
udvarral, s művészeti foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

A délelőtt folyamán iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat: a fiatal 
múzeumbarátok a Laczkó Dezső Múzeumba, a Művészetek Házába, s a Boldog Gizella 
Főegyházmegyei Gyűjteménybe látogatnak el, ahol interaktív tárlatvezetéseken, 
múzeumpedagógiai foglakozásokon vehetnek részt. 

14 órától kezdve egészen estig várja a játékos kedvű családokat a Laczkó Dezső Múzeum 
különféle ingyenes, művészeti foglalkozásokkal: többek között Gombrich Mester Művészeti 
Tanodájának szabadtéri újratervező projektjével is! A 10 ikonikus veszprémi épületet ábrázoló 
óriási színező remek lehetőség, hogy kicsik és nagyok együtt gondolhassák újra a város 
épületeit és környezetüket. 

Emellett a Bakonyi Ház udvarán is remekül szórakozhat az egész família: különféle népi 
játékokkal lehet majd ismerkedni. A gólyalábazás és mocsárjárás izgalmai mellett mindenki 
próbára teheti ügyességét a karikahajtás és célba dobás során, de lesz malomjáték is! 

A délután folyamán színes programokkal várnak minden érdeklődőt a veszprémi múzeumok: 
a Laczkó Dezső Múzeum Arany 200 című kiállításában 14 órától lesz rendhagyó, női 
tárlatvezetés. A különleges múzeumlátogatás során Sipos Anna művészettörténész, Ács Anna 
muzeológus és a Veszprémi Egyetemi Színpad lányainak közreműködésével egyedi, női 
szemszögből ismerhetik meg a látogatók Arany János balladáinak világát és Udvardi Erzsébet 
illusztrációinak hangulatát. 

Nem kell csüggedniük azonban az erősebb nem képviselőinek sem: a Laczkó Dezső Múzeum 
Szent László emlékezete című kiállításában 15 órától „férfias szemszögből” ismerkedhetnek 
meg Szent László király udvarával és életével. Az érdekesnek ígérkező tárlatvezetést Fogl 
Krisztián történész tartja a Veszprémi Alig Színpad férfi tagjainak közreműködésével. 
Mindkét program ingyenesen látogatható! 

Érdemes lesz a Művészetek Házába is ellátogatni a délután folyamán, ugyanis szintén 
díjmentes tárlatvezetésekkel készülnek a látogatók számára. 14 órától az érdeklődők kettős 
tárlatvezetésen vehetnek részt a FénySzínForma állandó kiállításban valamint a Színkontraszt 
- Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatában. Ezt követően, 15 órakor Ughy István 
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kiállításában kalauzolnak a múzeum munkatársai: a látogatók megismerkedhetnek a figuratív 
festő mélyen expresszív szemléletmódjával és ecsetkezelésével.  16 órától is érdekes 
programon lehet részt venni a Művészetek Házában: a Munkácsy Mihály- és Prima 
Primissima-díjas festőművész, Vojnich Erzsébet kiállításán lesz tárlatvezetés. A programokra 
ingyenes a belépés! 

2017 a Kiegyezés emlékéve is: ebből az alkalomból, valamint I. Ferenc József és Erzsébet 
királyné koronázásának 150. évfordulójának apropóján készítette a Boldog Gizella 
Főegyházmegyei Gyűjtemény a Kiegyezés és koronázás – 1867 című kiállítást. A Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow programjának keretében a látogatók különleges tárlatvezetésen 
vehetnek részt, melyet most 50%-os kedvezményű jeggyel tehetnek meg. 

Az estéhez közeledve, 17 órakor városi kultúrtörténeti séta kezdődik István király és Gizella 
királyné szobra előtt! A barangolás alatt – mely érinti Veszprém történelmi helyszíneit – olyan 
titkok és érdekességek derülnek majd ki a városról, amelyet eddig még csak nem is sejthettek 
az itt lakók! 

A tartalmas nap levezetéseképpen pedig ingyenes Szűcsinger Piknikkoncertre vár mindenkit 
a Laczkó Dezső Múzeum melletti liget! Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös estjén 
előkerül a Beatles és Petőfi is, mindez kortárs magyar zenével és költészettel fűszerezve. A jó 
hangulat garantált: csillagos égbolttal, takarókkal, lampionokkal, szomjoltó nedűkkel, és édes-
sós finomságokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra Roadshow veszprémi állomása. 

Facebook esemény oldal: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprém 
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprém 

Utolsó, 6. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja május 26-án, 
Veszprémben! A királynék városában egész nap sokszínű programokkal várják az 
érdeklődőket a helyi múzeumok: lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, 
várostörténeti séta, és Szűcsinger piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék 
udvarral, s művészeti foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

A délelőtt folyamán iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat: a fiatal 
múzeumbarátok a Laczkó Dezső Múzeumba, a Művészetek Házába, s a Boldog Gizella 
Főegyházmegyei Gyűjteménybe látogatnak el, ahol interaktív tárlatvezetéseken, 
múzeumpedagógiai foglakozásokon vehetnek részt. 

14 órától kezdve egészen estig várja a játékos kedvű családokat a Laczkó Dezső Múzeum 
különféle ingyenes, művészeti foglalkozásokkal: többek között Gombrich Mester Művészeti 
Tanodájának szabadtéri újratervező projektjével is! A 10 ikonikus veszprémi épületet ábrázoló 
óriási színező remek lehetőség, hogy kicsik és nagyok együtt gondolhassák újra a város 
épületeit és környezetüket. Emellett a Bakonyi Ház udvarán is remekül szórakozhat az egész 
família: különféle népi játékokkal lehet majd ismerkedni. A gólyalábazás és mocsárjárás 
izgalmai mellett mindenki próbára teheti ügyességét a karikahajtás és célba dobás során, de 
lesz malomjáték is! 

A délután folyamán színes programokkal várnak minden érdeklődőt a veszprémi múzeumok: 
a Laczkó Dezső Múzeum Arany 200 című kiállításában 14 órától lesz rendhagyó, női 
tárlatvezetés. A különleges múzeumlátogatás során Sipos Anna művészettörténész, Ács Anna 
muzeológus és a Veszprémi Egyetemi Színpad lányainak közreműködésével egyedi, női 
szemszögből ismerhetik meg a látogatók Arany János balladáinak világát és Udvardi Erzsébet 
illusztrációinak hangulatát. Nem kell csüggedniük azonban az erősebb nem képviselőinek 
sem: a Laczkó Dezső Múzeum Szent László emlékezete című kiállításában 15 órától „férfias 
szemszögből” ismerkedhetnek meg Szent László király udvarával és életével. Az érdekesnek 
ígérkező tárlatvezetést Fogl Krisztián történész tartja a Veszprémi Alig Színpad férfi tagjainak 
közreműködésével. Mindkét program ingyenesen látogatható! 

Érdemes lesz a Művészetek Házába is ellátogatni a délután folyamán, ugyanis szintén 
díjmentes tárlatvezetésekkel készülnek a látogatók számára. 14 órától az érdeklődők kettős 
tárlatvezetésen vehetnek részt a FénySzínForma állandó kiállításban valamint a Színkontraszt 
– Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatában. Ezt követően, 15 órakor Ughy István 
kiállításában kalauzolnak a múzeum munkatársai: a látogatók megismerkedhetnek a figuratív 
festő mélyen expresszív szemléletmódjával és ecsetkezelésével.  16 órától is érdekes 
programon lehet részt venni a Művészetek Házában: a Munkácsy Mihály- és Prima 
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Primissima-díjas festőművész, Vojnich Erzsébet kiállításán lesz tárlatvezetés. A programokra 
ingyenes a belépés! 

2017 a Kiegyezés emlékéve is: ebből az alkalomból, valamint I. Ferenc József és Erzsébet 
királyné koronázásának 150. évfordulójának apropóján készítette a Boldog Gizella 
Főegyházmegyei Gyűjtemény a Kiegyezés és koronázás – 1867 című kiállítást. A Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow programjának keretében a látogatók különleges tárlatvezetésen 
vehetnek részt, melyet most 50%-os kedvezményű jeggyel tehetnek meg. 

Az estéhez közeledve, 17 órakor városi kultúrtörténeti séta kezdődik István király és Gizella 
királyné szobra előtt! A barangolás alatt – mely érinti Veszprém történelmi helyszíneit – olyan 
titkok és érdekességek derülnek majd ki a városról, amelyet eddig még csak nem is sejthettek 
az itt lakók! A tartalmas nap levezetése képpen pedig ingyenes Szűcsinger Piknikkoncertre 
vár mindenkit a Laczkó Dezső Múzeum melletti liget! Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs 
közös estjén előkerül a Beatles és Petőfi is, mindez kortárs magyar zenével és költészettel 
fűszerezve. A jó hangulat garantált: csillagos égbolttal, takarókkal, lampionokkal, szomjoltó 
nedűkkel, és édes-sós finomságokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra Roadshow veszprémi 
állomása. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow veszprémi állomásának Facebook-eseménye: 

https://goo.gl/l16FaY 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: 

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata 

A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs 
sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium lesz május 26-án, a nagyszabású sorozatot pedig a PlayKID – Minimax 
Gyereknapon való részvétel koronázza meg május 27-28-án a Millenáris Parkban. 

A múzeumba járás népszerűsítése céljából a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata „házhoz viszi” a 2017-es év jeles évfordulóihoz – Arany János-, Kodály 
Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója – 
kapcsolódó aktivitásokat. Tavasszal már hét általános iskola, hozzávetőlegesen 3000 diákja 
részesülhetett felpezsdítő és izgalmas élményben, most – utolsó állomásként – az agárdi 
Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumon a sor. Május 26-án többek között olyan 
izgalmas foglalkozások várják majd a cherneles diákokat, mint Balatoni József ’Jocó bácsi’ 
Arany János-kocsmakvíze, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény lebilincselő 
bemutatója, a Da Vinci Learning TV csatorna ismeretterjesztő videói, feladatai, élő 
szoborképek és improvizatív történelmi játék a Veled Kerek tábor csapatával, a Magyar 
Földrajzi Múzeum Magyar utazók, földrajzi felfedezők című interaktív foglalkozása, vagy a 
pákozdi Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhely alaki kiképzése, ahol a gyerekek korhű 
ruhába öltözve megtanulják a vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve 
érdekességeket az akkori katonák életéről. 

Ugyancsak május 26-án, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprémbe érkezik! A királynék 
városában egész nap sokszínű programokkal várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: 
lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger 
piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti 
foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

Ezután az iskolák falaitól búcsúzik, de a gyerekekhez továbbra is közel marad a Mozaik 
Múzeumtúra: május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében találkozhat 
a fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az 
érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú 
fejlesztésről. Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve 
a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. A 
Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és nagyokat 
egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek kultúrájával, 
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a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel 
egyaránt. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. – Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. – Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult 
meg: a szervezők és a programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a 
következő tanévben még nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd 
hazánk kulturális kincsei, az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 24/05/2017 

Médium: veszpremtv.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra  

Link: http://www.veszpremtv.hu/hir/mozaik_muzeumtura-n10000.html  

 

Mozaik Múzeumtúra 

Iskolás nyílt nap, múzeumpedagógiai programok, tárlatvezetések, séták és piknikkoncert – a 
többi között ezek a programok várják az érdeklődőket a Mozaik Múzeumtúra veszprémi 
helyszínein. 

A Laczkó Dezső Múzeum, a Művészetek Háza és a Boldog Gizella Főegyházmegyei 
Gyűjtemény közös napja pénteken 8,00 és 22,00 óra között várja a családokat a 
megyeszékhelyen. 
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Dátum: 24/05/2017 

Médium: veszpremtv.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra 
tavaszi iskolai edukációs programsorozata 

Link: http://artnews.hu/2017/05/24/gyereknapi-forgataggal-es-velencei-tavi-
aktivitasokkal-zarul-mozaik-muzeumtura-tavaszi-iskolai-edukacios-programsorozata/  

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata 

2017.05.24 

A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs 
sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium lesz május 26-án, a nagyszabású sorozatot pedig a PlayKID – Minimax 
Gyereknapon való részvétel koronázza meg május 27-28-án a Millenáris Parkban. 

A múzeumba járás népszerűsítése céljából a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata „házhoz viszi” a 2017-es év jeles évfordulóihoz – Arany János-, Kodály 
Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója – 
kapcsolódó aktivitásokat. Tavasszal már hét általános iskola, hozzávetőlegesen 3000 diákja 
részesülhetett felpezsdítő és izgalmas élményben, most – utolsó állomásként – az agárdi 
Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumon a sor. Május 26-án többek között olyan 
izgalmas foglalkozások várják majd a cherneles diákokat, mint Balatoni József ’Jocó bácsi’ 
Arany János-kocsmakvíze, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény lebilincselő 
bemutatója, a Da Vinci Learning TV csatorna ismeretterjesztő videói, feladatai, élő 
szoborképek és improvizatív történelmi játék a Veled Kerek tábor csapatával, a Magyar 
Földrajzi Múzeum Magyar utazók, földrajzi felfedezők című interaktív foglalkozása, vagy a 
pákozdi Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhely alaki kiképzése, ahol a gyerekek korhű 
ruhába öltözve megtanulják a vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve 
érdekességeket az akkori katonák életéről. 

Ugyancsak május 26-án, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprémbe érkezik! A királynék 
városában egész nap sokszínű programokkal várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: 
lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger 
piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti 
foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

Ezután az iskolák falaitól búcsúzik, de a gyerekekhez továbbra is közel marad a Mozaik 
Múzeumtúra: május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében találkozhat 
a fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az 
érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú 
fejlesztésről. Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve 



376 
 

a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. A 
Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és nagyokat 
egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek kultúrájával, 
a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel 
egyaránt. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. – Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. – Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult 
meg: a szervezők és a programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a 
következő tanévben még nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd 
hazánk kulturális kincsei, az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 24/05/2017 

Médium: veszpremkukac.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: MÚZEUMTÚRA – Programok kicsiknek és nagyoknak 

Link: http://www.veszpremkukac.hu/tag/mozaik-muzeumtura-roadshow/  

 

MÚZEUMTÚRA – Programok kicsiknek és nagyoknak 

A pénteki múzeumtúrának sztárvendégei is lesznek: Szálinger Balázs és Szücs Krisztián. Fotó: 
vaskarika.hu 

A Laczkó Dezső Múzeum május 26-án, pénteken 8 és 22 óra között első alkalommal rendezi 
meg a Mozaik Múzeumtúra Roadshow országos rendezvénysorozat helyi programjait. 
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Dátum: 25/05/2017 

Médium: Napló 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Rendezvény 

 Napló - 2017. 05. 25. (13. oldal) 

Rendezvény 

VESZPRÉM Mozaik Múzeumtúra Roadshow 26-án 8 órától a Laczkó Dezső Múzeumban. A 
magyar hősök napja alkalmából ünnepi megemlékezés 26-án 10.30 órakor az Alsóvárosi temetőben. 

A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 45. számának bemutatója 26-án 15 órakor az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.  

Dr. Hegyi István Az emberiség ellentmondásos haladása című előadása 27-én 13.30 órakor 
az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.  

A magyar hősök napja alkalmából megemlékezés 28-án 17 órakor a Vörösmarty téri I. 
világháborús emlékműnél.  

Gyereknapi gyerekséta – kreatív alkotó városnézés a veszprémi látnivalók mentén – 28-án 
15 órától. Találkozó a Laczkó Dezső Múzeumnál.  

A séta ingyenes és előzetes regisztrációhoz kötött.  

A 100 szociális innováció Finnországból című könyv bemutatója 30-án 15 órakor a Villa 
Medici Hotel konferenciatermében.  

AJKA Május 28-tól június 5ig Ajkai napok kulturális rendezvénysorozat.  

Pöttöm polgárok ünnepe és gyermeknap 28-án 15 órától a művelődési központban és az 
Agórán.  

Városi nyugdíjasnap 31-én 10 órától a civil házban.  

ALSÓÖRS Falunap és gyereknap 27-én 10 órától.  

BALATONALMÁDI Gyereknap – egész napos szórakoztató műsor 28-án 10 órától a 
Városház téren.  

Hősök napi megemlékezés 28-án 17 órakor a Hősi emlékműnél.  

Pál Feri atya Lelki erő és spiritualitás című előadása 29-én 16.30 órakor a Pannóniában.  

BALATONFÜRED Lipták Gábor újságíró, kultúrtörténész halálának évfordulója 
alkalmából megemlékezés és koszorúzás 30-án 17 órakor a balatonfüredi köztemetőben.  

KERTA Regionális gyereknap 27-én 10 órától a kertai focipályán.  

NAGYVÁZSONY A Német Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából tartandó, szökőkútavatóval egybekötött ünnepség 26-án 15 órakor a Reményi 
Rendezvényház előtti területen.  

PÁPA VI. Városrészi majális 27-én 8 órától az Acsády sportpályán.  

Városi gyermeknap 28-án 15 órától az Erzsébet ligetben.  

PÉTFÜRDŐ Az iskola 25 éves születésnapja alkalmából hálaadó szentmise 26-án 10 órától 
a Szent László római katolikus templomban.  

VÁRPALOTA Vadász-gyereknap 28-án 10 órakor a Thury téren.  

Magyar hősök napi megemlékezés 29-én 15.30 órakor a Thury téren.  
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ZIRC Hősök napi megemlékezés 28-án 11.15 órakor a kistemplomban.  

Színház VESZPRÉM Petőfi Színház, Nagyszínház: Sok hűhó semmiért – 26-án 19 órakor, 
Csokonai-bérlet. Ann-droid Csenge csodálatos kalandjai – 27én 15 órakor, BonBon matiné.  

Petőfi Színház, Latinovits– Bujtor Játékszín: Háború vagy béke Veszprémben? – 29-én 15 
órakor, Padányi-bérlet, 30-án 15 órakor, Padányi-bérlet.  

Pannon Várszínház, Hangvilla: Emil és a detektívek – 29én 15 órakor, ifjúsági előadás.  

Kabóca Bábszínház, Táborállás park: Gyermeknap és Kabóca Játéktér – 28-án 9 órakor, nem 
bérletes. Békakirály – 28-án 10 órától nem bérletes.  

Kézműves-foglalkozás – 28-án 11 órától, nem bérletes.  

Kabóca Bábszínház, Örömhír óvoda: Békakirály – 30-án 10 órától, Pöttyös-bérlet.  

PÉTFÜRDŐ Pannon Várszínház: Bűnök és bűnhődések – 30-án 11 órakor.  

Mozi VESZPRÉM Cinema City, május 25–31.: ALIEN: COVENANT (18): p–szo 22.30 
órakor. CSÁPI: AZ ÓCEÁN HŐSE (6): v 11.30 órakor.  

KINCSEM (12): cs–sze 15.30 órakor. ARTHUR KIRÁLY: A KARD LEGENDÁJA (16): sze 
18.00 órakor. ARTHUR KIRÁLY: A KARD LEGENDÁJA 3D (16): cs–k 18.00 órakor. RICSI A 
GÓLYA (6): szo 11.30 órakor. Ó, ANYÁM! (16): cs–sze 13.30, 20.30 órakor. LENGEMESÉK (6): 
szo–v 10.20 órakor.  

A KARIB-TENGER KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA (12): cs–szo, h–sze 14.40 órakor. A 
KARIB-TENGER KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA (12): Feliratos! p 22.30 órakor, v 14.40 
órakor, k 20.00 órakor. A KARIBTENGER KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA 3D (12): cs–p, h, 
sze 17.20, 20.00 órakor, szo 12.00, 17.20, 20.00, 22.30 órakor, v 12.00, 17.20, 20.00 órakor, k 17.20 
órakor. ALIEN: COVENANT (18): cs, h 15.15, 20.15 órakor, p–v, k–sze 15.15, 17.45, 20.15 
órakor. ALIEN: COVENANT (18): Feliratos! cs 17.45 órakor, h 20.15 órakor.  

BÉBI ÚR (6): cs–p, h–sze 13.00 órakor, szo–v 10.00 órakor. BÉBI ÚR 3D (6): szo–v 12.00 
órakor. A GALAXIS ŐRZŐI VOL. 2 (12): h 19.30 órakor. A GALAXIS ŐRZŐI VOL. 2 (12): 
Feliratos! sze 19.30 órakor. A GALAXIS ŐRZŐI VOL. 2 3D (12): cs–v, k 14.00, 16.45, 19.30 
órakor, h, sze 14.00, 16.45 órakor. ARTHUR KIRÁLY: A KARD LEGENDÁJA 3D (16): p–szo 
22.15 órakor. EGY ROPI NAPLÓJA (6): szo–v 11.00, 13.00 órakor.  

TAPOLCA Városi mozi, május 25–31.: HUPIKÉK TÖRPIKÉK – AZ ELVESZETT FALU (6): 
27-én 13.30 órakor, 28-án 16 órakor. KINCSEM (12): 25-26-án és 28-31-én 17.30 órakor, 27-én 
17 órakor. A KARIB-TENGER KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA 3D (12): 25-26án, 28-31-én 
19.45 órakor, 27-én 19.15 órakor.  

Kiállítás AJKA Az én legkedvesebb mesém című gyermekrajz-kiállítás megnyitója 26-án 16 
órakor a Padragkúti Művelődési Házban.  

ALSÓÖRS A Művészeti Szakkör kiállítás-megnyitója 26án 17 órakor a Civilházban.  

Horváth Géza fotográfus kiállításának megnyitója 26-án, pénteken 18 órakor a Török 
Házban.  

VÁRPALOTA Kuvasz speciális CAC kiállítás megnyitója 28-án 10.15-kor a Thury-várban.  

Zene VESZPRÉM Zenei Klub a könyvtárban 30-án 16.30 órától az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár közösségi termében.  

KA: A Csikász Galériában 26-án 15 órától Ughy István Aranykor című kiállításán a 
látogatók megismerkedhetnek a figuratív festő mélyen expresszív szemléletmódjával és 
ecsetkezelésével  

KA: Pál Feri atya Lelkierő és spiritualitás címmel tart előadást 29-én 16.30 órakor a 
Pannóniában 
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Dátum: 25/05/2017 

Médium: Napló 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Múzeumtúra roadshow 

 Napló - 2017. 05. 25. (2. oldal) 

Múzeumtúra roadshow 

VESZPRÉM A Mozaik Múzeumtúra Roadshow országos rendezvénysorozat helyi programjait 
május 26-án 8 és 22 óra között tartják. 

Az egész napos, ingyenes programokat a Laczkó Dezső Múzeum, a Művészetek Háza és a 
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény közösen szervezi. Péntek délelőtt az iskolás nyílt 
napon a három intézményben programok várják a veszprémi iskolás csoportokat. Délután a 
Laczkó Dezső Múzeum aktuális időszaki kiállításaiban a kurátorok és fiatal veszprémi 
színjátszók (Veszprémi Egyetemi Színpad, Alig Színpad) várják az érdeklődőket. A veszprémi 
Művészetek Háza 14–17 óráig, óránként induló vezetések során kalauzolja az érdeklődőket a 
Modern Képtár – Vass Gyűjtemény, a Csikász Galéria és a Dubniczay-palota/ Várgaléria új 
kiállításain.  

Négy órától a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény a Kiegyezés és koronázás – 
1867 című kiállításban kedvezményes tárlatvezetéssel várja a látogatókat az érseki palotában. 
A Bakonyi Háznál 14 órától családi foglalkozások lesznek. Délután öttől kultúrtörténeti séta 
indul, 20 órától a múzeumépület mellett verses-zenés piknikkoncertet tartanak. 
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Dátum: 25/05/2017 

Médium: Veszprémi 7 nap 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: print 

Hír címe: Programajánló 

 

 Veszprémi 7 nap - 2017. 05. 25. (10,11,15. oldal) 

Programajánló 

Agóra Filmklub Május 28., vasárnap 16 óra Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok: 
16.00 A messzi észak aprócska ura – magyar természetfilm, 2017 (6); 17.00 Négy évszak a magyar 
pusztán – magyar természetfilm, 2016 (6); 18.00 Pásztorének – magyar természetfilm, 2016 

Május 29., hétfő 18 óra Elveszve Párizsban – feliratos francia vígjáték, 2016 (12) Színházak 
Petőfi Színház Május 26., péntek 19 óra Sok hűhó semmiért – Csokonai-bérlet Május 27., 
szombat 15 óra Anndroid Csenge csodálatos kalandjai – BonBon matiné Június 2., péntek 19 
óra Sok hűhó semmiért – Latinovits-bérlet Latinovits–Bujtor Játékszín Május 29., hétfő 15 óra 
Háború vagy béke Veszprémben? – Padányi-bérlet Május 30., kedd 15 óra Háború vagy béke 
Veszprémben? – Padányi-bérlet Június 3., szombat 19 óra Háború vagy béke Veszprémben? – 
5. – pedagógus – bérlet Pannon Várszínház Május 24–28., szerda-vasárnap A Tánc fesztiválja 
Május 29., hétfő 15 óra Emil és a detektívek – ifjúsági előadás Kabóca Bábszínház Május 28., 
vasárnap 9–12 óra Kabóca játéktér Május 28., vasárnap 10 óra Békakirály – bábelőadás Május 
28., vasárnap 11–12 óra Kézműves foglalkozás Kiállítások Boldog Gizella Főegyházmegyei 
Gyűjtemény Magyar királynék és koronázó püspökök – Kiegyezés és koronázás 1867: 150 
évvel ezelőtt koronázta Erzsébet királynét Ranolder János veszprémi püspök című kiállítás az 
Érseki Palotában, október 30-ig Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum Arany 200 címmel 
kiállítás Udvardi Erzsébet festőművész balladaillusztrációiból, június 25-ig Kremmer Dezső 
tojásfaragó Törékeny csodák című ka ma rakiállí tása, június 25-ig Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár Szűcs Rita grafikus, hobbifotós Múzsák az ismeretlenből című fotókiállítása a 
kisgalériában, május 31-ig Az Anne Frank Ház vándorkiállítása, május 31-ig Jean Poyeton: 
Ember a háromdimenziós aranymetszés mögött című kiállítás, június 15-ig Művészetek Háza 
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Veszprém, Vár u. 3–7.: Fény Szín Forma – Polikróm 
harmóniák – a Vass-gyűjtemény hatodik állandó tárlata Szilágyi 50 – A különbségek szigete 
címmel kiállítás a Szilágyi László Utcagalériában Sós Gergő Monoton/Monokrom című 
kiállítása a Dubniczaypalotában, május 30-ig Ughy István festőművész Aranykor című 
kiállítása a Csikász Galériában, június 10-ig Dorothee Joachim és Gál András Színkontraszt 
című kiállítása a Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény galériájában, június 30-ig Vojnich 
Erzsébet képzőművész Párbaj című kiállítása a Várgalériában, július 1-jéig Szaléziánum „Az 
aranykezű püspök” – Hornig Károly bíboros-püspök életét és munkásságát bemutató kiállítás, 
augusztus 13-ig Pannon Egyetem Csótai László Varázslatos Afrika – A nagy gnúvándorlás 
című kiállítása az A épület Folyosógalériáján, augusztus 31-ig Agóra Zsolnai Tímea Csend-
Élet című kiállítása, május 29-ig Veszprém Aréna A jegypénztár nyitvatartása: kedd-péntek: 
11.00–17.00 hétfő: szünnap Egyéb Május 25., csütörtök 15 óra Kiállításmegnyitó Karal Viola 
Liszt-grafikáiból a Szaléziánumban Május 25., csütörtök 17 óra Jean Poyeton: Ember a 
háromdimenziós aranymetszés mögött című kiállítás megnyitója a megyei könyvtár 
olvasótermében Május 25., csütörtök 17 óra Japán klub a megyei könyvtár 3. emeleti közösségi 
terében, téma a kimonók világa, előadók: Csomai Zsuzsanna, László Erika Május 26., péntek 
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8–22 óra Mozaik Múzeumtúra Roadshow: egész napos, minden korosztálynak szóló, 
ingyenes múzeumpedagógiai programok, tárlatvezetések, séták és piknikkoncert a Laczkó 
Dezső Múzeum, a Művészetek Háza és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény közös 
szervezésében Május 26., péntek 14 óra Régészet napja a Laczkó Dezső Múzeumban: 
tárlatvezetés az Étel/Élet – gasztronómia régész szemmel című kiállításban, előzetes 
jelentkezés szükséges a csirkeorsi@ldm.hu e-mail címen 25-én 16 óráig Május 26., péntek 14 
óra Mozaik Múzeumtúra a Művészetek Házában: kettős tárlatvezetés a FénySzínForma 
állandó kiállításban, valamint a Színkontraszt – Dorothee Joachim és Gál András közös 
tárlatában a Modern Képtár – Vass László Gyűjteményben Május 26., péntek 15 óra Őskori 
település a lakótelep alatt: Szellemidézés az ásatás helyén címmel dr. Regenye Judit régész 
előadása az egykori Jutasi úti feltárás helyszínén, találkozó a körforgalom Gól utcai kihajtója 
mellett Május 26., péntek 15 óra Mozaik Múzeumtúra a Művészetek Házában: tárlatvezetés 
Ughy István Aranykor című kiállításán a Csikász Galériában Május 26., péntek 15 óra A 
Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 45. számának bemutatója a megyei könyvtár 
Kisfaludy-termében Május 26., péntek 16 óra Mozaik Múzeumtúra a Művészetek Házában: 
tárlatvezetés a Munkácsy Mihályés Prima Primissima-díjas festőművész, Vojnich Erzsébet 
Párbaj című kiállításán a Dubniczay-palota Várgalériájában Május 26., péntek 18 óra A 
szellemi munka és a játékos szabadidő szerepe a lelki életben címmel Elekes Szende és 
Bagyinszki Ágoston OFM előadása a Szaléziánumban, a Szaléziánum Szabadegyetem 
keretében Május 27., szombat 8–12 óra Alkotóműhely – olajfestés- és rajztanfolyam kezdőknek 
és haladóknak N. László Gizella festőművész vezetésével az Agóra 210-es kreatív 
foglalkoztatójában Május 27., szombat 10 óra „Regösök húrján…” – XXI. dunántúli regionális 
vers- és szépprózamondó verseny az Agórában 10–14 éves diákoknak Május 27., szombat 
13.30 óra Az emberiség ellentmondásos haladása címmel dr. Hegyi István előadása a megyei 
könyvtár 3. emeleti közösségi terében Május 28., vasárnap 18 óra Régi Zene Szalon a 
Dubniczaypalotában: John Dowland – Dalok Könyve; Tóth Emese ének, Nagy Csaba – 
reneszánsz lant Május 29., hétfő 17 óra Hősök napi megemlékezés, koszorúzás a gyulafirátóti 
I–II. világháborús emlékműnél Május 30., kedd 16.30 óra Zenei klub a megyei könyvtár 3. 
emeleti közösségi terében Május 31., szerda 17.30 óra Magyarország geopolitikai lehetőségei a 
21. században címmel Garaczi Imre előadása a VEAB-székház első emeleti nagytermében 
Június 1., csütörtök 17 óra Popovics Péter Fukushima [3. 11.] Maradjunk vagy menjünk?  

Memoár című könyvének bemutatója a megyei könyvtár 3. emeleti közösségi terében, a 
szerző mellett a könyv fordítója, Kuragane Kei is előadást tart Június 3., szombat 15.30 óra 
Kádártai vigasságok a Forrás parkban Június 3., szombat 17.30 óra Trianon-napi 
megemlékezés és koszorúzás a Mozaik Érdekvédelmi Egyesület szervezésében a Vörösmarty 
téri I. világháborús emlékműnél, megemlékező beszédet mond Bikádi László református 
lelkész Június 4., vasárnap 18 óra Régi Zene Szalon a Dubniczay-palotában: Au renouveau du 
tens – dalok a középkorból; Király Nóra – ének, középkori hárfa, Nagy Csaba – reneszánsz 
lant Fiataloknak Május 28., vasárnap 15 óra Kreatív, alkotó városnézés a veszprémi látnivalók 
mentén, találkozó a Laczkó Dezső Múzeumnál, előzetes regisztráció szükséges péntek 16 óráig 
a franciska.hajdu@gmail.com címen, a program eső esetén elmarad Nyugdíjasklubok 
Aranyeső: 31-én kirándulás az Őrségbe Bakony Művek: 29-én a nyári programok 
megbeszélése Cholnoky: 29–31-én kirándulás a Dunakanyarba Dózsa: 29-én B. Hegedűs Piros 
festőművész előadása a festészetről Erzsébet: 31-én klubfoglalkozás Fegyveres Erők: 29-én 
ünnepség és koszorúzás a magyar hősök napja alkalmából Gizella: 31-én megbeszélés a 
félévzáró rendezvényről Laczkó: 30-án filmvetítés Magyarországi zarándokút címmel 
Munkaügyesek: 30-án II. Pinkóci Piknik Napsugár: 30-án klubfoglalkozás Népek tánca: 1-jén 
10 órakor ingyenes tánctanfolyam szenioroknak Tímár Lajos ny. egyetemi docens vezetésével 
(VMK) Őszidő: 26-án klubfoglalkozás Sédvölgy: 29-én az I. félévben ünneplők köszöntése 
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Veszprémi Polgárok: 31-én vonatos kirándulás Budapestre, találkozó 7.30 órakor a 
pályaudvaron 
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Médium: veol.hu 
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Hír címe: Ki ne szeretett volna gyerekkorában régész lenni? – Izgalmas nap a Laczkó Dezső 
Múzeumban 

Link: https://www.veol.hu/hirek/laczko-dezso-muzeum-regeszet-napja-mozaik-
muzeumtura-roadshow-1837530/  

 

Ki ne szeretett volna gyerekkorában régész lenni? – Izgalmas nap a Laczkó Dezső 
Múzeumban 

Veszprém – Két országos rendezvénysorozatba is bekapcsolódott a Laczkó Dezső Múzeum 
pénteken, így a Régészet napja és a Mozaik Múzeumtúra Roadshow együttesen járult hozzá, 
hogy valamennyi érdeklődő közelebb kerüljön a múzeumok, a régészet, a történelem 
világához. 

– Nem ismerek olyan gyereket, aki életének valamelyik szakaszában ne szeretett volna régész 
lenni. Csak van, aki kinövi – mondta el Barati Piroska régész a Laczkó Dezső Múzeum pénteki 
rendezvénye kapcsán. Az országos kezdeményezés szlogenjének megfelelően – Közösségek 
régen és ma – a veszprémi múzeum a délelőtt folyamán diákok számára szervezett kincskereső 
programot. Ennek révén a régmúlt közösségeinek régészeti módszerekkel történő 
felkutatásáról kaphattak közelebbi képet a fiatalok. A régészek munkáját mindig is misztikus 
hivatásnak tartották, véli Barati Piroska, így a foglalkozás a fiatalok érdeklődését is hamar 
felkeltette. Délután a Jutasi út melletti füves területen évekkel ezelőtt feltárt, 6500 éves 
település maradványainak nyomán az egykor a feltárást vezető Regenye Judit régész, 
muzeológus mesélt az őskorban ott élt közösség mindennapjairól. 

Az ugyancsak pénteken tartott Mozaik Múzeumtúra veszprémi eseménye kapcsán Hajdu 
Franciska kulturális menedzser elmondta, veszprémi általános- és középiskolásokat 
szólítottak meg, s a kiválasztott osztályok múzeumpedagógiai foglakozásban részesülhettek. 
A több mozzanatból álló programba valamennyi veszprémi tárlat bekapcsolódott, az 
összművészeti tárlatvezetések alkalmával pedig a Veszprémi Egyetemi Színpad és az Alig 
Színpad előadói is hozzájárultak az interaktív tárlatok élményszerűbbé tételéhez. A várutca 
teljes hosszának titkait feltáró KultúrSéta után a tematikus napot a Szűcsinger piknikkoncert 
zárta, melynek során Szálinger Balázs és Szűcs Krisztián zenés-verses koncertjét élvezhették 
az érdeklődők a múzeum melletti ligetben, piknikhangulatban. 
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 Napló - 2017. 05. 26. (15. oldal) 

Rendezvény 

VESZPRÉM Mozaik Múzeumtúra Roadshow 8 órától a Laczkó Dezső Múzeumban. 

A hősök napja alkalmából ünnepi megemlékezés 10.30 órakor az Alsóvárosi temetőben.  

A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 45. számának bemutatója 15 órakor az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtárban.  

AJKA Az én legkedvesebb mesém című gyermekrajzkiállítás megnyitója 16 órakor a 
Padragkúti Művelődési Házban.  

ALSÓÖRS A Művészeti Szakkör kiállításának megnyitója 17 órakor a Civilházban.  

Horváth Géza fotográfus kiállításának megnyitója 18 órakor a Török-házban.  

NAGYVÁZSONY A Német Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából tartandó, szökőkútavatóval egybekötött ünnepség 15 órakor a Reményi 
Rendezvényház előtti területen.  

PÉTFÜRDŐ Az iskola 25 éves születésnapja alkalmából hálaadó szentmise 10 órától a Szent 
László római katolikus templomban.  

Traffipax A traffipaxjelentéseket a www.veol.hu-n olvashatják.  

Színház VESZPRÉM Petőfi Színház, Nagyszínház: Sok hűhó semmiért – 19 órakor, 
Csokonai-bérlet.  

Mozi VESZPRÉM Cinema City, május 26.: KINCSEM (12): 15.30 órakor. ARTHUR KIRÁLY: 
A KARD LEGENDÁJA 3D (16): 18.00 órakor. Ó, ANYÁM! (16): 13.30, 20.30 órakor. A KARIB-
TENGER KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA (12): 14.40 órakor. A KARIB-TENGER KALÓZAI: 
SALAZAR BOSSZÚJA (12): Feliratos! 22.30 órakor. A KARIB-TENGER KALÓZAI: SALAZAR 
BOSSZÚJA 3D (12): 17.20, 20.00 órakor.  

ALIEN: COVENANT (18): 15.15, 17.45, 20.15 órakor.  

BÉBI ÚR (6): 13.00 órakor.  

A GALAXIS ŐRZŐI VOL. 2 3D (12): 14.00, 16.45, 19.30 órakor. ARTHUR KIRÁLY: A KARD 
LEGENDÁJA 3D (16): 22.15 órakor.  

TAPOLCA Városi mozi, május 26.: KINCSEM (12): 17.30 órakor. A KARIB-TENGER 
KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA 3D (12): 19.45 órakor.  

Segélyhívók Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 Mentők: 104 Általános segélyhívó: 112 Vízi 
rendészet: 1817 Lelki elsősegély telefonszolgálat: 116-123 (ingyen hívható) és 06(88)422-205 
(88-as körzetből ingyen hívható 0– 24 óráig).  

Ifjúsági lelkisegély-szolgálat: 06(88)407-426 (88-as körzetből ingyen hívható).  

Anonim alkoholisták: 06(30) 537-0854 (15–18 óráig).  
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Orvos AJKA Ügyelet mindennap 16 órától másnap reggel 8 óráig a Magyar Imre Kórház 
fertőző osztály földszintjén, Korányi u. 1. Telefon: 412-104.  

BALATONALMÁDI Központi ügyelet naponta 16 órától másnap reggel 8 óráig, Petőfi S. 
u. 2–4. Telefonszám: (88) 412-104.  

BALATONFÜRED ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN Központi ügyelet Csárda u. 1. Telefon: 
06(87)580-886.  

DEVECSER Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, Miskei u. 1. Tel.: 412-104.  

HEREND Lásd Veszprém.  

PÁPA Éjszakai ügyelet, Anna tér 11. Tel.: 06(89)324-614.  

Vidéki ügyelet, tel.: 06(89) 321-339. Gyermekügyelet, Anna tér 10., tel.: 312-042.  

SÜMEG Ügyelet hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, Kompanik Zsófia u. 111. Tel.: 
06(88)412-104.  

TAPOLCA Ügyelet a kórház területén. Tel.: 06(88)412104.  

VESZPRÉM A központi ügyeleti szolgálat felnőtt- és gyermekrészlege 16 órától másnap 
reggel 8 óráig. Kórház u. 1. Tel.: 412-104.  

VÁRPALOTA Ügyelet Szent I. u. 6. Telefon: 412-104.  

ZIRC Ügyelet hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, József A. u. 15-17. Telefon: 
06(20)388-5029.  

Gyógyszertár AJKA Ügyelet 20–22 óráig, ma a Calix, Semmelweis u. 2.  

Tel.: 312-957.  

BALATONALMÁDI Ügyelet 18–21-ig, ma a György, Baross G. u. 25. Tel.: 593-970.  

BALATONFÜRED Ügyelet hétköznap 18 órától 21 óráig, ma az Aranyhíd, Csárda u. 1.  

Tel.: (87)481-682.  

DEVECSER Gyógyszertári ügyelet Veszprémben.  

PÁPA Ügyelet 19 órától 22 óráig, ma a Menta, Veszprémi u. 52. Tel.: (89)324-553.  

SÜMEG Ügyelet hétköznap 17.30–20 óráig, ma a Semmelweis, Kossuth u. 20. Tel.: (87)550-
288.  

TAPOLCA Ügyelet hétköznap 18–21 óráig, ma a Stark, Ady u. 8/2. Tel.: (87)321-175.  

VÁRPALOTA Ügyelet hétköznap 18.30–22 óráig, ma a Szent Anna, Veszprémi u. 7.  

Tel.: 582-740.  

VESZPRÉM Ügyelet hétköznapokon 20 órától másnap reggel 8 óráig, ma a Pláza, Budapest 
u. 20–28. (Balaton Pláza). Tel.: 564-913.  

ZIRC Hétköznap ügyelet Veszprémben.  

  

SZERKESZTŐSÉGI ÜGYELET  

Ügyeletes újságíró ma 14–19 óráig: LEITNER VERONIKA Információk közölhetők 8.30 és 
14.00 óra között a (88)541-667-es, 14 órától a (87)510-573-as telefonon és az (88)579-432-es 
faxszámon (kivéve szombaton). E-mail: szerkesztoseg@naplo.plt.hu – Internet: www.veol.hu 
LEVÉLCÍMÜNK: NAPLÓ-SZERKESZTŐSÉG, 8201 VESZPRÉM, PF. 1384.  

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek rövidítésére.  

A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet. Lapunk bármely részének 
másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos 
minden jog fenntartva. A lap információi, képei kizárólag előzetes és írásos engedéllyel 
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jeleníthetőek meg internetes portálokon, tárolhatóak adatbázisokban, a meg nem engedett 
felhasználásért kiadónk jogi úton érvényesíti kártérítési igényét. Értesüléseket átvenni még 
átdolgozott formában is csak lapunkra hivatkozva lehet.  

A lapterjesztés telefonszáma: 06(94)999-120 
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 Napló - 2017. 05. 27. (2. oldal) 

Kincskereső fiatalok 

Országos programokba kapcsolódott be a Laczkó Dezső Múzeum 

VESZPRÉM Két országos rendezvénysorozatba is bekapcsolódott a Laczkó Dezső Múzeum 
pénteken, így a Régészet napja és a Mozaik Múzeumtúra roadshow együttesen járult hozzá, hogy 
minden érdeklődő közelebb kerüljön a múzeumok, a régészet és a történelem világához. 

– Nem ismerek olyan gyereket, aki életének valamelyik szakaszában ne szeretett volna 
régész lenni. Csak van, aki kinövi – mondta el Barati Piroska régész a Laczkó Dezső Múzeum 
pénteki rendezvénye kapcsán. Az országos kezdeményezés szlogenjének megfelelően – 
Közösségek régen és ma – a veszprémi múzeum tegnap délelőtt diákok számára szervezett 
kincskereső programot. Ennek révén a régmúlt közösségeinek régészeti módszerekkel történő 
felkutatásáról kaphattak közelebbi képet a fiatalok. A régészek munkáját mindig is misztikus 
hivatásnak tartották, véli Barati Piroska, így a foglalkozás a fiatalok érdeklődését is hamar 
felkeltette.  

Délután a Jutasi út melletti füves területen évekkel ezelőtt feltárt, 6500 éves település 
maradványainak nyomán az egykor a feltárást vezető Regenye Judit régész, muzeológus 
mesélt az őskorban ott élt közösség mindennapjairól.  

Az ugyancsak pénteken tartott Mozaik Múzeumtúra veszprémi eseménye kapcsán Hajdu 
Franciska kulturális menedzser elmondta, veszprémi általános és középiskolásokat szólítottak 
meg, s a kiválasztott osztályok múzeumpedagógiai foglakozáson vehettek részt. A több 
mozzanatból álló programba valamennyi veszprémi tárlat bekapcsolódott, az összművészeti 
tárlatvezetések alkalmával pedig a Veszprémi Egyetemi Színpad és az Alig Színpad előadói is 
hozzájárultak az interaktív tárlatok élményszerűbbé tételéhez. A Vár utca teljes hosszának 
titkait feltáró KultúrSéta után a tematikus napot a Szűcsinger piknikkoncert zárta, melynek 
során Szálinger Balázs és Szűcs Krisztián zenés-verses koncertjét élvezhették az érdeklődők a 
múzeum melletti ligetben, piknikhangulatban.  

  

„Nem ismerek olyan gyereket, aki ne szeretett volna régész lenni” Barati Piroska (régész)  

KA: A Simonyi iskola 4. B osztálya vett részt a múzeumpedagógiai foglalkozáson, egy avar 
kori sírt tártak fel 
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Programok, rendezvények Veszprém megyében 

Tudja meg, mi történik Veszprém megyében - programok, rendezvények, bulik, koncertek, 
sportesemények. Böngésszen és válogasson! 

SZEPTEMBER 25. 

Tapolca – Népmese hete 

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege szeptember 25-29. között délelőtt 
kilenctől délután négyig vár minden gyermeket és felnőttet, aki szívesen mondana vagy 
hallgatna mesét. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet. 

SZEPTEMBER 9. 

Kisasszonynapi búcsúi szentmise 

Veszprém Kisasszonynapi búcsúi szentmisét tartanak a Rab Mária-forrásnál szeptember 9-én, 
szombaton 12 órakor. 10 órától Mária Keresztútja a Jutasi Altisztképző parancsnoki épületétől. 
11.45- kor katonai kürtjel a forrástól. 12 órától szentmise, melyen közreműködik a Veszprémi 
Légierő zenekar. A programot eső esetén is megtartják. 

SZEPTEMBER 8. 

Pápai mozaikok 

Pápa Molnár Lajos helytörténetíró, festő- és grafikusművész Pápai mozaikok című könyvének 
bemutatóját, illetve az ehhez kapcsolódó, Pápa városát ábrázoló festmény-kiállítás 
megnyitóját szeptember 8-án, pénteken 17 órakor tartják a Jókai Mór Városi Könyvtár 
olvasótermében. Köszöntőt mond Hermann István könyvtárigazgató, közreműködik Bakody 
Lászlóné, Üvegesné Ozorai Hortenzia, Üveges Csaba, Molnár Lajos. A tárlat megtekinthető 
szeptember 28-ig, a bibliotéka nyitva tartási idejében. 

SZEPTEMBER 7. 

Kossuth-emlékelőadás 

Pápa Kossuth Lajos születésének 215., Pápa város díszpolgárává választásának 130., a pápai 
Kossuth utca elnevezésének 125. évfordulója alkalmából Kerecsényi Zoltán lokálpatrióta, az 
„Elsősorban pápai” – Városbarát Egylet ügyvivője tart vetített képes előadást Kossuth életéről, 
kultuszáról, megyei és környékbeli kötődéséről szeptember 7-én, csütörtökön 17 órakor a Jókai 
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Mór Városi Könyvtárban. Közreműködik Bakody Lászlóné, az eseményt szervező Pápai Jókai 
Kör tagja. A program keretében átadják a Kör részére a Kossuth-emlékprojekt Éberhardt 
Károly-emlékplakettjét. A megjelentek Molnár Lajos festőművész emlékpecséttel ellátott 
képeslapját kapják ajándékba. 

SZEPTEMBER 6. 

Francia klub 

Veszprém – Venez Parler! Társalgási klub 6-án 16 órakor az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárban. 
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Kulturális áradat a királynék városában 

Utolsó, 6. állomásához érkezett a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja május 26-án, 
Veszprémben! A királynék városában egész nap izgalmas kulturális programok várták a 
kicsiket és nagyokat egyaránt: az iskolás múzeumi nyílt nap alkalmával a fiatal 
múzeumbarátok délelőtt megismerkedtek a veszprémi múzeumokkal, délután pedig a 
rendhagyó tárlatvezetéseké volt a főszerep. A Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja 
hangulatos, szabadtéri piknikkoncerttel végződött: a jó hangulatról a Szűcsinger duó 
gondoskodott. 

A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba Veszprém múzeumait: a Laczkó 
Dezső Múzeum, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, illetve a Művészetek Háza 
Veszprém 7 helyszínén, 21 csoportban, közel 600 gyermeket fogadtak az intézmények, és 
vezették be a múzeumok izgalmas világába őket. 14 órától kezdve egészen estig pedig a 
játékos kedvű családok a Laczkó Dezső Múzeum különféle ingyenes, művészeti 
foglalkozásain vehettek részt: Gombrich Mester Művészeti Tanodájának szabadtéri 
újratervező projektjével 10 ikonikus veszprémi épületet színezhettek ki, a Bakonyi Ház 
udvarán pedig népi játékokban próbálhatták ki magukat a látogatók. 

Délután minden múzeum különleges, rendhagyó tárlatvezetésekkel készült: a Laczkó Dezső 
Múzeum Arany 200 nevű tárlatában például női szemszögből vizsgálhatták meg az 
érdeklődők Udvardi Erzsébet illusztrációit, amelyeket híres költőnk balladáihoz készített. A 
vezetésen megtudhattuk, hogy a képek még 1982-ben, Arany János halálának 100. 
évfordulójának alkalmából készültek a veszprémi Eötvös Károly Könyvtár felkérésére, s hogy 
az alkotások kevert festészeti technikákkal születtek. Az elsőre búskomor alkotások 
feszültségét a női látószög, s az arany-ezüstös felderengések oldották, ráadásul a résztvevők a 
vezetés után drámapedagógiai foglalkozáson vettek részt, melynek segítségével gyerekjáték 
volt az elmélyülés a költőóriás balladáinak világában. A program után a múzeum másik 
időszakos tárlatában is különleges kalauzolásban volt része a vendégeknek: a Szent László 
Emlékezete című kiállításban a legendás lovagkirály életébe, s az őt övező legendák világába 
pillanthattak bele. Az Alig Színpad férfi tagjai eközben krónikákból, mondákból olvastak fel 
részleteket, így a középkori atmoszféra szinte tapinthatóvá vált a programon. 

Izgalmas délutáni forgataggal készült a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ra a Művészetek 
Háza is: az érdeklődők kettős tárlatvezetésen vehettek részt a FénySzínForma állandó 
kiállításban, valamint a Színkontraszt – Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatában. A 
monokróm festészet két jeles képviselőjének kiállításában lenyűgöző szürke, fehér és sárga 
munkánkat csodálhattak meg a vendégek. 
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Ezek után a Csikász Galériában várták a művészetek kedvelőit, ahol Ughy István kiállításán 
maga a művész vezetette körbe az érdeklődőket. A Dubniczay Palotában is igazán érdekes 
tárlatvezetés zajlott: Vojnich Erzsébet Párbaj című kiállításának műveivel ismerkedhettek meg 
a vendégek. Sós Gergő tárlatvezető elmesélte, hogy a művésznő itt kiállított képei igencsak 
rendhagyónak számítanak, ha a festő munkásságát vizsgáljuk, Vojnich-ra ugyanis főképp az 
üres terek ábrázolása, elhagyatott épületek vászonra vitele a jellemző. A Párbaj alkotásai 
azonban szöges ellentétei a pályájára végig jellemző műveknek, hiszen figuratív 
festményekről beszélünk, amelyeknek szereplőit mozgás közben ábrázolja. 

Különleges programmal készült a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény is: az Érseki 
Palota enteriőr kiállításában kalauzolták végig a látogatókat, mely önmagában is igazán 
maradandó élmény. A gyönyörű épület a mai napig érseki rezidenciaként működik, a 
kiállításban pedig speciális papucsban kell végighaladni. Nem ez volt azonban az egyetlen 
program: a kiegyezés 150. évfordulójának alkalmából rendezett időszakos tárlaton is érdekes 
vezetésben volt része a vendégeknek. 

A tartalmas múzeumi délután lezárásaként igazán kimerítő, városi kultúrsétán vehettek részt 
az érdeklődők: a „világvégéről” induló túrán még a tősgyökeres veszprémiek is rengeteg új 
információval gazdagodtak. Megismerkedhettek a köztéri szobrok és emléktáblák titkos 
történeteivel, s azt is megtudhatták, miről mesélnek a Vár ódon épületei. Külön felüdülést 
jelentettek a sok-sok történelmi érdekesség mellett a régi utcákon elrejtett modern kacsintások: 
érdemes volt Albert Ádám képzőművész munkáin is mélázni kicsit, amelyek igazán 
kizökkentik az embert a mindennapi rutinból. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow utolsó tavaszi programja igazán hangulatosra sikeredett: a 
Laczkó Dezső Múzeum melletti liget ugyanis mesebeli kertté alakult át az esti Szűcsinger 
Piknikkoncertre! Különleges élmény a lampionok és fáklyák fényében verseket, és remek 
dalokat hallgatni. Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös estjén az elmélyülés és a magvas 
gondolatok mellett a jóízű kacagás is fontos szerepet kapott, így igazán méltón zárta a tavaszi 
múzeumjáró sorozatot. 

A Mozaik Múzeumtúra legközelebb a Múzeumok Éjszakáján várja az érdeklődőket! 

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/ 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 

Fotó forrása: Mozaik Múzeumtúra 
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Kulturális áradat a királynék városában 

Utolsó, 6. állomásához érkezett a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja május 26-án, 
Veszprémben! A királynék városában egész nap izgalmas kulturális programok várták a 
kicsiket és nagyokat egyaránt: az iskolás múzeumi nyílt nap alkalmával a fiatal 
múzeumbarátok délelőtt megismerkedtek a veszprémi múzeumokkal, délután pedig a 
rendhagyó tárlatvezetéseké volt a főszerep. A Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja 
hangulatos, szabadtéri piknikkoncerttel végződött: a jó hangulatról a Szűcsinger duó 
gondoskodott.  

A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba Veszprém múzeumait: a Laczkó 
Dezső Múzeum, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, illetve a Művészetek Háza 
Veszprém 7 helyszínén, 21 csoportban, közel 600 gyermeket fogadtak az intézmények, és 
vezették be a múzeumok izgalmas világába őket. 

14 órától kezdve egészen estig pedig a játékos kedvű családok a Laczkó Dezső Múzeum 
különféle ingyenes, művészeti foglalkozásain vehettek részt: Gombrich Mester Művészeti 
Tanodájának szabadtéri újratervező projektjével 10 ikonikus veszprémi épületet színezhettek 
ki, a Bakonyi Ház udvarán pedig népi játékokban próbálhatták ki magukat a látogatók. 

Délután minden múzeum különleges, rendhagyó tárlatvezetésekkel készült: a Laczkó Dezső 
Múzeum Arany 200 nevű tárlatában például női szemszögből vizsgálhatták meg az 
érdeklődők Udvardi Erzsébet illusztrációit, amelyeket híres költőnk balladáihoz készített. A 
vezetésen megtudhattuk, hogy a képek még 1982-ben, Arany János halálának 100. 
évfordulójának alkalmából készültek a veszprémi Eötvös Károly Könyvtár felkérésére, s hogy 
az alkotások kevert festészeti technikákkal születtek. Az elsőre búskomor alkotások 
feszültségét a női látószög, s az arany-ezüstös felderengések oldották, ráadásul a résztvevők a 
vezetés után drámapedagógiai foglalkozáson vettek részt, melynek segítségével gyerekjáték 
volt az elmélyülés a költőóriás balladáinak világában. A program után a múzeum másik 
időszakos tárlatában is különleges kalauzolásban volt része a vendégeknek: a Szent László 
Emlékezete című kiállításban a legendás lovagkirály életébe, s az őt övező legendák világába 
pillanthattak bele. Az Alig Színpad férfi tagjai eközben krónikákból, mondákból olvastak fel 
részleteket, így a középkori atmoszféra szinte tapinthatóvá vált a programon. 

Izgalmas délutáni forgataggal készült a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ra a Művészetek 
Háza is: az érdeklődők kettős tárlatvezetésen vehettek részt a FénySzínForma állandó 
kiállításban, valamint a Színkontraszt - Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatában. A 
monokróm festészet két jeles képviselőjének kiállításában lenyűgöző szürke, fehér és sárga 
munkánkat csodálhattak meg a vendégek. 
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Ezek után a Csikász Galériában várták a művészetek kedvelőit, ahol Ughy István kiállításán 
maga a művész vezetette körbe az érdeklődőket. A Dubniczay Palotában is igazán érdekes 
tárlatvezetés zajlott: Vojnich Erzsébet Párbaj című kiállításának műveivel ismerkedhettek meg 
a vendégek. Sós Gergő tárlatvezető elmesélte, hogy a művésznő itt kiállított képei igencsak 
rendhagyónak számítanak, ha a festő munkásságát vizsgáljuk, Vojnich-ra ugyanis főképp az 
üres terek ábrázolása, elhagyatott épületek vászonra vitele a jellemző. A Párbaj alkotásai 
azonban szöges ellentétei a pályájára végig jellemző műveknek, hiszen figuratív 
festményekről beszélünk, amelyeknek szereplőit mozgás közben ábrázolja. 

Különleges programmal készült a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény is: az Érseki 
Palota enteriőr kiállításában kalauzolták végig a látogatókat, mely önmagában is igazán 
maradandó élmény. A gyönyörű épület a mai napig érseki rezidenciaként működik, a 
kiállításban pedig speciális papucsban kell végighaladni. Nem ez volt azonban az egyetlen 
program: a kiegyezés 150. évfordulójának alkalmából rendezett időszakos tárlaton is érdekes 
vezetésben volt része a vendégeknek. 

A tartalmas múzeumi délután lezárásaként igazán kimerítő, városi kultúrsétán vehettek részt 
az érdeklődők: a „világvégéről” induló túrán még a tősgyökeres veszprémiek is rengeteg új 
információval gazdagodtak. Megismerkedhettek a köztéri szobrok és emléktáblák titkos 
történeteivel, s azt is megtudhatták, miről mesélnek a Vár ódon épületei. Külön felüdülést 
jelentettek a sok-sok történelmi érdekesség mellett a régi utcákon elrejtett modern kacsintások: 
érdemes volt Albert Ádám képzőművész munkáin is mélázni kicsit, amelyek igazán 
kizökkentik az embert a mindennapi rutinból. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow utolsó tavaszi programja igazán hangulatosra sikeredett: a 
Laczkó Dezső Múzeum melletti liget ugyanis mesebeli kertté alakult át az esti Szűcsinger 
Piknikkoncertre! Különleges élmény a lampionok és fáklyák fényében verseket, és remek 
dalokat hallgatni. Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös estjén az elmélyülés és a magvas 
gondolatok mellett a jóízű kacagás is fontos szerepet kapott, így igazán méltón zárta a tavaszi 
múzeumjáró sorozatot. 

A Mozaik Múzeumtúra legközelebb a Múzeumok Éjszakáján várja az érdeklődőket! 
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Kulturális áradat a királynék városában 

Utolsó, 6. állomásához érkezett a Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja május 26-án, 
Veszprémben! A királynék városában egész nap izgalmas kulturális programok várták a 
kicsiket és nagyokat egyaránt: az iskolás múzeumi nyílt nap alkalmával a fiatal 
múzeumbarátok délelőtt megismerkedtek a veszprémi múzeumokkal, délután pedig a 
rendhagyó tárlatvezetéseké volt a főszerep. A Mozaik Múzeumtúra tavaszi Roadshow-ja 
hangulatos, szabadtéri piknikkoncerttel végződött: a jó hangulatról a Szűcsinger duó 
gondoskodott.  

A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba Veszprém múzeumait: a Laczkó 
Dezső Múzeum, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, illetve a Művészetek Háza 
Veszprém 7 helyszínén, 21 csoportban, közel 600 gyermeket fogadtak az intézmények, és 
vezették be a múzeumok izgalmas világába őket. 

14 órától kezdve egészen estig pedig a játékos kedvű családok a Laczkó Dezső Múzeum 
különféle ingyenes, művészeti foglalkozásain vehettek részt: Gombrich Mester Művészeti 
Tanodájának szabadtéri újratervező projektjével 10 ikonikus veszprémi épületet színezhettek 
ki, a Bakonyi Ház udvarán pedig népi játékokban próbálhatták ki magukat a látogatók. 

Délután minden múzeum különleges, rendhagyó tárlatvezetésekkel készült: a Laczkó Dezső 
Múzeum Arany 200 nevű tárlatában például női szemszögből vizsgálhatták meg az 
érdeklődők Udvardi Erzsébet illusztrációit, amelyeket híres költőnk balladáihoz készített. A 
vezetésen megtudhattuk, hogy a képek még 1982-ben, Arany János halálának 100. 
évfordulójának alkalmából készültek a veszprémi Eötvös Károly Könyvtár felkérésére, s hogy 
az alkotások kevert festészeti technikákkal születtek. Az elsőre búskomor alkotások 
feszültségét a női látószög, s az arany-ezüstös felderengések oldották, ráadásul a résztvevők a 
vezetés után drámapedagógiai foglalkozáson vettek részt, melynek segítségével gyerekjáték 
volt az elmélyülés a költőóriás balladáinak világában. A program után a múzeum másik 
időszakos tárlatában is különleges kalauzolásban volt része a vendégeknek: a Szent László 
Emlékezete című kiállításban a legendás lovagkirály életébe, s az őt övező legendák világába 
pillanthattak bele. Az Alig Színpad férfi tagjai eközben krónikákból, mondákból olvastak fel 
részleteket, így a középkori atmoszféra szinte tapinthatóvá vált a programon. 

Izgalmas délutáni forgataggal készült a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ra a Művészetek 
Háza is: az érdeklődők kettős tárlatvezetésen vehettek részt a FénySzínForma állandó 
kiállításban, valamint a Színkontraszt - Dorothee Joachim és Gál András közös tárlatában. A 
monokróm festészet két jeles képviselőjének kiállításában lenyűgöző szürke, fehér és sárga 
munkánkat csodálhattak meg a vendégek. 
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Ezek után a Csikász Galériában várták a művészetek kedvelőit, ahol Ughy István kiállításán 
maga a művész vezetette körbe az érdeklődőket. A Dubniczay Palotában is igazán érdekes 
tárlatvezetés zajlott: Vojnich Erzsébet Párbaj című kiállításának műveivel ismerkedhettek meg 
a vendégek. Sós Gergő tárlatvezető elmesélte, hogy a művésznő itt kiállított képei igencsak 
rendhagyónak számítanak, ha a festő munkásságát vizsgáljuk, Vojnich-ra ugyanis főképp az 
üres terek ábrázolása, elhagyatott épületek vászonra vitele a jellemző. A Párbaj alkotásai 
azonban szöges ellentétei a pályájára végig jellemző műveknek, hiszen figuratív 
festményekről beszélünk, amelyeknek szereplőit mozgás közben ábrázolja. 

Különleges programmal készült a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény is: az Érseki 
Palota enteriőr kiállításában kalauzolták végig a látogatókat, mely önmagában is igazán 
maradandó élmény. A gyönyörű épület a mai napig érseki rezidenciaként működik, a 
kiállításban pedig speciális papucsban kell végighaladni. Nem ez volt azonban az egyetlen 
program: a kiegyezés 150. évfordulójának alkalmából rendezett időszakos tárlaton is érdekes 
vezetésben volt része a vendégeknek. 

A tartalmas múzeumi délután lezárásaként igazán kimerítő, városi kultúrsétán vehettek részt 
az érdeklődők: a „világvégéről” induló túrán még a tősgyökeres veszprémiek is rengeteg új 
információval gazdagodtak. Megismerkedhettek a köztéri szobrok és emléktáblák titkos 
történeteivel, s azt is megtudhatták, miről mesélnek a Vár ódon épületei. Külön felüdülést 
jelentettek a sok-sok történelmi érdekesség mellett a régi utcákon elrejtett modern kacsintások: 
érdemes volt Albert Ádám képzőművész munkáin is mélázni kicsit, amelyek igazán 
kizökkentik az embert a mindennapi rutinból. 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow utolsó tavaszi programja igazán hangulatosra sikeredett: a 
Laczkó Dezső Múzeum melletti liget ugyanis mesebeli kertté alakult át az esti Szűcsinger 
Piknikkoncertre! Különleges élmény a lampionok és fáklyák fényében verseket, és remek 
dalokat hallgatni. Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös estjén az elmélyülés és a magvas 
gondolatok mellett a jóízű kacagás is fontos szerepet kapott, így igazán méltón zárta a tavaszi 
múzeumjáró sorozatot. 

A Mozaik Múzeumtúra legközelebb a Múzeumok Éjszakáján várja az érdeklődőket! 
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Dátum: 01/06/2017 

Médium: veszpremtv.hu  

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumi roadshow 

Link: http://veszpremtv.hu/hir/muzeumi_roadshow-n10045.html  

 

Múzeumi roadshow 

 Ingyenes tárlatvezetések gyerekeknek és felnőtteknek, népi játékok, várostörténeti kultúrséta 
és piknikkoncert is szerepelt a Mozaik Múzeumtúra veszprémi roadshowján. 

 A múzeum népszerűsítő programsorozat célja, hogy növelje a hazai kiállítóhelyek 
látogatottságát és minél szélesebb körben népszerűsítse a magyarországi kulturális 
intézmények sokszínű kínálatát. Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum mellett a Művészetek 
Háza és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény is csatlakozott a kezdeményezéshez. 
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Dátum: 02/06/2017 

Médium: szabadfold.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumi roadshow 

Link:https://www.szabadfold.hu/aktualis/eger_sopron_szombathely_szolnok_es_szeged_
utan_veszprem_az_muzeumtura_befejezo_allomasa   

 

Eger, Sopron, Szombathely, Szolnok és Szeged után Veszprém az múzeumtúra befejező 
állomása 

MÚZEUMI TÚRA. Utolsó, hatodik állomására, Veszprémbe is megérkezett a Mozaik 
Múzeumtúra tavaszi roadshow-ja. 

A program célja az volt, hogy elsősorban a 8–16 év közötti fiatal korosztályban népszerűsítse 
a magyarországi múzeumok kulturális kínálatát, s hogy növelje a hazai múzeumok és 
kiállítóhelyek látogatottságát. 

A királynék városát megelőzően Eger, Sopron, Szombathely, Szolnok és Szeged adott otthont 
a múzeumi programoknak, amelyek megvalósítója a Néprajzi Múzeum, támogatója pedig a 
Nemzeti Kulturális Alap volt. 
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c) A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozathoz kapcsolódó 
megjelenések 
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Dátum: 04/03/2017 

Médium: bebikkicsikesnagyok.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen élmény a tanulás! – Edukációs Expo 

Link: http://www.bebikkicsikesnagyok.hu/26515/legyen-elmeny-a-tanulas-edukacios-
expo/  

 

Legyen élmény a tanulás! – Edukációs Expo 

Az olykor kaotikusnak ható oktatási rendszer és a nevelési elvek, módszerek útvesztőiben 
nem könnyű kiigazodni. Melyik intézmény nyújt egyszerre kincset, kapaszkodót és kalandot? 
Milyen alternatívák vannak? Ezer és egy bírálat, megjegyzés, kommentár az iskolákról: de 
kinél van a bölcsek köve? Hogy bontakozhat ki leginkább az egyedi, megismételhetetlen 
személyiség? Mi fán terem az élménypedagógia, az érzelmi nevelés, miért fontos a mozgás, 
ördögtől való-e az online tér és hogyan valósulhat meg az együttműködő kommunikáció 
szülő, tanár és diák között? És egyáltalán: lehet-e élvezni és nem csupán nyűgösen túlélni az 
iskolapadban töltött éveket? 

A Felelős Szülők Iskolája Legyen élmény a tanulás! című edukációs expóján a szakma 
kiválóságai, pedagógusok, pszichológusok, fejlesztők, kommunikációs szakemberek, trénerek 
és kutatók tartanak előadásokat, és interaktív kiállításon találkozhatnak egymással alternatív 
oktatási lehetőségek és látogatók. 

Időpont: ÁPRILIS 1., szombat 10:00-18:00 

Házigazda: Óbudai Csodák Palotája Playbar (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) 

Ezekkel a programokkal várunk 

Szülők játszótere – interaktív edukációs előadások a Rendezvényteremben 

A szülők, nevelők, pedagógusok 20-30 perces előadásokat hallgathatnak élménypedagógiáról, 
drámapedagógiáról, alternatív oktatási lehetőségekről olyan elismert szakemberektől, akik 
nap, mint nap a katedrán állnak, szeretnek tanítani és a gyerekek szeretnek velük tanulni! 
Miben rejlik a titok? 

Legyen élmény az iskola – KICSIKNEK (10.00 – 14.00) 

10.00 – 10.25 Niedermüller Anna, a szerveződő AKG Általános Iskola vezető koordinátora – 
A jó gyerekkornak nem elszenvedője a gyerek 

10.25 – 10.50 Egry Zsuzsa oktató, Kapcsolódó Nevelés – Mi kell ahhoz, hogy “tanulóképes” 
állapotba hozzuk az agyunkat? 

10.50 – 11.15 Tihanyi Rita gyerekagykontroll-oktató – Fáj a feje? Szorong, agresszív? Lehet-e 
megoldás a meditáció, relaxáció? 

11.30 – 12.00 szünet 
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12.00 – 12.25 Lannert Judit oktatáskutató, Kölöknet – Mihez képest jó vagy rossz tanuló? 

12.25 – 12.50 Bajnok Ildikó konduktor, terapeuta – A mozgás mint a tanulás egyik legelső 
„lépése” 

12.50 – 13.15 dr. Skita Erika tréner, coach, Értsünk szót! – Értelem és érzelem: Szülői 
befeszüléseink és azok oldása 

13.15-13.40 Szülői értekezlet /dühöngő – workshop az előadókkal 

Az előadások közben: Homloklebeny-terápia gyakorlatok kezdőknek és haladóknak 5 
percben Bajnok Ildikóval. 

Legyen élmény az iskola – NAGYOKNAK (14.00 – 18.00) 

14.00 – 14.25 Lantos Mihály tréner – Játszva tanulni: a Lépéselőny-módszer; Villámolvasás 

14.25 – 14.50 Balatoni József, a népszerű töritanár, Jocó bácsi világa – Legyen élmény a tanulás, 
avagy az élményalapú oktatás margójára 

14.50– 15.15 Kaszás György kreatív igazgató, kreativitás- és nyilvánosbeszéd-tréner/coach – 
Kreativitássuli 

15.15 – 15.40 szünet 

15.40 – 16.00 Polus Enikő mentálhigiénés szakember, Me-Se-Kő – Generációk 
médiafogyasztása – Állítsuk magunk mellé az online világot! 

16.00 – 16.25 K. Puskár Ildikó tréner, HDteam – Ki a felelős? Zónákról az asszertivitás jegyében 

16.25 – 17.00 Tóth Dániel virtuálpszichológus, a Pszichológus Pasi Youtube-csatorna 
megalkotója – Generációs szakadék, avagy a kütyük világában 

17.00 – 18.00 Szülői értekezlet /dühöngő – workshop az előadókkal, majd ízelítő az 
élménypedagógiából, levezetés Jocó bácsival. 

Interaktív EXPO az AULÁBAN 

Kiállítóink minőségi gyerekprogramokkal, nyári táborokkal és képzésekkel, könyvek és 
eszközök kedvezményes vásárával várják a látogatókat. Az interaktív expo platformot teremt 
a személyre szabott felmérésre, megfelelő terápia, képzés kiválasztására. 

Orion terem 

• Társasjátékok és logikai fejlesztőjátékok 

• Kalandos, tudományos filmvetítés a Da Vinci Learning TV csatorna jóvoltából 

• Mozaik Múzeumtúra – vicces fejtörők és érdekes múzeumi utazó kiállítás 

• Ökolábnyomok 

Tervezett árak: Délelőtti/délutáni belépő: 2 200 Ft; Egész napos belépő: 3 900Ft 

Jegyvásárlás: itt 

Részletes információ: itt 
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Pedagógus kedvezmény: A Csodák Palotája jóvoltából ezen a napon a pedagógusoknak – 
érvényes pedagógus igazolvány és belépő felmutatásával – lehetőségük van egy interaktív 
kiállítás (Illúzió, Születés, Newton) vagy egy science-show megtekintésére. Az időpontokra a 
Csopa jegypénztárában lehet regisztrálni. 

Felelős Szülők Iskolája 
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Dátum: 15/03/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Tanulj úgy, hogy észre sem veszed – ráadásul Apával és Anyával! 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/felnott-jatszoter/oktatas/tanulj-ugy-hogy-eszre-sem-
veszed-raadasul-apaval-es-anyaval  

 

Tanulj úgy, hogy észre sem veszed – ráadásul Apával és Anyával! 

Árpilis 1. szombat, nem viccelünk, ráadásul még játékot is hirdetünk � 

(JÁTÉK a cikk végén). 

Tanulni jó, játszva tanulni még jobb. Tudja ezt minden kicsi és nagy, sőt, az igazi felnőttek is. 
Ha azt szeretnénk, hogy iskolától, szakköröktől, tanártól függetlenül az új ismeretek 
felfedezése mindig kíváncsiság-birizgáló és izgalmas legyen, akkor nemcsak megfontoltan kell 
oktatási intézményt választani, de meg kell találnunk a saját, egyéni módszereinket, 
eszközeinket arra, hogy élmény legyen a tanulás. Ha pedig mindezt egy szuper családi 
szombaton tehetjük, akkor minden adott a jókedvhez! A Legyen élmény a tanulás! Edukációs 
Expón, április 1-jén az Óbudai Csodák Palotája Playbarban családi foglalkozások, játékok, 
alternatív tanulási módszerek, nyári táborok bemutatói is várják a látogatókat. 

Az Expo kiállítói nemcsak útbaigazítanak az iskolaválasztás olykor rémisztően sötét 
labirintusában, de családi programjaikkal és interaktív feladatokkal garantálják a fergeteges és 
minőségi hétvégi időtöltést is: 

Társasjátékok és logikai fejlesztőjátékok a Piatnik Budapest Kft. jóvoltából 

Kalandos, tudományos filmvetítés a Da Vinci Learning TV csatorna jóvoltából 

Mozaik Múzeumtúra – múzeumpedagógiai foglalkozások az egész családnak – 
mamutvadászat és korabeli jelmeztár 

Keszthelyi Belvárosi Múzeumok – Babamúzeum, Retromúzeum, Történelmi panoptikum, 
Csigaparlament – játékok, ízelítő, múzeumi ínyencségek 

Móra Könyvkiadó kedvezményes könyvvására 

Ökolábnyomok, környezettudatos, szelektív szemétgyűjtés FKF Zrt. jóvoltából 

Apróléptek – családi pénzügyi tervezés 

Pagoda Tanoda – alternatív oktatási módszer, játékos fejlesztés 

Csodakapu Alapítvány – terápiák, fejlesztések egyénre szabottan 

Gyermekagykontroll és Lépéselőny – hatékony tanulási módszerek 
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Humanhub – képzések, továbbképzések felnőtteknek – grafológia, meseterápia, internet 
használat 

Értsünk Szót – képzés, tanfolyam – szülői kommunikációs tréning, 

HVG könyvek 

Az Expó teljes programja és további részletek az esemény Facebook-oldalán olvashatók. 

Közben a Szülők játszóterén a felnőttek érzelmi intelligenciáról , gyermekagykontrollról, 
mozgás-tanulás kapcsolatáról, kreativitás fejlesztésről hallhatnak a legjobb szakemberektől. 

 ***JÁTÉK*** 

Olyannyira nem viccelünk az április 1-i esemény kapcsán, hogy játékot hirdetünk. Az első 10 
helyesen válaszoló családi VIP jegyet nyer a Legyen élmény a tanulás! – edukációs expónkra. 

Melyik helyszín lesz a házigazdája a Legyen élmény a tanulás! – edukációs expónak? 

Kossuth Klub 

Csodák Palotája Playbar 

Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 

Hány előadónk lesz az április 1-jén megrendezésre kerülő konferencián? 

8 

10 

12 

Milyen fantázianévvel illettük azt a közösségi teret, ahol a programok zajlanak? 

szülők játszótere 

felnőttek parkja 

anyukák és apukák megőrzője 

A válaszokat e-mailben várjuk az elmeny@felelosszulokiskolaja.hu címen. A nyerteseket e-
mailben értesítjük a további részletekről. Jó játékot! 
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Dátum: 17/03/2017 

Médium: csaladinet.hu  

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Tanulj úgy, hogy észre sem veszed – ráadásul Apával és Anyával! 

Link:http://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/programajanlo_(csaladdal_gyerekkel)/2
4254/legyen_elmeny_a_tanulas_-_edukacios_expo_szuloknek_tanaroknak  

 

Legyen élmény a tanulás! - Edukációs expo szülőknek, tanároknak 

A Felelős Szülők Iskolájának április elsején megrendezésre kerülő eseményén fontos és 
érdekes témák kerülnek terítékre - délelőtt az iskolába készülő és kisiskolás gyermekek 
szüleinek, nagyszüleinek, pedagógusainak szóló tematikával, míg a délutáni blokkban a 
nagyobbacskák szüleinek, pedagógusainak szóló tartalmakkal.  

Iskola. Mindannyiunkban elindul egy érzelmi hullám e szó hallatán, hisz gyermekkorunk, sőt 
felnőttkorunk meghatározó emléke ez. A kályha. Itt dőlt el szinte minden, hogy milyen 
útilaput kaptunk, hogy bátran vagy épp csak osonva merünk majd bekopogtatni egy-egy 
ajtón. Legyen ez az állásinterjú, egy sportöltöző vagy épp a családi vendégségre nyíló ajtó. 
Attitűdök, kompetenciák, bátorság vagy épp veszteségmorzsák, amiket itt magunkra 
szedtünk, ahogy teszik ezt a gyerekeink is. Hogyan tudjuk Őket segíteni ebben? - erre a 
kérdésre keressük a válaszokat sok irányból megvilágítva. 

A Felelős Szülők Iskolájának április elsején megrendezésre kerülő eseményén ezen témákat 
járjuk körbe, délelőtt az iskolába készülő és kisiskolás gyermekek szüleinek, nagyszüleinek, 
pedagógusainak szóló tematikával, míg a délutáni blokkban a nagyobbacskák szüleinek, 
pedagógusainak szóló tartalmakkal. Velünk lesznek a szakma kiválóságai, pedagógusok, 
mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok, reklámszakemberek, terapeuták, civil 
szervezetek képviselői, mert mindannyian hiszünk benne, hogy lehet ÉLMÉNY a tanulás, 
legyen ez az iskolapadban, a Csodák Palotájában, otthon vagy épp egy táborban. 

Szülők játszótere – interaktív edukációs előadások a Rendezvényteremben  

A szülők, nevelők, pedagógusok 20-30 perces előadásokat hallgathatnak élménypedagógiáról, 
drámapedagógiáról, alternatív oktatási lehetőségekről, olyan elismert szakemberektől, akik 
nap, mint nap a katedrán állnak, szeretnek tanítani és a gyerekek szeretnek velük tanulni! 
Miben rejlik a titok? 

Legyen élmény az iskola - KICSIKNEK 

Délelőtt 10-14 óra között a kisebbek szüleihez, nevelőihez szólunk 

Milyen a jó iskola? 

Hogyan tud hatékonyan együttműködni a gyerek és a szülő, a szülő és a tanár? 

Más, mint a többi – tehetséggondozás, eltérés, beilleszkedés 
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Mit bizonyít a bizonyítvány? Hogyan lehet értékelni a gyerek teljesítményét? 

Érzelmi határaink – Hogyan kezeljük a hisztit? 

Fejlesztés, fejlődés – A mozgás, mint jelzőrendszer vagy kivezetés 

A gyermeket és a szülőt segítő módszerek, terápiák 

Legyen élmény az iskola - NAGYOKNAK 

Délután 14-18 óra között a nagyobbak kapnak teret, figyelmet és élményt  

Online diák vs. offline szülő – van-e közös nevező? 

Tanulást segítő módszerek 

Élményalapú oktatás, gyakorlati példákkal 

Kreativitás, motiváció és ami mögötte van 

Ki a felelős? – határokról az asszertivitás jegyében 

Hogyan beszélgessünk a gyerekünkkel?  

NYEREMÉNYJÁTÉK! Facebook oldalunkon villámjátékkal várunk: a poszt alatt március 31-
ig hozzászólók között 2 db páros belépőjegyet sorsolunk ki. 

Program (tervezet): 

2017. április 1. 

Délelőtt 10-14 óra között 

10.00 - 10.25 Niedermüller Anna, a szerveződő AKG Általános Iskola vezető koordinátora - A 
jó gyerekkornak nem elszenvedője a gyerek 

10.25 - 10.50 Egry Zsuzsa, oktató, Kapcsolódó Nevelés - Mi kell ahhoz, hogy "tanulóképes" 
állapotba hozzuk az agyunk? 

10.50 – 11.15 Tihanyi Rita, gyerek agykontroll oktató - Fáj a feje? Szorong, agresszív? – Lehet-
e megoldás a meditáció, relaxáció?  

11.30 - 12.00 szünet 

12.00 - 12.25 Lannert Judit, oktatáskutató, Kölöknet - Mihez képest jó vagy rossz tanuló? 

12.25 - 12.50 Bajnok Ildikó, konduktor, terapeuta – A mozgás, mint a tanulás egyik legelső 
„lépése” 

12.50 – 13.15 dr. Skita Erika, tréner, coach, Értsünk szót! - Értelem és érzelem, szülői 
befeszüléseink és azok oldása 

13.15-13.40 Szülői értekezlet /dühöngő – workshop az előadókkal közben kivezetés, levezetés 
- Homoklebeny terápia gyakorlatok kezdőknek és haladóknak 5 percben Bajnok Ildivel 

Délután 14-18 óra között 
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14.00 – 14.25 Kaszás György, kreatívigazgató, kreativitás- és nyilvánosbeszéd-tréner/coach: 
Kreativitássuli 

14.25 – 14.50 Balatoni József, a népszerű töri tanár, Jocó bácsi világa – Legyen élmény a tanulás, 
avagy az élmény alapú oktatás margójára 

14.50– 15.15 Lantos Mihály, tréner – Játszva tanulni, a Lépéselőny módszer, Villámolvasás 

15.15 - 15.40 szünet 

15.40 – 16.00 Polus Enikő, mentálhigiénés szakember, Me-Se-Kő – Generációk 
médiafogyasztása – Állítsuk magunk mellé az online világát! 

16.00 – 16.25 K. Puskár Ildikó, tréner, HDteam : Ki a felelős? - zónákról az asszertivitás 
jegyében 

16.25 - 17.00 Tóth Dániel virtuálpszichológus, a Pszichológus Pasi youtube csatorna 
megalkotója - Generációs szakadék, avagy a kütyük világában  

17.00 – 18.00 Szülői értekezlet /dühöngő – workshop az előadókkal 

Ízelítő az élménypedagógiából, levezetés Jocó bácsival 

Interaktív EXPO az AULÁBAN:  

Kiállítóink minőségi gyerekprogramokkal, nyári táborokkal és képzésekkel, könyvek és 
eszközök kedvezményes vásárával várják a látogatókat. Az interaktív expo platformot teremt 
a személyre szabott felmérésre, megfelelő terápia, képzés kiválasztására.  

Társasjátékok és logikai fejlesztőjátékok a Piatnik Budapest Kft. jóvoltából 

Kalandos, tudományos filmvetítés a Da Vinci Learning TV csatorna jóvoltából  

Mozaik Múzeumtúra – múzeumpedagógiai foglalkozások az egész családnak – 
mamutvadászat és korabeli jelmeztár 

Keszthelyi Belvárosi Múzeumok – Babamúzeum, Retromúzeum, Történelmi panoptikum, 
Csigaparlament - játékok, ízelítő, múzeumi ínyencségek  

Móra Könyvkiadó kedvezményes könyvvására 

Ökolábnyomok, környezettudatos, szelektív szemétgyűjtés FKF Zrt. jóvoltából 

Apróléptek – családi pénzügyi tervezés 

Pagoda Tanoda – alternatív oktatási módszer, játékos fejlesztés 

Csodakapu Alapítvány – terápiák, fejlesztések egyénre szabottan 

Gyermekagykontroll és Lépéselőny – hatékony tanulási módszerek 

Humanhub – képzések, továbbképzések felnőtteknek – grafológia, meseterápia, internet 
használat… 

Értsünk Szót – képzés, tanfolyam – szülői kommunikációs tréning,  

HVG könyvek  
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Jegyárak: 

Délelőtti belépő 2 200 Ft 

Délutáni belépő 2 200 Ft 

Egész napos belépő 3 900Ft 

(Az Óbudai Csodák Palotája Playbar kiállításaira külön jegy szükséges.) 

Pedagógus kedvezmény: A Csodák Palotája jóvoltából ezen a napon a pedagógusoknak - 
érvényes pedagógus igazolvány és belépő felmutatásával – lehetőségük van egy interaktív 
kiállítás (Illúzió, Születés, Newton) vagy egy science show megtekintésére az esemény napján 
a helyszínen. Az időpontokra a Csopa jegypénztárában lehet regisztrálni.  

Házigazda: Óbudai Csodák Palotája Playbar, Buda E&G központban (régen Új Udvar) 2. 
emelet 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. 

Kapcsolat: Tibenszky Moni Lisa 06/205838852, monilisa@felelosszulokiskolaja.hu 
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Dátum: 20/03/2017 

Médium: edupress.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen élmény a tanulás! – Edukációs Expo  

Link: http://www.edupress.hu/index.php/kozneveles/946-legyen-elmeny-a-tanulas-
edukacios-expo  

 

Legyen élmény a tanulás! – Edukációs Expo 

2017. március 20. hétfő, 14:26 

Arcok, attitűdök, alternatívák teljességre törekvőknek 

„Mindannyian mások vagyunk, bár egyben-másban hasonlítunk” – a régi sláger sorai az 
oktatás-nevelés világára értve is igazak: ahány pedagógus, ahány gyermek és szituáció, 
annyiféle módszertan és hozzáállás. Hogy a nevelési szakemberek a sokféleségben mégis 
kapaszkodóra leljenek és saját látószögüket, eszköztárukat is bővíthessék, és a tanórák, 
foglalkozások igazi kalandot jelentsenek tanár és diák számára egyaránt, a Felelős Szülők 
Iskolája edukációs expót rendez Legyen élmény a tanulás! címmel április 1-jén az Óbudai 
Csodák Palotájában. Az eseményre szóló belépővel a pedagógusok ingyenesen 
megtekinthetnek egy interaktív kiállítást (Illúzió, Születés, Newton) vagy science-show-t is. 

Tanár, szülő, edző, fejlesztőszakember… együtt, közös összefogásban tudja segíteni a 
gyereket. A Felelős Szülők Iskolájának április elsejei eseménye szülőknek, pedagógusoknak 
szóló tartalmakkal és a szakma kiválóságaival jelentkezik: velünk lesznek pedagógusok, 
mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok, reklámszakemberek, terapeuták, civil 
szervezetek képviselői, mert mindannyian hiszünk benne, hogy lehet ÉLMÉNY a tanulás, 
legyen ez az iskolapadban, a Csodák Palotájában, otthon vagy épp egy táborban. 

Időpont: ÁPRILIS 1., szombat 10:00-18:00 

Házigazda: Óbudai Csodák Palotája Playbar (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) 

PROGRAM (tervezett) 

Szülők játszótere – interaktív edukációs előadások a Rendezvényteremben 

A szülők, nevelők, pedagógusok 20-30 perces előadásokat hallgathatnak élménypedagógiáról, 
drámapedagógiáról, alternatív oktatási lehetőségekről olyan elismert szakemberektől, akik 
nap, mint nap a katedrán állnak, szeretnek tanítani és a gyerekek szeretnek velük tanulni! 
Miben rejlik a titok? 

Legyen élmény az iskola – KICSIKNEK (10.00 – 14.00) 

10.00 - 10.25 Niedermüller Anna, a szerveződő AKG Általános Iskola vezető koordinátora – A 
jó gyerekkornak nem elszenvedője a gyerek 
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10.25 - 10.50 Egry Zsuzsa oktató, Kapcsolódó Nevelés – Mi kell ahhoz, hogy "tanulóképes" 
állapotba hozzuk az agyunkat? 

10.50 – 11.15 Tihanyi Rita gyerekagykontroll-oktató – Fáj a feje? Szorong, agresszív? Lehet-e 
megoldás a meditáció, relaxáció? 

11.30 - 12.00 szünet 

12.00 - 12.25 Lannert Judit oktatáskutató, Kölöknet – Mihez képest jó vagy rossz tanuló? 

12.25 - 12.50 Bajnok Ildikó konduktor, terapeuta – A mozgás mint a tanulás egyik legelső 
„lépése” 

12.50 – 13.15 dr. Skita Erika tréner, coach, Értsünk szót! – Értelem és érzelem: Szülői 
befeszüléseink és azok oldása 

13.15-13.40 Szülői értekezlet /dühöngő –  workshop az előadókkal 

Az előadások közben: Homloklebeny-terápia gyakorlatok kezdőknek és haladóknak 5 
percben Bajnok Ildikóval. 

Legyen élmény az iskola – NAGYOKNAK (14.00 – 18.00) 

14.00 – 14.25 Lantos Mihály tréner – Játszva tanulni: a Lépéselőny-módszer; Villámolvasás 

14.25 – 14.50 Balatoni József, a népszerű töritanár, Jocó bácsi világa – Legyen élmény a tanulás, 
avagy az élményalapú oktatás margójára 

14.50– 15.15 Kaszás György kreatív igazgató, kreativitás- és nyilvánosbeszéd-tréner/coach – 
Kreativitássuli 

15.15 - 15.40 szünet 

15.40 – 16.00 Polus Enikő mentálhigiénés szakember, Me-Se-Kő – Generációk 
médiafogyasztása – Állítsuk magunk mellé az online világot! 

16.00 – 16.25 K. Puskár Ildikó tréner, HDteam – Ki a felelős? Zónákról az asszertivitás jegyében 

16.25 - 17.00 Tóth Dániel virtuálpszichológus, a Pszichológus Pasi Youtube-csatorna 
megalkotója – Generációs szakadék, avagy a kütyük világában 

17.00 – 18.00 Szülői értekezlet /dühöngő – workshop az előadókkal, majd ízelítő az 
élménypedagógiából, levezetés Jocó bácsival. 

Interaktív EXPO az AULÁBAN: 

Kiállítóink minőségi gyerekprogramokkal, nyári táborokkal és képzésekkel, könyvek és 
eszközök kedvezményes vásárával várják a látogatókat. Az interaktív expo platformot teremt 
a személyre szabott felmérésre, megfelelő terápia, képzés kiválasztására. 

Orion terem: 

Társasjátékok és logikai fejlesztőjátékok 

Kalandos, tudományos filmvetítés a Da Vinci Learning TV csatorna jóvoltából 

Mozaik Múzeumtúra – vicces fejtörők és érdekes múzeumi utazó kiállítás 
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Ökolábnyomok 

Tervezett árak: Délelőtti/délutáni belépő: 2 200 Ft; Egész napos belépő: 3 900Ft 

Jegyvásárlás: itt 

További információk: itt 

Pedagógus kedvezmény: A Csodák Palotája jóvoltából ezen a napon a pedagógusoknak – 
érvényes pedagógus igazolvány és belépő felmutatásával – lehetőségük van egy interaktív 
kiállítás (Illúzió, Születés, Newton) vagy egy science-show megtekintésére. Az időpontokra a 
Csopa jegypénztárában lehet regisztrálni. 
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Dátum: 21/03/2017 

Médium: kolyokbirodalom.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen élmény a tanulás! – Edukációs Expo 

Link: http://www.kolyokbirodalom.hu/legyen-elmeny-a-tanulas-edukacios-expo/  

 

Legyen élmény a tanulás! – Edukációs Expo 

Arcok, attitűdök, alternatívák teljességre törekvőknek 

Az olykor kaotikusnak ható oktatási rendszer és a nevelési elvek, módszerek útvesztőiben 
nem könnyű kiigazodni. Melyik intézmény nyújt egyszerre kincset, kapaszkodót és kalandot? 
Milyen alternatívák vannak? Ezer és egy bírálat, megjegyzés, kommentár az iskolákról: de 
kinél van a bölcsek köve? Hogy bontakozhat ki leginkább az egyedi, megismételhetetlen 
személyiség? Mi fán terem az élménypedagógia, az érzelmi nevelés, miért fontos a mozgás, 
ördögtől való-e az online tér és hogyan valósulhat meg az együttműködő kommunikáció 
szülő, tanár és diák között? És egyáltalán: lehet-e élvezni és nem csupán nyűgösen túlélni az 
iskolapadban töltött éveket? 

A Felelős Szülők Iskolája Legyen élmény a tanulás! című edukációs expóján a szakma 
kiválóságai, pedagógusok, pszichológusok, fejlesztők, kommunikációs szakemberek, trénerek 
és kutatók tartanak előadásokat, és interaktív kiállításon találkozhatnak egymással alternatív 
oktatási lehetőségek és látogatók. 

Időpont: ÁPRILIS 1., szombat 10:00-18:00 

Házigazda: Óbudai Csodák Palotája Playbar (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) 

PROGRAM (tervezett) 

Szülők játszótere – interaktív edukációs előadások a Rendezvényteremben 

A szülők, nevelők, pedagógusok 20-30 perces előadásokat hallgathatnak élménypedagógiáról, 
drámapedagógiáról, alternatív oktatási lehetőségekről olyan elismert szakemberektől, akik 
nap, mint nap a katedrán állnak, szeretnek tanítani és a gyerekek szeretnek velük tanulni! 
Miben rejlik a titok? 

Legyen élmény az iskola – KICSIKNEK (10.00 – 14.00) 

10.00 – 10.25 Niedermüller Anna, a szerveződő AKG Általános Iskola vezető koordinátora – 
A jó gyerekkornak nem elszenvedője a gyerek 

10.25 – 10.50 Egry Zsuzsa oktató, Kapcsolódó Nevelés – Mi kell ahhoz, hogy “tanulóképes” 
állapotba hozzuk az agyunkat? 

10.50 – 11.15 Tihanyi Rita gyerekagykontroll-oktató – Fáj a feje? Szorong, agresszív? Lehet-e 
megoldás a meditáció, relaxáció? 
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11.30 – 12.00 szünet 

12.00 – 12.25 Lannert Judit oktatáskutató, Kölöknet – Mihez képest jó vagy rossz tanuló? 

12.25 – 12.50 Bajnok Ildikó konduktor, terapeuta – A mozgás mint a tanulás egyik legelső 
„lépése” 

12.50 – 13.15 dr. Skita Erika tréner, coach, Értsünk szót! – Értelem és érzelem: Szülői 
befeszüléseink és azok oldása 

13.15-13.40 Szülői értekezlet /dühöngő –  workshop az előadókkal 

Az előadások közben: Homloklebeny-terápia gyakorlatok kezdőknek és haladóknak 5 
percben Bajnok Ildikóval. 

Legyen élmény az iskola – NAGYOKNAK (14.00 – 18.00) 

14.00 – 14.25 Lantos Mihály tréner – Játszva tanulni: a Lépéselőny-módszer; Villámolvasás 

14.25 – 14.50 Balatoni József, a népszerű töritanár, Jocó bácsi világa – Legyen élmény a tanulás, 
avagy az élményalapú oktatás margójára 

14.50– 15.15 Kaszás György kreatív igazgató, kreativitás- és nyilvánosbeszéd-tréner/coach – 
Kreativitássuli 

15.15 – 15.40 szünet 

15.40 – 16.00 Polus Enikő mentálhigiénés szakember, Me-Se-Kő – Generációk 
médiafogyasztása – Állítsuk magunk mellé az online világot! 

16.00 – 16.25 K. Puskár Ildikó tréner, HDteam – Ki a felelős? Zónákról az asszertivitás jegyében 

16.25 – 17.00 Tóth Dániel virtuálpszichológus, a Pszichológus Pasi Youtube-csatorna 
megalkotója – Generációs szakadék, avagy a kütyük világában 

17.00 – 18.00 Szülői értekezlet /dühöngő – workshop az előadókkal, majd ízelítő az 
élménypedagógiából, levezetés Jocó bácsival. 

Interaktív EXPO az AULÁBAN: 

Kiállítóink minőségi gyerekprogramokkal, nyári táborokkal és képzésekkel, könyvek és 
eszközök kedvezményes vásárával várják a látogatókat. Az interaktív expo platformot teremt 
a személyre szabott felmérésre, megfelelő terápia, képzés kiválasztására. 

Orion terem: 

Társasjátékok és logikai fejlesztőjátékok 

Kalandos, tudományos filmvetítés a Da Vinci Learning TV csatorna jóvoltából 

Mozaik Múzeumtúra – vicces fejtörők és érdekes múzeumi utazó kiállítás 

Ökolábnyomok 

Tervezett árak: Délelőtti/délutáni belépő: 2 200 Ft; Egész napos belépő: 3 900Ft 

Jegyvásárlás: itt 
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Részletes információk: itt 

Pedagógus kedvezmény: A Csodák Palotája jóvoltából ezen a napon a pedagógusoknak – 
érvényes pedagógus igazolvány és belépő felmutatásával – lehetőségük van egy interaktív 
kiállítás (Illúzió, Születés, Newton) vagy egy science-show megtekintésére. Az időpontokra a 
Csopa jegypénztárában lehet regisztrálni. 
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Dátum: 15/03/2017 

Médium: csalad.mandiner.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen élmény a tanulás! – Edukációs Expo 

Link:http://csalad.mandiner.hu/cikk/20170305_legyen_elmeny_a_tanulas_edukacios_expo  

 

Legyen élmény a tanulás! – Edukációs expo 

„Iskola. Mindannyiunkban elindul egy érzelmi hullám e szó hallatán, hisz gyermekkorunk, 
sőt felnőttkorunk meghatározó emléke ez” – olvasható a Felelős Szülők Iskolájának tavaszi 
program ajánlójában. 

„Legyen élmény a tanulás! – Edukációs expo” elnevezéssel kerül megrendezésre április 1-én a 
Felelős Szülők Iskolájának nagyszabású eseménye az Óbudai Csodák Palotája Playbarban. 
Interaktív előadások, workshopok, tanácsadás és edukációs expo egy helyen, egy igazi 
„játszótér” a szülők számára. 

 Szakma kiválóságai, pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok, 
reklámszakemberek, terapeuták, civil szervezetek képviselői vesznek részt az eseményen, 
akikkel együtt hihetjük el, hogy lehet élmény a tanulás az iskolapadban, és mindenhol máshol 
is. Lehetőség nyílik előadásokat hallgatni élménypedagógiáról, drámapedagógiáról, alternatív 
oktatási lehetőségekről. 

A gyermek életre felkészítése, önállósodása nehéz egy szülő számára, ebben is igyekeznek 
hasznos tanácsokat adni a program szakemberei. Mint ahogy választ kaphatunk több az 
iskolaválasztás vagy egy esetleges iskola váltással kapcsolatban felmerült kérdésekre, de szó 
esik majd, hogy mit is bizonyít a bizonyítvány vagy a másság előny vagy épp hátrány. Nehéz 
kérdések, mindennapi dilemmák!  

A nap eseményének délelőttjén a szakemberek az iskolába készülő és kisiskolás gyermekek 
szüleihez, nagyszüleihez, pedagógusaihoz, míg a délutáni blokkban a nagyobbacskák 
szüleihez, pedagógusaihoz szólnak. 

Az egész napos rendezvény részletes programja a Felelős Szülők Iskolájának honlapján és 
Facebook oldalán olvasható. 
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Dátum: 24/03/2017 

Médium: anyusziv.cafeblog.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen élmény a tanulás! – Edukációs Expo 

Link: http://anyusziv.cafeblog.hu/2017/03/27/legyen-elmeny-a-tanulas/  

 

Legyen élmény a tanulás! 

A Felelős Szülők Iskolája újabb nagyszerű programot kínál azoknak a szülőknek, 
gyerekeknek, pedagógusoknak, akik azt szeretnék, hogy a gyerekek élvezzék és szeressék a 
tanulást. 

Forrás: Felelős Szülők Iskolája 

15 évvel ezelőtt, amikor általános iskolás lettem, nem nagyon válogathattak a szülők, a körzeti 
iskolába íratták a gyerekeiket.  

Én mintaszerű általános iskolás volt, magoltam, jelentkeztem, kitűnő tanuló voltam, de ennyi 
év távlatából bevallom, gyakorlatilag nincsenek emlékeim, mert annyira szürke, egyhangú és 
unalmas volt az általános iskolai élet, hogy  egy-egy barátságosabb tanári arc, és a különösen 
éles tanári hangok kivételével nem maradt meg abból a hat évből szinte semmi. (El is ballagtam 
hatosztályos gimnáziumba.) 

A mai szülők és gyerekek előtt azonban széleskörű lehetőségek állnak, hogy olyan iskolát 
választhassanak, ahol a gyerekekkel megszerettetik a tanulást, ahol élményeket, emlékeket, 
tudásvágyat kapnak, amely elkíséri őket nem csak az iskolai életben, hanem felnőttként is. 

Nemzetközi tesztek is bizonyítják, hogy ahhoz hogy a gyerekek boldoguljanak a jövőben, a 
mai magyar oktatási rendszernek változnia kell! Lépést kell(ene) tartania a mai rohanó 
életmóddal, élnie kell(ene) a modern technika adta lehetőségekkel, és legfőképp: figyelemmel 
kell lennie a gyerekek egyéni képességeire, és arra, hogy kibontakozhasson a tehetségük, hogy 
pozitív élményeket gyűjtve, és így önbizalommal telve állhassanak a saját lábukra. 

A Felelős Szülők Iskolája már hét éve dolgozik azon, hogy boldog szülők boldog gyerekeket 
nevelhessenek, és a most szombati Edukációs Expo is ezt tűzte ki célul. 

Árpilis 1-én 10:00 és 18:00 között a szülők, a gyerekek és a pedagógusok részére az Óbudai 
Csodák Palotája Playbarban (1036 Bp., Bécsi út 38-44.) egy élménypedagógia kaleidoszkópot 
szerveznek, hogy minél többen megismerjék az oktatásban rejlő új lehetőségeket. 

Délelőtt a Rendezvényteremben a Szülők játszóterén az iskola előtt álló illetve alsós gyerekeket 
érintő előadásokat hallgathatunk, 20-30 perces terjedelemben. Szó lesz többek között arról, 
hogyan aktivizálhatjuk az agyunkat, a mozgás és a tanulás kapcsolatáról, arról, hogy mi szülők 
mire görcsölünk rá, objektív vagy relatív fogalom-e a jó és a rossz tanulóság, és a kedvenc 
témám a sorban, a gyermekagykontroll, ugyanis annak idején nyolc évesen én is részt vettem 
egy ilyen tanfolyamon, és a mai napig hasznosítom az ott tanultakat. 
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Délután 14:00 órától a nagyobbaké a főszerep. Ebben az etapban előadásokat hallhatunk arról, 
hogy mennyire fontos a gyerekek kreativitásának fejlesztése, megismerkedhetünk a 
villámolvasás módszerével, garantáltan jól szórakozhatunk Balatoni József, vagyis Jocó bácsi 
előadásán, aki értékes mondanivalóját ember, sőt, gyerekbaráti köntösbe bújtatja a 
hétköznapokban is, igazi élő kapcsolatot kialakítva így a tanítványaival. Nagyon fontos témát 
feszeget majd Polus Enikő mentálhigiénés szakember, aki a kis-és nagykamaszok online 
életéről ad majd elő, és hallhatunk a előadást a szülők és a gyerekek között tátongó 
szakadékról, amelyet a kütyük használata jelent.  

Mindkét előadásfolyamot egy kötetlen beszélgetés zár, ahol lehetőség van kérdezni az 
előadóktól, és Jocó bácsi ízelítőt ad az élménypedagógiából is, ráadásul az előadások között 
Bajnok Ildikó konduktorral kezdő homloklebeny-tréning gyakorlatokat végezhetünk. 
Tapasztalatból mondom, hogy nem olyan egyszerű amilyennek elsőre látszik, viszont nagyon 
hatékony! 

Mindemellett az aulában interaktív expóval várják a szervezők a látogatókat, ahol 
gyerekprogramok, nyári táborok, könyvek és képzések közül válogathatnak a szülők és a 
szakma képviselői, az Orion teremben pedig társas- és logikai fejlesztőjátékok, ismeretterjesztő 
filmek, a Mozaik Múzeumtúra keretében vicces fejtörők és utazó kiállítás, valamint az 
Ökolábnyomokról szóló összeállítás várja a kicsiket és a nagyokat.  

Jegyeket a Felelős Szülők Iskolája honlapján tudtok vásárolni, 3.900 Ft-os (egész napos), illetve 
2.200 Ft-os (félnapos) árakon. 

A rendezvényről további információt itt találhattok. 

A pedagógusokat további élmények várják: érvényes belépő és pedagógus igazolvány 
bemutatásával lehetőségük van egy interaktív kiállítás vagy egy science-show megtekintésére, 
melyre a Csodák Palotája jegypénztárában tudnak regisztrálni. 

Ha nem dönt le minket egy újabb tavaszi vírus a lábunkról, mi ott leszünk Nimróddal az 
edukációs expón. Bár még csak öt éves, számomra nagyon fontos hogy olyan iskolát és 
tanítónéniket találjak számára, ami az ő egyedik igényeinek a leginkább megfelel. Ahol 
tekintettel vannak a személyiségére, és nem az az elsődleges cél, hogy információk garmadáját 
tömjék a fejébe, hanem hogy felismerjék, és jóindulattal, biztatással, tisztelettel kiaknázzák a 
benne rejlő lehetőségeket, és minél több gyakorlati tapasztalat alapján ismerhesse meg a 
világot, amiben felnőttként élni fog. 

Szívből kívánom Lisáéknak és a Felelős Szülők Iskolájának, hogy minél szélesebb körben 
hintsék el az élménypedagógia magjait, a gyerekeinknek pedig azt kívánom, hogy olyan 
pedagógusokkal találkozzanak, akik pozitív és maradandó élményekkel ajándékozzák meg 
őket, a megszerzett tudás mellett! 
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Dátum: 24/03/2017 

Médium: csopa.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen élmény a tanulás! - EDUKÁCIÓS expo 

Link:http://www.csopa.hu/csopa-playbar/hirek/1551-legyen-elmeny-a-tanulas-edukacios-
expo  

Legyen élmény a tanulás! - EDUKÁCIÓS expo 

2017. április 01. 

Iskola. Mindannyiunkban elindul egy érzelmi hullám e szó hallatán, hisz gyermekkorunk, sőt 
felnőttkorunk meghatározó emléke ez. A kályha. Itt dőlt el szinte minden, hogy milyen 
útilaput kaptunk, hogy bátran vagy épp csak osonva merünk majd bekopogtatni egy-egy 
ajtón. 

Legyen ez az állásinterjú, egy sportöltöző vagy épp a családi vendégségre nyíló ajtó. 
Attitűdök, kompetenciák, bátorság vagy épp veszteségmorzsák, amiket itt magunkra 
szedtünk, ahogy teszik ezt a gyerekeink is. Hogyan tudjuk Őket segíteni ebben? - erre a 
kérdésre keressük a válaszokat sok irányból megvilágítva. 

Iskolaválasztás vagy esetleg váltás?! Mit bizonyít a bizonyítvány? A másság előny vagy épp 
hátrány? Nehéz kérdés, mindennapi dilemma.  Tanár, edző, fejlesztőszakember… együtt, 
közös összefogásban tudja segíteni a gyereket. A szülőknek érzelmileg is el kell fogadniuk, 
hogy egy önálló emberkét nevelnek, akit az életre kell felkészíteni, támogatni, de nem helyette 
végigjárni az utat. 

A Felelős Szülők Iskolájának április elsején megrendezésre kerülő eseményén ezen témákat 
járjuk körbe, délelőtt az iskolába készülő és kisiskolás gyermekek szüleinek, nagyszüleinek, 
pedagógusainak szóló tematikával, míg a délutáni blokkban a nagyobbacskák szüleinek, 
pedagógusainak szóló tartalmakkal. 

IDŐPONT: ÁPRILIS 1., SZOMBAT 10:00-18:00 

Házigazda: Óbudai Csodák Palotája Playbar, (1036 Budapest, Bécsi út 38-44., Buda 
Entertainment & Gastro Szórakoztatóközpontban (régen Új Udvar) 2. emelet) 

Velünk lesznek a szakma kiválóságai, pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, 
pszichológusok, reklámszakemberek, terapeuták, civil szervezetek képviselői, mert 
mindannyian hiszünk benne, hogy lehet ÉLMÉNY a tanulás, legyen ez az iskolapadban, 
otthon vagy épp egy táborban. 

Szülők játszótere – interaktív edukációs előadások a Rendezvényteremben 

A szülők, nevelők, pedagógusok 20-30 perces előadásokat hallgathatnak élménypedagógiáról, 
drámapedagógiáról, alternatív oktatási lehetőségekről, olyan elismert szakemberektől, akik 
nap, mint nap a katedrán állnak, szeretnek tanítani és a gyerekek szeretnek velük tanulni! 
Miben rejlik a titok? 
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LEGYEN ÉLMÉNY AZ ISKOLA - KICSIKNEK 

Délelőtt 10-14 óra között a kisebbek szüleihez, nevelőihez szólunk 

Milyen a jó iskola? 

Hogyan tud hatékonyan együttműködni a gyerek és a szülő, a szülő és a tanár? 

Más, mint a többi – tehetséggondozás, eltérés, beilleszkedés 

Mit bizonyít a bizonyítvány? Hogyan lehet értékelni a gyerek teljesítményét? 

Érzelmi határaink – Hogyan kezeljük a hisztit? 

Fejlesztés, fejlődés – A mozgás, mint jelzőrendszer vagy kivezetés 

A gyermeket és a szülőt segítő módszerek, terápiák 

LEGYEN ÉLMÉNY AZ ISKOLA - NAGYOKNAK 

Délután 14-18 óra között a nagyobbak kapnak teret, figyelmet és élményt 

Online diák vs. offline szülő – van-e közös nevező? 

Tanulást segítő módszerek 

Élményalapú oktatás, gyakorlati példákkal 

Kreativitás, motiváció és ami mögötte van 

Ki a felelős? – határokról az asszertivitás jegyében 

Hogyan beszélgessünk a gyerekünkkel? 

BELÉPŐJEGY ÁRAK: 

Délelőtti belépő 2 200 Ft 

Délutáni belépő 2 200 Ft 

Egész napos belépő 3 900Ft 

Pedagógus kedvezmény: Pedagógusoknak az Edukációs Expo jegy megváltása esetében 
ingyenesen biztosítjuk a CSOPA PLAYBAR egy kiállításának vagy előadásának 
megtekintését. (igénybe vehető: pedagógus igazolvány, érvényes belépő felmutatásával az 
esemény napján a helyszínen) 

  



420 
 

Dátum: 27/03/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Arcok, attitűdök, alternatívák teljességre törekvőknek: Legyen élmény a tanulás! - 
Edukációs Expo 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/arcok-attitudok-alternativak-teljessegre-
torekvoknek-legyen-elmeny-a-tanulas-edukacios-expo  

 

Arcok, attitűdök, alternatívák teljességre törekvőknek: Legyen élmény a tanulás! - 
Edukációs Expo 

A Mozaik Múzeumtúra program idén tavasszal részt vesz több budapesti oktatási, családi és 
kulturális rendezvényen, elsőként április elsején a Legyen élmény a tanulás! edukációs expo-
n találkozhatnak velünk. 

Az olykor kaotikusnak ható oktatási rendszer és a nevelési elvek, módszerek útvesztőiben 
nem könnyű kiigazodni. Melyik intézmény nyújt egyszerre kincset, kapaszkodót és kalandot? 
Milyen alternatívák vannak? Ezer és egy bírálat, megjegyzés, kommentár az iskolákról: de 
kinél van a bölcsek köve? 

Hogy bontakozhat ki leginkább az egyedi, megismételhetetlen személyiség? Mi fán terem az 
élménypedagógia, az érzelmi nevelés, miért fontos a mozgás, ördögtől való-e az online tér és 
hogyan valósulhat meg az együttműködő kommunikáció szülő, tanár és diák között? És 
egyáltalán: lehet-e élvezni és nem csupán nyűgösen túlélni az iskolapadban töltött éveket? 

Ezekre a kérdésekre keresik a választ az expo felkért előadói, kiállítói. A Mozaik Múzeumtúra 
program is bemutatkozik a kiállításon, fejtörőkkel és érdekes múzeumi utazó kiállítással 
várjuk az érdeklődőket 

Időpont: ÁPRILIS 1., szombat 10:00-18:00 

Házigazda: Óbudai Csodák Palotája Playbar (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) 

A programokról bővebben itt olvashat. 
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Dátum: 29/03/2017 

Médium: elektronikus sajtó 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Iskolai edukációs programsorozattal bővül a Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://www.mediaklikk.hu/2017/03/29/kozelrol-112-eve-szuletett-rejto-jeno/  

 

Mozaik Múzeumtúra – Egerből indult az országos Road Show. Ismeretterjesztő előadásokon, 
interaktív kísérleti bemutatón, illetve a Gárdonyi-kuckóban is részt vehettek a Mozaik 
Múzeumtúra Road Show első állomásán a fiatalok az egri várban. A Dobó István Vármúzeum 
játékos időutazásra várta kalandvágyókat a végvárak korába. Pilisy Csenge riportja 
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Dátum: 31/03/2017 

Médium: kozepsuli.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Rajt, rajongással: sikerrel indított a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata  

Link: http://kozepsuli.hu/rajt-rajongassal-sikerrel-inditott-mozaik-muzeumtura-iskolai-
edukacios-programsorozata/  

 

Rajt, rajongással: sikerrel indított a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata 

A XV. kerületi Kontyfa Iskola volt a nagyszabású múzeumpedagógiai sorozat első állomása 
március 21-én: több mint 300 felsős diák ismerkedhetett interaktív feladatokon keresztül a 
hazai múzeumok kínálatával. A következő hetekben további hét iskola fogadja be a színes 
programot, melynek középpontjában az élmény általi tanulás és a múzeumlátogatás 
örömeinek felfedezése áll. 

A Kontyfa Iskola diákjai kerek évfordulókhoz (1956, Arany János-emlékév, Kodály-emlékév, 
reformáció-emlékév) kapcsolódó kreatív feladatok, játékok révén barátkozhattak a jelenben 
élő múlttal, a múzeumok atmoszférájával, de saját képességeikkel és kíváncsiságukkal is. 
Minden osztály aktív résztvevője volt a színes programokban gazdag napnak: több 
osztályteremben és az iskola aulájában paralell zajlottak a vetélkedők, bemutatók. A csapatok 
menetleveleikre gyűjthettek pontokat az egyes állomásokon.  A legnépszerűbb feladatok 
között szerepelt az iskola méltán híres történelemtanárának, Balatoni József Jocó bácsinak 
„kocsmakvíze”, a 19. századi korhű jelmezek, Vasváry Pál és Laborfalvi Róza kabátjainak 
felpróbálása és a fotózkodás a Pilvax Kávéházban, a hangszerbemutató vagy a kocsifestés, de 
lelkesen írtak a gyerekek Facebook-posztot a Toldi híres jeleneteiről, vagy épp slam poetryt 
Arany-művek alapján, sőt, verses üzeneteket Arany János Kapcsos könyvébe is. 

A két nyertes osztály meghívást kapott az április 1-i Legyen élmény a tanulás! című 
formabontó edukációs expóra. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Néprajzi 
Múzeum szakmai felügyeletével valósul meg, melynek az Örökség Kultúrpolitikai Intézet a 
lebonyolítója. A kísérleti jelleggel elindított iskolai edukációs programsorozat főszervezője és 
megvalósítója pedig a Felelős Szülők Iskolája. A következő hetekben további hét iskolába, 
budapesti, százhalombattai, kistarcsai, agárdi helyszínekre látogat el a program. 

Március 24-én, pénteken pedig elkezdődik a tavaly ősszel, nagy sikerrel elindított országos 
múzeumi roadshow: elsőként Egerben, a Dobó István Vármúzeumban vehetnek részt az 
érdeklődők különböző ismeretterjesztő programokon, melyek a végvárak korába kalauzolják 
el a résztvevőket. A tavaszi Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2017. március és május között 
összesen hat városba – Eger, Sopron, Szombathely, Szolnok, Szeged, Veszprém- látogat el, 
hogy egész napos rendezvények segítségével népszerűsítsék a múzeumba járást. 
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Dátum: 31/03/2017 

Médium: koloknet.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Házhoz jön a múzeum? - Nem, iskolába megy! 

Link: http://www.koloknet.hu/iskola-2/hazhoz-jon-a-muzeum-nem-iskolaba-megy/  

 

Házhoz jön a múzeum? - Nem, iskolába megy! 

A Mozaik múzeumtúra keretében általános iskolákba látogatnak el a hazai múzeumok, és az 
intézmények falai közül kilépve a diákoknak helybe viszik a múzeumi élményeket. A 
nyolcállomásos programsorozat a Felelős Szülők Iskolája vezetőségének, Tibenszky Moni Lisa 
és Vargácz Alexandra ötlete alapján indult útjára március 21-én. A Mozaik Múzeumtúra 
házigazdája Balatoni József, „az ország Jocó bácsija”, így egyértelmű volt, hogy az első állomás 
helyszíne a XV. kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola, ahol ő 
történelmet tanít.    

A Mozaik Múzeumtúra eseményeit Makai Katalin, az iskola igazgatónője nyitotta meg, Dr. 
Kemecsi Lajos a Néprajzi Múzeum főigazgatója pedig röviden bemutatta a Mozaik 
Múzeumtúra programjait. 

A felső tagozatos osztályok tanulói izgatottan indultak el a különböző állomások felé. 

Mozaik Múzeum 

Izgalmas programokból választhattak: 

Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték. Ennél az 
állomásnál a XXI. század technikáinak használatára volt nagy szükségük a diákoknak, ahhoz, 
hogy a feladatokat meg tudják oldani. 

1956-os történelmi játékok – itt egy „tankot” (melyet egy személyautó helyettesítettsmiley) 
festhettek ki a diákok. A feladatuk szerint ráfesthették azt a szót vagy fogalmat, ami számukra 
a szabadságot jelenti. Rendkívül érdekes volt olvasni a gyerekek kifejezéseit, amelyek 
számukra a szabadságot, mint fogalmat megtestesíti: Balaton, nyár, külföldi utazás, wifi, buli, 
család, barátok, alvás, cs:go, foci a műfüvön 

Mamutvadászok / Dr. Csont – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

„A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky Hangszergyűjtemény 
jóvoltából. Ezen a bemutatón óriási lelkesedéssel vették kezükbe a gyerekek a régmúlt idők 
hangszereit, és igyekezték is megszólaltatni azokat. Nagy tapssal jutalmazták egymást, amikor 
valamelyikük sikerrel oldotta meg a feladatot. A zenével és hangszerekkel való találkozás 
remek móka volt számukra. 

Fotózkodj – korabeli jelmeztárban korhű jelmezekbe öltözve készíthettek fotókat magukról a 
gyerekek. 
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Nagy élmény volt látni, hogy mennyire élvezték a történelmi és természetismereti időutazást 
a diákok, lelkesen járták az állomásokat, és gyűjtötték a pontokat, ami még jobban ösztönözte 
őket az aktív részvételre. 

A programsorozat célja, hogy interaktív játékos tanulás keretében ösztönözzék a tanulókat, 
szülőket és pedagógusokat, hogy a szabadidős tevékenységeik keretében egyre többet 
látogassák a múzeumokat, szabadidős programjaik közé szívesen iktassák be a múzeumi 
programkínálatokat. Mindezekhez további segítséget kínál még a Mozaik Múzeumtúra 
ingyenesen letölthető mobil applikációjával közel 400 múzeumot tesz egy kattintással 
elérhetővé, megkönnyítve a programszervést is. 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: budapest.imami.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mamutvadászat, Arany János slam poetry: rendhagyó múzeumpedagógiai 
roadshow indul 

Link: http://budapest.imami.hu/helyi-hirek/mamutvadaszat-arany-janos-slam-poetry-
rendhagyo-muzeumpedagogiai-roadshow-indul  

 

Mamutvadászat, Arany János slam poetry: rendhagyó múzeumpedagógiai roadshow indul 

2017. 03. 17. 

A Mozaik Múzeumtúra keretében iskolai edukációs múzeumpedagógiai programsorozat 
indul március 21-én az újpalotai, XV. kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános 
Iskolában. 

„A Mozaik Múzeumtúra program életében először lépünk ki az intézmények falai közül és a 
múzeumi nyílt napokon túl, a diákok számára helybe visszük a múzeumi élményeket” – 
fogalmazott Makranczi Zsolt, a programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai Intézet 
igazgatója. A nyolcállomásos edukációs programsorozat kitalálója és szervezője a Felelős 
Szülők Iskolája. Az általános iskola felső tagozatosainak szóló aktivitások újszerűek és 
rendhagyóak lesznek. A diákok egyszerre több állomáson kalandozhatnak történelmünkben, 
hagyományainkban vagy épp a természettudományok világában. Fotózkodhatnak korabeli 
ruhákban, zenélhetnek régi hangszereken vagy épp írhatnak Arany János művei alapján slam 
poetryt is, a jégkorszak rejtelmeiről már nem is beszélve. 

"Divatba hozzuk" a múzeumba járást  

A múzeumok népszerűsítése céljából "házhoz visszük" a 2017-es év jeles évfordulóihoz 
kapcsolódó programokat – a 2017-ben esedékes emlékévekhez kapcsolódva, mint: Arany 
János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés 
évfordulója. Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét "divatba 
hozzuk" a múzeumba járást – fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája 
alapítója. 

Legyen élmény a tanulás! 

A programsorozat célja, hogy interaktív játékos tanulás keretében ösztönözzék a diákokat, 
tanárokat és a szülőket is arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban 
látogassák meg e múzeumokat. A Mozaik Múzeumtúra ingyenesen letölthető mobil 
applikációja közel 400 múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, megkönnyítve a 
programszervezést is. 
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Az iskolában a feladatok, programok korosztály szerinti bontásban külön tematikával 
kerülnek lebonyolításra az 5-6. osztály, valamint a 7-8. osztály tanulói számára. Az osztályok 
már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, amelyek parallel 
futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig állomásokon ügyeskedik. 
Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzák és a legjobbakat az április elsején 
megrendezésre kerülő Legyen élmény a tanulás – edukációs expón látják vendégül az Óbudai 
Csodák Palotája Playbarban. 

Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb 
töritanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk – , Elek Ányos és a Veled Kerek 
nyári tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, vidám 
programmal készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben milyen 
fontos szerepük van a múzeumoknak! 

Ízelítő a programból: 

(helyszínenként változó összetételben) 

Arany János "kocsma kvíz" – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

Kodály Emlékév kapcsán hangszerek és zenepedagógiai játékok 

Fotózkodj! – korabeli jelmeztár 

Tudományos „mozi” – időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha 

Mamutvadászok / Dr. Csont – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

Petőfi összes – a Petőfi Irodalmi Múzeum verses játékai 

„A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky Hangszergyűjtemény 
jóvoltából 

A Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó iskolai edukációs programsorozat és nagyszabású 
események időpontjai, helyszínei 

Iskolai edukációs programsorozat: 

2017. március 21. - Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156 Budapest, 
Kontyfa utca 5.) 

2017. április 6. - Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi út 2.) 

2017. április 10. - Lisznyai Utcai Általános Iskola (1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.) 

2017. április 11. - Óbudai Árpád Gimnázium (1034 Budapest, Nagyszombat u. 19.) 

2017. április 12. - Simándy József Általános Iskola (2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.) 

2017. április 24. - Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola (2440 Százhalombatta, Liszt 
Ferenc sétány 2.) 
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2017. április 27. - Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium (1124 Budapest, 
Meredek u. 1.) 

2017. május 26. - Chernel István Általános Iskola (2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2.) 

Egyéb események: 

2017. április 1. – Legyen élmény a tanulás! Edukációs expo (Óbudai Csodák Palotája Playbar, 
1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) 

2017. május 28. – Gyereknap, Millenáris 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: nhmus.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://www.nhmus.hu/hu/content/mozaik-m%C3%BAzeumt%C3%BAra  

 

Mozaik Múzeumtúra 

Április 6-án a Mozaik Múzeumtúra edukációs roadshow második állomásán, a Farkasréti 
Általános Iskolában találkozhattok velünk. 

A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínein megismerkedhetsz a jégkorszakban élt 
ismert és kevésbé ismert állatokkal. Próbáld meg azonosítani őket foguk alapján! Fejtsd meg 
milyen trükköket tudnak a mamutfogak!  Ismerd meg közelebbről az ősembereket! 

Nálunk kipróbálhatod magad Dr. Csontként is.  Felismered-e a csontváz részeit? Mi mindent 
árulnak el a régészeti feltárásokból származó csontok? Ismerd meg a nemre, sérülésekre, 
betegségekre utaló jeleket, nyomokat. 

Izgalmas kérdésekkel, feladványokkal várnunk. Fejtsük meg közösen őket! 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A múzeumok iskolába járnak, és Farkasrét a következő állomás! 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/a-muzeumok-iskolaba-jarnak  

 

A múzeumok iskolába járnak, és Farkasrét a következő állomás! 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai edukációs programsorozata az Érdi úti Általános 
Iskolába érkezik április 6-án. 

A Mozaik Múzeumtúra keretében iskolai edukációs múzeumpedagógiai programsorozat 
indult március 21-én az újpalotai, XV. kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános 
Iskolában. A nyolcállomásos sorozat második eseményére Farkasréten, az Érdi úti Általános 
Iskolában kerül sor április 6-án. 

„ A Mozaik Múzeumtúra program életében először lépünk ki az intézmények falai közül és a 
múzeumi nyílt napokon túl, a diákok számára helybe visszük a múzeumi élményeket” – 
mondta Makranczi Zsolt, a programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója. 
Az edukációs programsorozat kitalálója és szervezője a Felelős Szülők Iskolája. Az általános 
iskola felső tagozatosainak szóló aktivitások újszerűek és rendhagyóak: a diákok egyszerre 
több állomáson kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban vagy épp a 
természettudományok világában. Fotózkodhatnak korabeli ruhákban, zenélhetnek régi 
hangszereken vagy épp írhatnak Arany János művei alapján slam poetryt is, a jégkorszak 
rejtelmeiről már nem is beszélve. 

„Divatba hozzuk ” a múzeumba járást  

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a programokat a 2017-ben esedékes 
emlékévekhez kapcsolódva (Arany János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-
emlékév stb). Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozásokat 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával és azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra, és ismét „divatba 
hozzuk” a múzeumba járást – fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája 
alapítója. 

Legyen élmény a tanulás! 

A programsorozat célja, hogy interaktív játékos tanulás keretében ösztönözzük a diákokat, 
tanárokat és a szülőket is arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban 
látogassák meg e múzeumokat. A Mozaik Múzeumtúra ingyenesen letölthető mobil 
applikációja közel 400 múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, megkönnyítve a 
programszervezést is. 

Az osztályok már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, 
amelyek parallel futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig állomásokon 
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ügyeskedik. Minden állomáson pontozzuk a teljesítményt és a legjobbakat az Országgyűlési 
Múzeum és az ’56-os emlékhelyre visszük el egy különleges múzeumlátogatásra április 11-én. 

Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb töri 
tanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk -, Elek Ányos és a Veled Kerek nyári 
tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, vidám programmal 
készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben milyen fontos szerepük 
van a múzeumoknak! 

Ízelítő a programból: 

(helyszínenként változó összetételben) 

Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

Kodály Emlékév kapcsán hangszerek és zenepedagógiai játékok 

Fotózkodj! – korabeli jelmeztár 

Tudományos „mozi” – időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha 

Mamutvadászok / Dr. Csont – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

Bélyegmúzeum érdekes feladatai 

„A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky Hangszergyűjtemény 
jóvoltából 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: edupress.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: A múzeumok iskolába járnak, és Farkasrét a következő állomás! 

Link: http://www.edupress.hu/index.php/kozneveles/953-a-muzeumok-iskolaba-jarnak-
es-farkasret-a-kovetkezo-allomas  

 

A múzeumok iskolába járnak, és Farkasrét a következő állomás! 

2017. április 04. kedd, 15:26 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai edukációs programsorozata az Érdi úti Általános 
Iskolába érkezik április 6-án. 

A Mozaik Múzeumtúra keretében iskolai edukációs múzeumpedagógiai programsorozat 
indult március 21-én az újpalotai, XV. kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános 
Iskolában. A nyolcállomásos sorozat második eseményére Farkasréten, az Érdi úti Általános 
Iskolában kerül sor április 6-án. 

 „ A Mozaik Múzeumtúra program életében először lépünk ki az intézmények falai közül és a 
múzeumi nyílt napokon túl, a diákok számára helybe visszük a múzeumi élményeket” – 
mondta Makranczi Zsolt, a programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója. 
Az edukációs programsorozat kitalálója és szervezője a Felelős Szülők Iskolája. Az általános 
iskola felső tagozatosainak szóló aktivitások újszerűek és rendhagyóak: a diákok egyszerre 
több állomáson kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban vagy épp a 
természettudományok világában. Fotózkodhatnak korabeli ruhákban, zenélhetnek régi 
hangszereken vagy épp írhatnak Arany János művei alapján slam poetryt is, a jégkorszak 
rejtelmeiről már nem is beszélve. 

 „Divatba hozzuk ” a múzeumba járást  

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a programokat a 2017-ben esedékes 
emlékévekhez kapcsolódva (Arany János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-
emlékév stb). Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozásokat 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával és azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra, és ismét „divatba 
hozzuk” a múzeumba járást – fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája 
alapítója. 

Legyen élmény a tanulás! 

A programsorozat célja, hogy interaktív játékos tanulás keretében ösztönözzük a diákokat, 
tanárokat és a szülőket is arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban 
látogassák meg e múzeumokat. A Mozaik Múzeumtúra ingyenesen letölthető mobil 
applikációja közel 400 múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, megkönnyítve a 
programszervezést is. 
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Az osztályok már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, 
amelyek parallel futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig állomásokon 
ügyeskedik. Minden állomáson pontozzuk a teljesítményt és a legjobbakat az Országgyűlési 
Múzeum és az ’56-os emlékhelyre visszük el egy különleges múzeumlátogatásra április 11-én. 

 Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb töri 
tanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk -, Elek Ányos és a Veled Kerek nyári 
tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, vidám programmal 
készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben milyen fontos szerepük 
van a múzeumoknak! 

Ízelítő a programból: 

(helyszínenként változó összetételben) 

Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

Kodály Emlékév kapcsán hangszerek és zenepedagógiai játékok 

Fotózkodj! – korabeli jelmeztár 

Tudományos „mozi” – időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha 

Mamutvadászok / Dr. Csont – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

Bélyegmúzeum érdekes feladatai 

„A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky Hangszergyűjtemény 
jóvoltából 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: wherevent.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Farkasréti suliban 

Link: http://www.wherevent.com/detail/Mozaik-Muzeumtura-Mozaik-Muzeumtura-
iskolai-programja-a-Farkasreti-suliban  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Farkasréti suliban  

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb 
nyilvánossággal a magyarországi... 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA iskolai edukációs programsorozat második állomása 

Korabeli jelmezek, mamutvadászat, bélyeggyűjtemény és Arany János slam poetry 

Rendhagyó múzeumpedagógiai programsorozat érkezik a Farkasréti Általános Iskolába 
április 6-án 

A Mozaik Múzeumtúra keretében iskolai edukációs múzeumpedagógiai programsorozat 
indult március 21-én az újpalotai, XV. kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános 
Iskolában. „ A Mozaik Múzeumtúra program életében először lépünk ki az intézmények falai 
közül és a múzeumi nyílt napokon túl, a diákok számára helybe visszük a múzeumi 
élményeket” – fogalmazott Makranczi Zsolt, a programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet igazgatója. A nyolcállomásos edukációs programsorozat kitalálója és szervezője a 
Felelős Szülők Iskolája. Az általános iskola felső tagozatosainak szóló aktivitások újszerűek és 
rendhagyóak lesznek. A diákok egyszerre több állomáson kalandozhatnak történelmünkben, 
hagyományainkban vagy épp a természettudományok világában. Fotózkodhatnak korabeli 
ruhákban, zenélhetnek régi hangszereken vagy épp írhatnak Arany János művei alapján slam 
poetryt is, a jégkorszak rejtelmeiről már nem is beszélve. 

„Divatba hozzuk ” a múzeumba járást 

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a 2017-es év jeles évfordulóihoz 
kapcsolódó programokat – a 2017-ben esedékes emlékévekhez kapcsolódva, mint: Arany 
János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László emlékév, az 1867-es kiegyezés 
évfordulója. Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba 
hozzuk” a múzeumba járást – fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája 
alapítója. 

Legyen élmény a tanulás! 
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A programsorozat célja, hogy interaktív játékos tanulás keretében ösztönözzük a diákokat, 
tanárokat és a szülőket is arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban 
látogassák meg e múzeumokat. A Mozaik Múzeumtúra ingyenesen letölthető mobil 
applikációja közel 400 múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, megkönnyítve a 
programszervezést is. 

Az iskolában a feladatok, programok korosztály szerinti bontásban külön tematikával 
kerülnek lebonyolításra az 5-6. osztály, valamint a 7-8. osztály tanulói számára. Az osztályok 
már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, amelyek parallel 
futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig állomásokon ügyeskedik. 
Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzuk és a legjobbakat a Országgyűlési Múzeum 
és az ’56-os emlékhelyre visszük el egy különleges múzeumlátogatásra április 11-én. 

Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb töri 
tanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk -, Elek Ányos és a Veled Kerek nyári 
tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, vidám programmal 
készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben milyen fontos szerepük 
van a múzeumoknak! 

Ízelítő a programból: 

(helyszínenként változó összetételben) 

Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

Kodály Emlékév kapcsán hangszerek és zenepedagógiai játékok 

Fotózkodj! - korabeli jelmeztár 

Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha 

Mamutvadászok / Dr. Csont – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

Bélyegmúzeum érdekes feladatai 

„A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky Hangszergyűjtemény 
jóvoltából 

A Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó iskolai edukációs programsorozat és nagyszabású 
események időpontjai, helyszínei 

Iskolai edukációs programsorozat: 

1. 2017. március 21. - Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156 Budapest, 
Kontyfa utca 5.) 

2. 2017. április 6. - Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi út 2.) 

3. 2017. április 10. - Lisznyai Utcai Általános Iskola (1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.) 

4. 2017. április 11. - Óbudai Árpád Gimnázium (1034 Budapest, Nagyszombat u. 19.) 



435 
 

5. 2017. április 12. - Simándy József Általános Iskola (2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.) 

6. 2017. április 24. - Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola (2440 
Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 2.) 

7. 2017. április 27. - Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium (1124 Budapest, 
Meredek u. 1.) 

8. 2017. május 26. - Chernel István Általános Iskola (2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2.) 

Egyéb események: 

1. 2017. április 1. – Legyen élmény a tanulás! Edukációs expo (Óbudai Csodák Palotája 
Playbar, 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) 

2. 2017. május 28. – Gyereknap, Millenáris 
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Dátum: 04/04/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen a zenéé a főszerep! – múzeumpedagógiai edukációs program 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/legyen-a-zenee-a-foszerep  

 

Legyen a zenéé a főszerep! – múzeumpedagógiai edukációs program 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának harmadik állomásán, a Lisznyai utcai 
Általános Iskolában ezúttal a Kodály-emlékévet állítja fókuszba. A világhírű, háromszoros 
Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, Kodály Zoltán 
halálának 50. évfordulójáról emlékezünk meg idén. 

A Mozaik Múzeumtúra népszerű iskolai programja április 10-én a budapesti Lisznyai utcai 
Általános Iskolába érkezik, mely keretében a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény 
utazó bemutatójával kalandozhatnak a gyerekek a különleges hangszerek világában.  Ezen 
keresztül megismerhetik más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar 
népzene érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában. Az iskolai 
programban a Magyar Természettudományi Múzeum népszerű jégkorszaki bemutatója, a 
Mamutvadászat, valamint az emberi test felépítését bemutató Dr. Csont, illetve egy korabeli 
jelmeztár is a gyerekek múzeumpedagógiai edukálását szolgálja majd. Da Vinci Learning TV 
csatorna jóvoltából a gyerekek játékos – tudományos filmvetítéseken is részt vehetnek majd. 

Hangszergyűjtemény 

Tudod, hogy melyik a legérdekesebb hangú hangszer, vagy azt, hogy melyik a 
legfélelmetesebb? Szerinted mivel üzentek egymásnak a pásztorok az SMS előtti időkben és 
mivel csalogatják az álomvilág szellemeit az ausztrálok? Az ország legnagyobb 
hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a legizgalmasabb 
instrumentumokat mutatja be. 

Magyar Természettudományi Múzeum 

A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínein megismerkedhetsz a jégkorszakban élt 
ismert és kevésbé ismert állatokkal.  Megtudhatod találkozhatott-e egymással az ősember és a 
gyapjas mamut. Miben különbözik egymástól a Neandervölgyi és a modern ember? 

Nálunk kipróbálhatod magad Dr. Csontként is. Felismered-e a csontváz részeit? Mi mindent 
árulnak el a régészeti feltárásokból származó csontok? Ismerd meg a nemre, sérülésekre, 
betegségekre utaló jeleket, nyomokat. 

Irodalmi szalon – Arany Jánosról másképp 

Toldi, Walesi bárdok és a Családi kör sorait mind ismerjük, de vajon játszottatok-e már 
képregény formájában ezzel? Írtatok-e a kapcsos könyvbe rímeket? 
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A legügyesebb csapat nyereménye egy osztály számára szóló meghívás egy rendkívüli 
iskolaszínházi előadásra, április 22-re, a Momentán Társulat és a Balatoni József, Jocó bácsi 
főszereplésével a K11 Művészeti és Kulturális Központba. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja összesen 8 általános iskolába látogat el, hogy 
megismertesse a diákokkal azokat az interaktív foglalkozásokat, játékokat, amelyekhez 
hasonlók várják a látogatókat a múzeumokban. 

Részletek az esemény Facebook-oldalán. 
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Dátum: 06/04/2017 

Médium: edupress.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen a zenéé a főszerep! – múzeumpedagógiai edukációs program 

Link: http://www.edupress.hu/index.php/kozneveles/954-legyen-a-zenee-a-foszerep-
muzeumpedagogiai-edukacios-program  

 

Legyen a zenéé a főszerep! – múzeumpedagógiai edukációs program 

2017. április 07. péntek, 19:26 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának harmadik állomásán, a Lisznyai utcai 
Általános Iskolában ezúttal a Kodály-emlékévet állítja fókuszba. A világhírű, háromszoros 
Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, Kodály Zoltán 
halálának 50. évfordulójáról emlékezünk meg idén. 

A Mozaik Múzeumtúra népszerű iskolai programja április 10-én a budapesti Lisznyai utcai 
Általános Iskolába érkezik, mely keretében a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény 
utazó bemutatójával kalandozhatnak a gyerekek a különleges hangszerek világában.  Ezen 
keresztül megismerhetik más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar 
népzene érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában. Az iskolai 
programban a Magyar Természettudományi Múzeum népszerű jégkorszaki bemutatója, a 
Mamutvadászat, valamint az emberi test felépítését bemutató Dr. Csont, illetve egy korabeli 
jelmeztár is a gyerekek múzeumpedagógiai edukálását szolgálja majd. Da Vinci Learning TV 
csatorna jóvoltából a gyerekek játékos – tudományos filmvetítéseken is részt vehetnek majd. 

Hangszergyűjtemény 

Tudod, hogy melyik a legérdekesebb hangú hangszer, vagy azt, hogy melyik a 
legfélelmetesebb? Szerinted mivel üzentek egymásnak a pásztorok az SMS előtti időkben és 
mivel csalogatják az álomvilág szellemeit az ausztrálok? Az ország legnagyobb 
hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a legizgalmasabb 
instrumentumokat mutatja be. 

Magyar Természettudományi Múzeum 

A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínein megismerkedhetsz a jégkorszakban élt 
ismert és kevésbé ismert állatokkal.  Megtudhatod találkozhatott-e egymással az ősember és a 
gyapjas mamut. Miben különbözik egymástól a Neandervölgyi és a modern ember? 

Nálunk kipróbálhatod magad Dr. Csontként is. Felismered-e a csontváz részeit? Mi mindent 
árulnak el a régészeti feltárásokból származó csontok? Ismerd meg a nemre, sérülésekre, 
betegségekre utaló jeleket, nyomokat. 

Irodalmi szalon – Arany Jánosról másképp 
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Toldi, Walesi bárdok és a Családi kör sorait mind ismerjük, de vajon játszottatok-e már 
képregény formájában ezzel? Írtatok-e a kapcsos könyvbe rímeket? 

A legügyesebb csapat nyereménye egy osztály számára szóló meghívás egy rendkívüli 
iskolaszínházi előadásra, április 22-re, a Momentán Társulat és a Balatoni József, Jocó bácsi 
főszereplésével a K11 Művészeti és Kulturális Központba. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja összesen 8 általános iskolába látogat el, hogy 
megismertesse a diákokkal azokat az interaktív foglalkozásokat, játékokat, amelyekhez 
hasonlók várják a látogatókat a múzeumokban. 

Részletek az esemény Facebook-oldalán. 
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Dátum: 06/04/2017 

Médium: wherevent.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Lisznyai Utcai Ált.Iskolában 

Link: http://www.wherevent.com/detail/Mozaik-Muzeumtura-Mozaik-Muzeumtura-
iskolai-program-a-Lisznyai-Utcai-AltIskolaban  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Lisznyai Utcai Ált.Iskolában 

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb 
nyilvánossággal a magyarországi... 

Legyen a zenéé a főszerep! - múzeumpedagógiai edukációs program 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának fókuszában ezúttal a Kodály emlékév 
áll. A világhírű, háromszoros Kossuth- díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, 
népzenekutató, Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójáról emlékezünk meg idén. 

A Mozaik Múzeumtúra népszerű iskolai programja április 10-én a budapesti Lisznyai utcai 
Általános Iskolába érkezik, mely keretében a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény 
utazó bemutatójával kalandozhatnak a gyerekek a különleges hangszerek világában. Ezen 
keresztül megismerhetik más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar 
népzene érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában. Az iskolai 
programban a Magyar Természettudományi Múzeum népszerű jégkorszaki bemutatója, a 
Mamutvadászat, valamint az emberi test felépítését bemutató Dr. Csont, illetve egy korabeli 
jelmeztár is a gyerekek múzeumpedagógiai edukálását szolgálja majd. Da Vinci Learning TV 
csatorna jóvoltából a gyerekek játékos - tudományos filmvetítéseken is részt vehetnek majd. 

Hangszergyűjtemény 

Tudod, hogy melyik a legérdekesebb hangú hangszer, vagy azt, hogy melyik a 
legfélelmetesebb? Szerinted mivel üzentek egymásnak a pásztorok az SMS előtti időkben és 
mivel csalogatják az álomvilág szellemeit az ausztrálok? Az ország legnagyobb 
hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a legizgalmasabb 
instrumentumokat mutatja be. 

Magyar Természettudományi Múzeum 

A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínein megismerkedhetsz a jégkorszakban élt 
ismert és kevésbé ismert állatokkal. Megtudhatod találkozhatott-e egymással az ősember és a 
gyapjas mamut. Miben különbözik egymástól a Neandervölgyi és a modern ember? 
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Nálunk kipróbálhatod magad Dr. Csontként is. Felismered-e a csontváz részeit? Mi mindent 
árulnak el a régészeti feltárásokból származó csontok? Ismerd meg a nemre, sérülésekre, 
betegségekre utaló jeleket, nyomokat. 

Irodalmi szalon – Arany Jánosról másképp 

Toldi, Walesi bárdok és a Családi kör sorait mind ismerjük, de vajon játszottatok-e már 
képregény formájában ezzel? Írtatok-e a kapcsos könyvbe rímeket? 

A legügyesebb csapat nyereménye egy osztály számára szóló meghívás egy rendkívüli 
iskolaszínházi előadásra, április 22-re, a Momentán Társulat és a Balatoni József, Jocó bácsi 
főszereplésével a K11 Művészeti és Kulturális Központba. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja összesen 8 általános iskolába látogat el, hogy 
megismertesse a diákokkal azokat az interaktív foglalkozásokat, játékokat, amelyekhez 
hasonlók várják a látogatókat a múzeumokban. 
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Dátum: 07/04/2017 

Médium: esemeny.altalanos.info 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Lisznyai Utcai Ált.Iskolában 

Link: http://esemeny.altalanos.info/event.php?id=29444  

Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Lisznyai Utcai Ált.Iskolában 

Időpont: 2017-04-10 09:00 hétfő 

Hely: Lisznyai Utcai Általános Iskola 1016 Lisznyai utca 40-42. (térképen) 

Leírás: 

Legyen a zenéé a főszerep! - múzeumpedagógiai edukációs program  

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának fókuszában ezúttal a Kodály emlékév 
áll. A világhírű, háromszoros Kossuth- díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, 
népzenekutató, Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójáról emlékezünk meg idén.  

A Mozaik Múzeumtúra népszerű iskolai programja április 10-én a budapesti Lisznyai utcai 
Általános Iskolába érkezik, mely keretében a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény 
utazó bemutatójával kalandozhatnak a gyerekek a különleges hangszerek világában. Ezen 
keresztül megismerhetik más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar 
népzene érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában. Az iskolai 
programban a Magyar Természettudományi Múzeum népszerű jégkorszaki bemutatója, a 
Mamutvadászat, valamint az emberi test felépítését bemutató Dr. Csont, illetve egy korabeli 
jelmeztár is a gyerekek múzeumpedagógiai edukálását szolgálja majd. Da Vinci Learning TV 
csatorna jóvoltából a gyerekek játékos - tudományos filmvetítéseken is részt vehetnek majd. 

Hangszergyűjtemény 

Tudod, hogy melyik a legérdekesebb hangú hangszer, vagy azt, hogy melyik a 
legfélelmetesebb? Szerinted mivel üzentek egymásnak a pásztorok az SMS előtti időkben és 
mivel csalogatják az álomvilág szellemeit az ausztrálok? Az ország legnagyobb 
hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a legizgalmasabb 
instrumentumokat mutatja be.  

Magyar Természettudományi Múzeum 

A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínein megismerkedhetsz a jégkorszakban élt 
ismert és kevésbé ismert állatokkal. Megtudhatod találkozhatott-e egymással az ősember és a 
gyapjas mamut. Miben különbözik egymástól a Neandervölgyi és a modern ember?  

Nálunk kipróbálhatod magad Dr. Csontként is. Felismered-e a csontváz részeit? Mi mindent 
árulnak el a régészeti feltárásokból származó csontok? Ismerd meg a nemre, sérülésekre, 
betegségekre utaló jeleket, nyomokat. 

Irodalmi szalon – Arany Jánosról másképp 
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Toldi, Walesi bárdok és a Családi kör sorait mind ismerjük, de vajon játszottatok-e már 
képregény formájában ezzel? Írtatok-e a kapcsos könyvbe rímeket?  

A legügyesebb csapat nyereménye egy osztály számára szóló meghívás egy rendkívüli 
iskolaszínházi előadásra, április 22-re, a Momentán Társulat és a Balatoni József, Jocó bácsi 
főszereplésével a K11 Művészeti és Kulturális Központba. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja összesen 8 általános iskolába látogat el, hogy 
megismertesse a diákokkal azokat az interaktív foglalkozásokat, játékokat, amelyekhez 
hasonlók várják a látogatókat a múzeumokban. 
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Dátum: 07/04/2017 

Médium: m.koloknet.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Legyen a zenéé a főszerep! – múzeumpedagógiai edukációs program 

Link: http://m.koloknet.hu/ajanlo-2/legyen-a-zenee-a-foszerep-muzeumpedagogiai-
edukacios-program/  

 

Legyen a zenéé a főszerep! – múzeumpedagógiai edukációs program 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának harmadik állomásán, a Lisznyai utcai 
Általános Iskolában ezúttal a Kodály-emlékévet állítja fókuszba. A világhírű, háromszoros 
Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, Kodály Zoltán 
halálának 50. évfordulójáról emlékezünk meg idén. 

A Mozaik Múzeumtúra népszerű iskolai programja április 10-én a budapesti Lisznyai utcai 
Általános Iskolába érkezik, mely keretében a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény 
utazó bemutatójával kalandozhatnak a gyerekek a különleges hangszerek világában.  Ezen 
keresztül megismerhetik más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar 
népzene érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában. Az iskolai 
programban a Magyar Természettudományi Múzeum népszerű jégkorszaki bemutatója, a 
Mamutvadászat, valamint az emberi test felépítését bemutató Dr. Csont, illetve egy korabeli 
jelmeztár is a gyerekek múzeumpedagógiai edukálását szolgálja majd. Da Vinci Learning TV 
csatorna jóvoltából a gyerekek játékos – tudományos filmvetítéseken is részt vehetnek majd. 

Legyen a zenéé a főszerep! – múzeumpedagógiai edukációs program 

Hangszergyűjtemény 

Tudod, hogy melyik a legérdekesebb hangú hangszer, vagy azt, hogy melyik a 
legfélelmetesebb? Szerinted mivel üzentek egymásnak a pásztorok az SMS előtti időkben és 
mivel csalogatják az álomvilág szellemeit az ausztrálok? Az ország legnagyobb 
hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a legizgalmasabb 
instrumentumokat mutatja be. 

A program további részleteiről itt olvashatnak: Felelős Szülők Iskolája 
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Dátum: 07/04/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Itt a matricavadászok és a múzeumkalandorok ideje! 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/itt-a-matricavadaszok-es-a-
muzeumkalandorok-ideje  

 

Itt a matricavadászok és a múzeumkalandorok ideje! 

Szerezz élményeket, gyűjts matricákat és válj aranyfokozatú múzeumlátogatóvá a Mozaik 
Múzeumtúrával! Határidőktől mentes, régióktól független játékra invitálunk Téged, ráadásul 
mindössze egy okostelefonra van szükséged ahhoz, hogy elsőrangú múzeumtúrázó legyen 
belőled. 

Mivel nincsenek helyszíni vagy időbeli korlátok, olyan múzeumokat látogathatsz meg, 
amilyenekhez csak kedved van, legyen szó informatikatörténeti gyűjteményről vagy éppen az 
ibafai Pipamúzeumról. 

A játékba a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazáson keresztül regisztrálhatsz, melyet a 
múzeumok előtt kihelyezett megállító táblák QR-kódjának beolvasásával tölthetsz le, de 
közvetlenül is elérheted az applikációt a Google Play és az Apple Store áruházakon keresztül. 
Az alkalmazás a játék mellett egyéb hasznos funkciókkal is szolgál számodra: segítségével 
egyszerűen tájékozódhatsz a múzeumokkal kapcsolatos, aktuális hírekről, valamint téma, 
település és ABC szerint böngészhetsz kedvedre a múzeumok között. 

Ha letöltötted az alkalmazást, már csak el kell látogatnod valamelyik, a programban résztvevő 
múzeumba. A kiállítótérben kihelyezett információs tábla QR-kódjának beolvasása után a 
virtuális matricagyűjtő-albumodban egy, az intézményről készült matrica jelenik meg. 

A játékban 12 múzeum meglátogatása és matricájuk begyűjtése után léphetsz a bronzfokozatú 
múzeumtúrázók közé. 24 matrica begyűjtését követően ezüst-, 36 matricával pedig 
aranyfokozatú minősítést érhetsz el. Az egyetlen szabály, hogy egy múzeum matricáját 
szintenként csak egyszer lehet megszerezni, azaz 12 különböző múzeum meglátogatására van 
szükség a következő szintre lépéshez. 

Applikáció: itt 

Részletek: www.mozaikmuzeumtura.hu 
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Dátum: 07/04/2017 

Médium: kamaszkarc.blog.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Egy múzeumos app, ami még jó is - Mozaik Múzeumtúra applikáció 

Link:http://kamaszkarc.blog.hu/2017/04/20/egy_muzeumos_app_ami_meg_jo_is_mozaik
_muzeumtura_applikacio  

 

Egy múzeumos app, ami még jó is - Mozaik Múzeumtúra applikáció 

Nemrég megmutatták nekem a Mozaik Múzeumtúra saját app-ját. Eleinte kicsit furcsán 
fogadtam, hogy egy ilyesféle alkalmazást miként kezeljek, de az élményeim pozitívak! 

Először is, mi ez valójában? 

Egy olyan applikáció, melyben megtalálhatóak a Mozaik Múzeumtúra által képviselt 
kiállítások, múzeumok. Bármelyik régióban, bármikor, kedvedre barangolhatsz. Minden 
helyszínen találsz egy információs táblát, amin található egy QR kód, melyet a telefonoddal 
leolvasol, és az adott intézménytől kapsz egy matricát. Ez majd megjelenik a saját matrica 
gyűjtő albumodban. 

Az alkalmazást letöltheted Androidra és IOS-re is. Ami nagyon tetszik, hogy bármerre járok, 
csak előveszem a telefonom és az app segítségével megnézhetem, hogy milyen múzeumok 
vannak a közelben, sőt még a kiállítással kapcsolatos hírekről is értesít minket. 

Különböző szinteket lehet elérni. Az első szint a bronz fokozat, melyhez 12 különböző 
múzeumot kell megjárnod, hogy megszerezd ezt a kitüntetést. A második az ezüst, ehhez 24 
darab helyszín szükséges, az arany fokozat megszerzéséhez pedig 36 darab kiállítást kell 
meglátogatnod. Fontos, hogy szintenként csak egy darab múzeum matricáját lehet begyűjteni, 
tehát 12 különböző múzeumot kell meglátogatni a következő fokozat eléréséhez. 

Na, de csapjunk is a lecsóba! 

Miként érdemes megszervezni a barátaiddal egy Múzeumtúrát az app segítségével? 

Érdemes összegyűjteni milyen múzeumokat szeretsz, erre az applikáción belül van is 
lehetőség. Bepipálhatod, hogy mi az érdeklődési köröd, így a kezdőoldalon az általad 
választott tematikájú kiállítások fognak szerepelni. 

Ha nem szeretnétek sokat utazni, a település ikonjára kattintva, kiválaszthatjátok, hol vagytok 
éppen, ezáltal megkönnyítve a keresgélést, a program kilistázza a közelben lévő múzeumokat. 
Innentől rátok van bízva a dolog, annyi múzeumot jártok be, amennyit csak szeretnétek, 
amikor csak kedvetek támad, de ezután mindenképp egyetek egy fagyit, ha jó idő van. 
Higgyetek nekem... Nem hülyeség! 

Nekem nagyon tetszik az alkalmazás! Használjátok sokat! 

Én milyen útvonalat ajánlanék? Na, jó, elmondom. 



447 
 

Személy szerint, nekem a Néprajzi Múzeum elnyerte a tetszésemet, biztosan itt kezdeném! A 
Kossuth téren található a belvárosban. Ide bárki könnyedén eljuthat, hiszen a város szívében 
helyezkedik el az Országház közelében. A következő állomás az Országgyűlési Múzeum 
lenne, logikus, mivel körülbelül két percre található. Itt a magyar parlamentarizmus 
kialakulásának és fejlődésének a tárgyi, valamint dokumentációs emlékeit találhatjuk. Itt 
elidőzhetünk és még a Parlamentbe, az ország lüktető lelkébe is bepillantást nyerhetünk. Az 
utam ezek után Óbudára vezetne, a Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumába. Az 
Országháztól fél órára van a kiállítás. A múzeum 400 műtárgyat őriz. Érdemes ide is 
ellátogatni. 

Szívem szerint ez lenne egy napi múzeumtúrám. 

Balogh Lali voltam, 

a Száguldó Diákriporter 
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Dátum: 08/04/2017 

Médium: evensi.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program az Óbudai Árpád Gimnáziumban 

Link: https://www.evensi.com/mozaik-muzeumtura-iskolai-program-az-obudai-
arpad/206688427  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai program az Óbudai Árpád Gimnáziumban 

Mozaik Múzeumtúra ›  Mozaik Múzeumtúra iskolai program az Óbudai Árpád 
Gimnáziumban 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

Óbudai Árpád Gimnázium 

április 11., kedd, 12:00 – 15:30 

cím: 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. 

MENETREND: 

12:00 – 12:10 megnyitó - tornaterem 

12:10 – 13:15 I. etap 

Mozaik múzeumtúra vetélkedő 7. osztályosoknak – tornaterem – Balatoni József, történelem 
tanár, Jocó bácsi világa 

Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

Mozaik múzeumtúra állomások a 8. osztályosoknak a fent megjelölt termekben, tanári 
kísérettel! megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

13:15- 13:30 szünet 

13:30 – 14:45 II. etap 

Mozaik múzeumtúra vetélkedő 8. osztályosoknak – tornaterem – Balatoni Jocó 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA ÁLLOMÁSOK A 7. OSZTÁLYOSOKNAK A FENT MEGJELÖLT 
TERMEKBEN, TANÁRI KÍSÉRETTEL! MEGADOTT SORRENDBEN, KIJELÖLT 
MENETRENDDEL, ÉRTÉKELŐ LAPOKKAL. 

14:45 – 15:00 szünet 

15:00 – 15:15 eredményhirdetés, zárás 
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Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzuk és a legtöbb pontszámot gyűjtő osztály 
egy iskolaszínházi meghívást nyer a Momentán Társulat és Jocó bácsi közös előadására, a 
Rögtönzött Szülői Értekezletre, április 22-re. 
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Dátum: 08/04/2017 

Médium: edupress.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Az Árpád Napokon is bemutatkozik a Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://www.edupress.hu/index.php/kozneveles/956-az-arpad-napokon-is-
bemutatkozik-a-mozaik-muzeumtura  

 

Az Árpád Napokon is bemutatkozik a Mozaik Múzeumtúra 

2017. április 10. hétfő, 13:27 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs múzeumpedagógiai programsorozat 4. állomásának 
a több mint 100 éves múltra visszatekintő Óbudai Árpád Gimnázium ad otthont. A 7. és 8. 
osztályos diákok számára összeállított aktivitások, foglalkozások, vetélkedők az Árpád Napok 
napokhoz integrálva kerülnek lebonyolításra április 11-én 12:00-15:30 között. 

 „ A Mozaik Múzeumtúra program életében először lépünk ki az intézmények falai közül és a 
múzeumi nyílt napokon túl, a diákok számára helybe visszük a múzeumi élményeket” – 
fogalmazott Makranczi Zsolt, a programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai Intézet 
igazgatója. A nyolcállomásos edukációs programsorozat kitalálója és szervezője pedig a 
Felelős Szülők Iskolája. 

„Divatba hozzuk ” a múzeumba járást 

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a 2017-es év jeles évfordulóihoz 
kapcsolódó programokat – a 2017-ben esedékes emlékévekhez kapcsolódva, mint: Arany 
János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László emlékév, az 1867-es kiegyezés 
évfordulója. Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba 
hozzuk” a múzeumba járást – fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája 
alapítója. 

A diákoknak szóló aktivitások újszerűek és rendhagyóak lesznek. A gyerekek egyszerre több 
állomáson kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban vagy épp a 
természettudományok világában. Zenélhetnek régi, különleges hangszereken, időutazáson 
vehetnek részt a Da Vinci Learning TV csatorna kisfilmjeivel, egyedi módon értelmezhetik a 
szabadság fogalmát 2017-ben, vagy éppen egy Toldi erőverseny vagy észjáték keretein belül 
mutathatják meg erejüket, tudásukat. Emellett pedig a Mozaik Múzeumtúra ingyenesen 
letölthető mobil applikációja közel 400 múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, 
megkönnyítve a programszervezést is. 

Az osztályok már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, 
amelyek párhuzamosan futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig 
állomásokon ügyeskedik. Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzuk és a legtöbb 
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pontszámot gyűjtő osztály egy iskolaszínházi meghívást nyer a Momentán Társulat és Jocó 
bácsi közös előadására, a Rögtönzött Szülői Értekezletre, április 22-re. 

Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb töri 
tanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk -, Elek Ányos és a Veled Kerek nyári 
tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, vidám programmal 
készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben milyen fontos szerepük 
van a múzeumoknak! 
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Dátum: 09/04/2017 

Médium: esemeny.altalanos.info 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program az Óbudai Árpád Gimnáziumban 

Link: http://esemeny.altalanos.info/event.php?id=29889  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai program az Óbudai Árpád Gimnáziumban 

Időpont: 2017-04-11 12:00 kedd 

Hely: ÁrpáD Gimnázium 1032 Nagyszombat utca 19. (térképen) 

Leírás: 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

Óbudai Árpád Gimnázium 

április 11., kedd, 12:00 – 15:30 

cím: 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. 

MENETREND: 

12:00 – 12:10 megnyitó - tornaterem 

12:10 – 13:15 I. etap 

Mozaik múzeumtúra vetélkedő 7. osztályosoknak – tornaterem – Balatoni József, történelem 
tanár, Jocó bácsi világa  

Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

Mozaik múzeumtúra állomások a 8. osztályosoknak a fent megjelölt termekben, tanári 
kísérettel! megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

13:15- 13:30 szünet 

13:30 – 14:45 II. etap 

Mozaik múzeumtúra vetélkedő 8. osztályosoknak – tornaterem – Balatoni Jocó 

Mozaik múzeumtúra állomások a 7. osztályosoknak a fent megjelölt termekben, tanári 
kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal. 

14:45 – 15:00 szünet 

15:00 – 15:15 eredményhirdetés, zárás 



453 
 

Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzuk és a legtöbb pontszámot gyűjtő osztály 
egy iskolaszínházi meghívást nyer a Momentán Társulat és Jocó bácsi közös előadására, a 
Rögtönzött Szülői Értekezletre, április 22-re. 
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Dátum: 09/04/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Az Árpád Napokon is bemutatkozik a Mozaik Múzeumtúra 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/az-arpad-napokon-is-bemutatkozik-a-
mozaik-muzeumtura  

 

Az Árpád Napokon is bemutatkozik a Mozaik Múzeumtúra 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs múzeumpedagógiai programsorozat 4. állomásának 
a több mint 100 éves múltra visszatekintő Óbudai Árpád Gimnázium ad otthont. A 7. és 8. 
osztályos diákok számára összeállított aktivitások, foglalkozások, vetélkedők az Árpád Napok 
napokhoz integrálva kerülnek lebonyolításra április 11-én 12:00-15:30 között. 

„ A Mozaik Múzeumtúra program életében először lépünk ki az intézmények falai közül és a 
múzeumi nyílt napokon túl, a diákok számára helybe visszük a múzeumi élményeket” – 
fogalmazott Makranczi Zsolt, a programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai Intézet 
igazgatója. A nyolcállomásos edukációs programsorozat kitalálója és szervezője pedig a 
Felelős Szülők Iskolája. 

„Divatba hozzuk ” a múzeumba járást 

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a 2017-es év jeles évfordulóihoz 
kapcsolódó programokat – a 2017-ben esedékes emlékévekhez kapcsolódva, mint: Arany 
János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László emlékév, az 1867-es kiegyezés 
évfordulója. Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba 
hozzuk” a múzeumba járást – fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája 
alapítója. 

A diákoknak szóló aktivitások újszerűek és rendhagyóak lesznek. A gyerekek egyszerre több 
állomáson kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban vagy épp a 
természettudományok világában. Zenélhetnek régi, különleges hangszereken, időutazáson 
vehetnek részt a Da Vinci Learning TV csatorna kisfilmjeivel, egyedi módon értelmezhetik a 
szabadság fogalmát 2017-ben, vagy éppen egy Toldi erőverseny vagy észjáték keretein belül 
mutathatják meg erejüket, tudásukat. Emellett pedig a Mozaik Múzeumtúra ingyenesen 
letölthető mobil applikációja közel 400 múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, 
megkönnyítve a programszervezést is. 

Az osztályok már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, 
amelyek párhuzamosan futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig 
állomásokon ügyeskedik. Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzuk és a legtöbb 
pontszámot gyűjtő osztály egy iskolaszínházi meghívást nyer a Momentán Társulat és Jocó 
bácsi közös előadására, a Rögtönzött Szülői Értekezletre, április 22-re. 
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Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb töri 
tanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk -, Elek Ányos és a Veled Kerek nyári 
tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, vidám programmal 
készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben milyen fontos szerepük 
van a múzeumoknak! 
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Dátum: 09/04/2017 

Médium: wherevent.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Farkasréti suliban 

Link: http://www.wherevent.com/detail/Mozaik-Muzeumtura-Mozaik-Muzeumtura-
iskolai-programja-a-Farkasreti-suliban  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Farkasréti suliban 

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb 
nyilvánossággal a magyarországi... 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA iskolai edukációs programsorozat második állomása 

Korabeli jelmezek, mamutvadászat, bélyeggyűjtemény és Arany János slam poetry 

Rendhagyó múzeumpedagógiai programsorozat érkezik a Farkasréti Általános Iskolába 
április 6-án 

A Mozaik Múzeumtúra keretében iskolai edukációs múzeumpedagógiai programsorozat 
indult március 21-én az újpalotai, XV. kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános 
Iskolában. „ A Mozaik Múzeumtúra program életében először lépünk ki az intézmények falai 
közül és a múzeumi nyílt napokon túl, a diákok számára helybe visszük a múzeumi 
élményeket” – fogalmazott Makranczi Zsolt, a programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet igazgatója. A nyolcállomásos edukációs programsorozat kitalálója és szervezője a 
Felelős Szülők Iskolája. Az általános iskola felső tagozatosainak szóló aktivitások újszerűek és 
rendhagyóak lesznek. A diákok egyszerre több állomáson kalandozhatnak történelmünkben, 
hagyományainkban vagy épp a természettudományok világában. Fotózkodhatnak korabeli 
ruhákban, zenélhetnek régi hangszereken vagy épp írhatnak Arany János művei alapján slam 
poetryt is, a jégkorszak rejtelmeiről már nem is beszélve. 

„Divatba hozzuk ” a múzeumba járást 

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a 2017-es év jeles évfordulóihoz 
kapcsolódó programokat – a 2017-ben esedékes emlékévekhez kapcsolódva, mint: Arany 
János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László emlékév, az 1867-es kiegyezés 
évfordulója. Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba 
hozzuk” a múzeumba járást – fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája 
alapítója. 

Legyen élmény a tanulás! 
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A programsorozat célja, hogy interaktív játékos tanulás keretében ösztönözzük a diákokat, 
tanárokat és a szülőket is arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban 
látogassák meg e múzeumokat. A Mozaik Múzeumtúra ingyenesen letölthető mobil 
applikációja közel 400 múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, megkönnyítve a 
programszervezést is. 

Az iskolában a feladatok, programok korosztály szerinti bontásban külön tematikával 
kerülnek lebonyolításra az 5-6. osztály, valamint a 7-8. osztály tanulói számára. Az osztályok 
már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, amelyek parallel 
futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig állomásokon ügyeskedik. 
Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzuk és a legjobbakat a Országgyűlési Múzeum 
és az ’56-os emlékhelyre visszük el egy különleges múzeumlátogatásra április 11-én. 

Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb töri 
tanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk -, Elek Ányos és a Veled Kerek nyári 
tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, vidám programmal 
készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben milyen fontos szerepük 
van a múzeumoknak! 

Ízelítő a programból: 

(helyszínenként változó összetételben) 

Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

Kodály Emlékév kapcsán hangszerek és zenepedagógiai játékok 

Fotózkodj! - korabeli jelmeztár 

Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha 

Mamutvadászok / Dr. Csont – a Természettudományi Múzeum múzeumi „játéka” 

Bélyegmúzeum érdekes feladatai 

„A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky Hangszergyűjtemény 
jóvoltából 

A Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó iskolai edukációs programsorozat és nagyszabású 
események időpontjai, helyszínei 

Iskolai edukációs programsorozat: 

1. 2017. március 21. - Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156 Budapest, 
Kontyfa utca 5.) 

2. 2017. április 6. - Farkasréti Általános Iskola (1112 Budapest, Érdi út 2.) 

3. 2017. április 10. - Lisznyai Utcai Általános Iskola (1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.) 

4. 2017. április 11. - Óbudai Árpád Gimnázium (1034 Budapest, Nagyszombat u. 19.) 
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5. 2017. április 12. - Simándy József Általános Iskola (2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.) 

6. 2017. április 24. - Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola (2440 
Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 2.) 

7. 2017. április 27. - Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium (1124 Budapest, 
Meredek u. 1.) 

8. 2017. május 26. - Chernel István Általános Iskola (2484 Gárdony-Agárd, Iskola u. 2.) 

Egyéb események: 

1. 2017. április 1. – Legyen élmény a tanulás! Edukációs expo (Óbudai Csodák Palotája 
Playbar, 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) 

2. 2017. május 28. – Gyereknap, Millenáris 
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Dátum: 09/04/2017 

Médium: evensi.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Simándy Általános Iskolában 

Link: https://www.evensi.com/mozaik-muzeumtura-iskolai-program-a-simandy-
altalanos/206788826  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Simándy Általános Iskolában 

Wednesday  12 April  2017  9:00 AM    Wednesday  12 April  2017 1:00 PM 

Mozaik Múzeumtúra ›  Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Simándy Általános Iskolában 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA 

ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT 

Simándy József Általános Iskola 

április 12. szerda, 9:00 - 13:00 

cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 

MENETREND: 

9:00 – 9:15 megnyitó – az 5-6. évfolyamnak – tornaterem 

9:15 – 10:00 csapatok bemutatkozása, indulók – élő szoborképek, improvizációs játék az 5. 
évfolyamnak - tornaterem 

10:00 - 10:45 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív 
hangszerbemutató órája - 5. osztályosoknak – tornaterem 

KÖZBEN: 9:15 – 10:45 MOZAIK MÚZEUMTÚRA ÁLLOMÁSOK A 6. ÉVFOLYAMNAK AZ 
I. EMELETEN KIJELÖLT TERMEKBEN, TANÁRI KÍSÉRETTEL! MEGADOTT 
SORRENDBEN, KIJELÖLT MENETRENDDEL, ÉRTÉKELŐ LAPOKKAL. 

10:45 – 11:00 szünet 

11:00 – 11:45 csapatok bemutatkozása, indulók – élő szoborképek, improvizációs játék a 6. 
évfolyamnak - tornaterem 

11:45 - 12:30 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív 
hangszerbemutató órája - 6. osztályosoknak – tornaterem 

közben: 11:00 – 12:30 Mozaik múzeumtúra állomások az 5. évfolyamnak az I. emeleten kijelölt 
termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal. 

12:45 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – az 5-6. évfolyamnak – tornaterem 
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A 5-6. évfolyamosok közötti nyertes osztály egy meghívást nyer április 22-én egy fergeteges 
iskolaszínházi produkcióra Jocó bácsival és a Momentán Társulat színészeivel a K11 
Művészeti és Kulturális Központba. 
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Dátum: 13/04/2017 

Médium: simandyiskola.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Kistarcsán 

Link: http://www.simandyiskola.hu/muzeumtura2017.html  

 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA KISTARCSÁN 

Előtérben a művészetek 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 5. állomásán a kistarcsai Simándy 
József Általános Iskolába látogatunk, mely a világhírű operaénekesről kapta a nevét. Nem 
véletlen ezek után, hogy az intézmény művészeti tagozattal rendelkezik, aminek keretein belül 
a gyerekek számtalan hangszeren próbálhatják ki tehetségüket az intézmény falai között. Az 
5. és 6. osztályos diákok számára összeállított aktivitások, foglalkozások, vetélkedők április 
12-én 9:00-13:00 óra között kerülnek lebonyolításra. 

„Divatba hozzuk ” a múzeumba járást 

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a 2017-es év jeles évfordulóihoz 
kapcsolódó programokat – a 2017-ben esedékes emlékévekhez kapcsolódva, mint: Arany 
János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László emlékév, az 1867-es kiegyezés 
évfordulója. Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba 
hozzuk” a múzeumba járást – fogalmazott Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája 
alapítója. 

A diákoknak szóló aktivitások egyediek és izgalmasak lesznek. Minden osztály részt vesz egy 
interaktív hangszerbemutatón, egy különleges kalandozáson a kecskeméti Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából, ahol a legizgalmasabb instrumentumokkal ismerkedhetnek 
meg a diákok. A hangszerek világán keresztül megismerhetik más népek kultúráját, a hangok 
fizikáját és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, 
interaktív formában. A gyerekek megtudhatják azt is, hogy melyik a legérdekesebb hangú 
hangszer, vagy azt, hogy melyik a legfélelmetesebb. Továbbá arra is fény derül, hogy mivel 
üzentek egymásnak a pásztorok az SMS előtti időkben és mivel csalogatják az álomvilág 
szellemeit az ausztrálok. 

Mindezek mellett az osztályok egyszerre több állomáson kalandozhatnak történelmünkben, 
hagyományainkban vagy épp a természettudományok világában, ahol pontokat szerezve 
egymással versenyeznek a Mozaik Múzeumtúra legügyesebb osztály címért. A következő 
állomásokon tudják bizonyítani rátermettségüket, tudásukat, kreativitásukat. 

Magyar Természettudományi Múzeum 
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A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínein megismerkedhetsz a jégkorszakban élt 
ismert és kevésbé ismert állatokkal.  Megtudhatod találkozhatott-e egymással az ősember és a 
gyapjas mamut. Miben különbözik egymástól a Neandervölgyi és a modern ember?  

Nálunk kipróbálhatod magad Dr. Csontként is.  Felismered-e a csontváz részeit? Mi mindent 
árulnak el a régészeti feltárásokból származó csontok? Ismerd meg a nemre, sérülésekre, 
betegségekre utaló jeleket, nyomokat. 

Irodalmi szalon – Arany Jánosról másképp 

2017-ben Arany János születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, ezért az emlékévhez 
kapcsolódva egy külön helyszínt is kialakítottunk a Mozaik Múzeumtúrán belül, ahol játékos 
feladatok megoldásával gyűjthetik a pontokat és az ismereteket a résztvevő diákok.  

Toldi, Walesi bárdok és a Családi kör sorait mind ismerjük, de vajon játszottatok-e már 
képregény formájában ezzel? Írtatok-e a kapcsos könyvbe rímeket? 

Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

A Da Vinci Learning TV csatorna jóvoltából ezen az állomáson 3 ismeretterjesztő kisfilmet 
nézhetnek meg a gyerekek, hogy utána a következő kérdésekre is válaszolni tudjanak. 

Ki volt Nagy Sándor tanítója? Miként hódította meg Ázsiát és győzte le Dareiosz, perzsa király 
háromszor nagyobb létszámú seregét? Mi a gordiuszi csomó története? 

Miért lett ilyen sikeres a Rubik kocka? Hogyhogy a világ minden részén ismerik? Milyen 
játékok voltak a Rubik kocka elődei? Mi a leggyorsabb idő, amivel valaha kiraktak egy Rubik 
kockát? 

Tudtátok, hogy 3,5 méter pontossággal az egész világon bármilyen helyet meg tudunk 
határozni a GPS segítségével? Vagy azt, hogy az első GPS-t az amerikai hadseregnek 
fejlesztették? 

Toldi erőverseny 

Petrencés rúd, repkedő malomkerék, elszabadult bika… Ugye ismerős mindenkinek? Ha 
ezeket nem is hozzuk el Nektek az osztálytermekbe, sok erő- és észjátékot igen. Ezen az 
állomáson megismerkedhettek az intelligens bunyó fogalmával, tesztelhetitek, hogy mennyire 
tudtok csapatban együttműködni vagy éppen a főszereplői lehettek egy verekedésnek. A 
mosoly és a jókedv garantáltan nem marad el. 

Az élmény alapú edukációs program teljes stábja, a múzeumok, az animátorok mind színes, 
vidám programmal készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben 
milyen fontos szerepük van a múzeumoknak! 

A legügyesebb csapat nyereménye egy osztály számára szóló meghívás egy rendkívüli 
iskolaszínházi előadásra, április 22-re, a Momentán Társulat és a Balatoni József, Jocó bácsi 
főszereplésével a K11 Művészeti és Kulturális Központba. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja összesen 8 általános iskolába látogat el, hogy 
megismertesse a diákokkal azokat az interaktív foglalkozásokat, játékokat, amelyekhez 
hasonlók várják a látogatókat a múzeumokban. 

További részletek az esemény Facebook-oldalán. 
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Dátum: 13/04/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Sikeresen rajtolt a Mozaik Múzeumtúra iskolai programja 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/sikeresen-rajtolt-a-mozaik-muzeumtura-iskolai-
programja  

 

Sikeresen rajtolt a Mozaik Múzeumtúra iskolai programja 

Már több, mint 1500 diák vett részt a Mozaik Múzeumtúra iskolai állomásain 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programsorozata a múzeumlátogatást élmények és interaktív 
foglalkozások révén népszerűsíti, és jeles évfordulók (Arany 200, Reformáció 500, Kodály- és 
Szent László-év, Kiegyezés-évforduló) mentén visz színes programokat nyolc általános iskola 
felső tagozatosaihoz. 

A múzeumpedagógiai sorozat a Kontyfa utcai Iskolából indult útjára, de jelmezekbe bújtak a 
Farkasréti Általános Iskola diákjai és hangszerkiállítással barátkozhattak a Lisznyai Utcai 
Általános Iskola, az Óbudai Árpád Gimnázium, valamint a kistarcsai Simándy József 
Általános Iskola tanulói is. Így eddig több mint 1500 diák találkozhatott az ország kulturális 
kínálatának izgalmas szeleteivel, a sorozat még három helyszínre érkezik tavasszal. 

A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény különleges hangszereit megszólaltatni, a 
szabadság fogalmát autófestéssel körbejárni, összerakni egy képregényt A walesi bárdokból, 
szakszerűen megállapítani, hány éves egy mamuttetem, elidőzni a Pilvax kávéházban korabeli 
kalapot/főkötőt viselve, ugrálni a történelemben a Da Vinci Learning csatornával vagy igazi 
rejtélyek nyomába eredni egy kocsmakvízen – öt iskola diákjai már tudják, miről van szó, 
hiszen átélhették mindezt a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának 
köszönhetően. Az élmény- és aktivitás-centrikus rendezvényeken több osztályban 
párhuzamosan zajlanak az események: minden teremben hazai múzeumok és kiállítóhelyek 
képviselői mutatkoznak be játékos feladatokon keresztül. A menetlevéllel érkező osztályok 
pontokat szerezhetnek az állomásokon, a nap végén pedig mindenki ajándékban, a 
győztesként kikerülő csapat pedig különdíjban részesül. 

A múzeumpedagógiai sorozat ellátogat még a Százhalombattai Eötvös Loránd Általános 
Iskolába, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumba, valamint az agárdi 
Chernel István Általános Iskolába is. 

A múzeumlátogatás népszerűsítését célzó iskolai edukációs programot a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja, a Néprajzi Múzeum és partnere az Örökség Kultúrpolitikai Intézet fogja 
össze, szervezője és megvalósítója pedig a Felelős Szülők Iskolája. A sorozat házigazdája 
Balatoni József ’Jocó bácsi’, a népszerű történelemtanár, a stábot pedig Elek Ányos és a Veled 
Kerek nyári tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok képviselői és lelkes animátorok 
alkotják. 
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Az iskolai programunk mellett a következő hetekben folytatódik a nagy népszerűségnek 
örvendő Mozaik Múzeumtúra Roadshow is: Eger és Sopron után múzeumi nyílt napok 
lesznek Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és Veszprémben. Mindezek mellett a budapesti 
közönségnek sem kell csüggednie, ugyanis a Mozaik Múzeumtúrával májusban a Múzeumok 
Majálisán, és a PlayKID Gyereknapon is találkozhatnak, júniusban pedig a Múzeumok 
Éjszakáján képviselteti magát a program. Érdemes lesz ellátogatni ezekre a helyszínekre is, 
hiszen mindenhol meglepetés programokkal kedveskednek a múzeumtúrázóknak! 
Keressétek a Mozaik Múzeumtúra standját! 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék is, amelyhez mindössze 
egy okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A játék során – 
mivel nincsen helyszíni vagy időbeli korlátokhoz kötve – olyan múzeumokat látogathatunk 
meg, amilyenekhez csak kedvünk van, legyen szó informatika történeti gyűjteményről vagy 
éppen az ibafai Pipamúzeumról. 

Facebook: @mozaikmuzeumtura 
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Hír címe: Sikeresen rajtolt a Mozaik Múzeumtúra iskolai programja – Már több, mint 1500 
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Link: http://artnews.hu/2017/04/13/sikeresen-rajtolt-mozaik-muzeumtura-iskolai-
programja-mar-tobb-mint-1500-diak-vett-reszt-mozaik-muzeumtura-iskolai-allomasain/  

 

Sikeresen rajtolt a Mozaik Múzeumtúra iskolai programja – Már több, mint 1500 diák vett 
részt a Mozaik Múzeumtúra iskolai állomásain 

2017.04.13 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programsorozata a múzeumlátogatást élmények és interaktív 
foglalkozások révén népszerűsíti, és jeles évfordulók (Arany 200, Reformáció 500, Kodály- és 
Szent László-év, Kiegyezés-évforduló) mentén visz színes programokat nyolc általános iskola 
felső tagozatosaihoz. A múzeumpedagógiai sorozat a Kontyfa utcai Iskolából indult útjára, de 
jelmezekbe bújtak a Farkasréti Általános Iskola diákjai és hangszerkiállítással barátkozhattak 
a Lisznyai Utcai Általános Iskola, az Óbudai Árpád Gimnázium, valamint a kistarcsai 
Simándy József Általános Iskola tanulói is, így eddig több mint 1500 diák találkozhatott az 
ország kulturális kínálatának izgalmas szeleteivel. A sorozat még három helyszínre érkezik. 

A kecskeméti Leskowszky Hangszergyűjtemény különleges hangszereit megszólaltatni, a 
szabadság fogalmát autófestéssel körbejárni, összerakni egy képregényt A walesi bárdokból, 
szakszerűen megállapítani, hány éves egy mamuttetem, elidőzni a Pilvax kávéházban korabeli 
kalapot/főkötőt viselve, ugrálni a történelemben a Da Vinci Learning csatornával vagy igazi 
rejtélyek nyomába eredni egy kocsmakvízen – öt iskola diákjai már tudják, miről van szó, 
hiszen átélhették mindezt a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának 
köszönhetően. Az élmény- és aktivitás-centrikus rendezvényeken több osztályban 
párhuzamosan zajlanak az események: minden teremben hazai múzeumok és kiállítóhelyek 
képviselői mutatkoznak be játékos feladatokon keresztül. A menetlevéllel érkező osztályok 
pontokat szerezhetnek az állomásokon, a nap végén pedig mindenki ajándékban, a 
győztesként kikerülő csapat különdíjban részesül. 

A múzeumpedagógiai sorozat ellátogat még a Százhalombattai Eötvös Loránd Általános 
Iskolába, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumba, valamint az agárdi 
Chernel István Általános Iskolába is. 

A múzeumlátogatás népszerűsítését célzó iskolai edukációs programot a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja, a Néprajzi Múzeum és partnere, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet fogja 
össze, szervezője és megvalósítója pedig a Felelős Szülők Iskolája. A sorozat házigazdája 
Balatoni József ’Jocó bácsi’, a népszerű történelemtanár, a stábot pedig Elek Ányos és a Veled 
Kerek nyári tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok képviselői és lelkes animátorok 
alkotják. 
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Az iskolai programunk mellett a következő hetekben folytatódik a nagy népszerűségnek 
örvendő Mozaik Múzeumtúra Roadshow is: Eger és Sopron után múzeumi nyílt napok 
lesznek Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és Veszprémben. Mindezek mellett a budapesti 
közönségnek sem kell csüggednie, ugyanis a Mozaik Múzeumtúrával májusban a Múzeumok 
Majálisán, és a PlayKID Gyereknapon is találkozhatnak, júniusban pedig a Múzeumok 
Éjszakáján képviselteti magát a program. Érdemes lesz ellátogatni ezekre a helyszínekre is, 
hiszen mindenhol meglepetés programokkal kedveskednek a múzeumtúrázóknak! 
Keressétek a Mozaik Múzeumtúra standját! 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék is, amelyhez mindössze 
egy okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobilalkalmazásra van szükség. A játék során – 
mivel nincsen helyszíni vagy időbeli korlátokhoz kötve – olyan múzeumokat látogathatunk 
meg, amilyenekhez csak kedvünk van, legyen szó informatika történeti gyűjteményről vagy 
éppen az ibafai Pipamúzeumról. 

Minden múzeum 0-100 éves korig ajánlott! 

Tudnivalók, információk: www.mozaikmuzeumtura.hu, Facebook: @mozaikmuzeumtura 
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Eredményhirdetés: Mozaik Múzeumtúra az iskolákban 

Már több, mint 1500 diák vett részt a Mozaik Múzeumtúra iskolai állomásain. 

A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény különleges hangszereit megszólaltatni, a 
szabadság fogalmát autófestéssel körbejárni, összerakni egy képregényt A walesi bárdokból, 
szakszerűen megállapítani, hány éves egy mamuttetem, elidőzni a Pilvax kávéházban korabeli 
kalapot/főkötőt viselve, ugrálni a történelemben a Da Vinci Learning csatornával vagy igazi 
rejtélyek nyomába eredni egy kocsmakvízen – öt iskola diákjai már tudják, miről van szó, 
hiszen átélhették mindezt a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának 
köszönhetően. Az élmény- és aktivitás-centrikus rendezvényeken több osztályban 
párhuzamosan zajlanak az események: minden teremben hazai múzeumok és kiállítóhelyek 
képviselői mutatkoznak be játékos feladatokon keresztül. A menetlevéllel érkező osztályok 
pontokat szerezhetnek az állomásokon, a nap végén pedig mindenki ajándékban, a 
győztesként kikerülő csapat pedig különdíjban részesül. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programsorozata a múzeumlátogatást élmények és interaktív 
foglalkozások révén népszerűsíti, és jeles évfordulók (Arany 200, Reformáció 500, Kodály- és 
Szent László-év, Kiegyezés-évforduló) mentén visz színes programokat nyolc általános iskola 
felső tagozatosaihoz. A múzeumpedagógiai sorozat a Kontyfa utcai Iskolából indult útjára, de 
jelmezekbe bújtak a Farkasréti Általános Iskola diákjai és hangszerkiállítással barátkozhattak 
a Lisznyai Utcai Általános Iskola, az Óbudai Árpád Gimnázium, valamint a kistarcsai 
Simándy József Általános Iskola tanulói is. Így eddig több mint 1500 diák találkozhatott az 
ország kulturális kínálatának izgalmas szeleteivel. 

A múzeumpedagógiai sorozat ellátogat még a Százhalombattai Eötvös Loránd Általános 
Iskolába, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumba, valamint az agárdi 
Chernel István Általános Iskolába is. 

A múzeumlátogatás népszerűsítését célzó iskolai edukációs programot a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja, a Néprajzi Múzeum és partnere az Örökség Kultúrpolitikai Intézet fogja 
össze, szervezője és megvalósítója pedig a Felelős Szülők Iskolája. A sorozat házigazdája 
Balatoni József ’Jocó bácsi’, a népszerű történelemtanár, a stábot pedig Elek Ányos és a Veled 
Kerek nyári tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok képviselői és lelkes animátorok 
alkotják. 

Az iskolai program mellett a következő hetekben folytatódik a nagy népszerűségnek örvendő 
Mozaik Múzeumtúra Roadshow is: Eger és Sopron után múzeumi nyílt napok lesznek 
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Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és Veszprémben. Mindezek mellett a budapesti 
közönségnek sem kell csüggednie, ugyanis a Mozaik Múzeumtúrával májusban a Múzeumok 
Majálisán, és a PlayKID Gyereknapon is találkozhatnak, júniusban pedig a Múzeumok 
Éjszakáján képviselteti magát a program. 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék is, amelyhez mindössze 
egy okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazásra van szükség. A játék során – 
mivel nincsen helyszíni vagy időbeli korlátokhoz kötve – olyan múzeumokat látogathatunk 
meg, amilyenekhez csak kedvünk van, legyen szó informatika történeti gyűjteményről vagy 
éppen az ibafai Pipamúzeumról. Minden múzeum 0-100 éves korig ajánlott! 
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Sikeresen rajtolt a Mozaik Múzeumtúra iskolai programja 

Már több, mint 1500 diák vett részt a Mozaik Múzeumtúra iskolai állomásain 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programsorozata a múzeumlátogatást élmények és interaktív 
foglalkozások révén népszerűsíti, és jeles évfordulók (Arany 200, Reformáció 500, Kodály- és 
Szent László-év, Kiegyezés-évforduló) mentén visz színes programokat nyolc általános iskola 
felső tagozatosaihoz. A múzeumpedagógiai sorozat a Kontyfa utcai Iskolából indult útjára, de 
jelmezekbe bújtak a Farkasréti Általános Iskola diákjai és hangszerkiállítással barátkozhattak 
a Lisznyai Utcai Általános Iskola, az Óbudai Árpád Gimnázium, valamint a kistarcsai 
Simándy József Általános Iskola tanulói is, így eddig több mint 1500 diák találkozhatott az 
ország kulturális kínálatának izgalmas szeleteivel. A sorozat még három helyszínre érkezik. 

A kecskeméti Leskowszky Hangszergyűjtemény különleges hangszereit megszólaltatni, a 
szabadság fogalmát autófestéssel körbejárni, összerakni egy képregényt A walesi bárdokból, 
szakszerűen megállapítani, hány éves egy mamuttetem, elidőzni a Pilvax kávéházban korabeli 
kalapot/főkötőt viselve, ugrálni a történelemben a Da Vinci Learning csatornával vagy igazi 
rejtélyek nyomába eredni egy kocsmakvízen – öt iskola diákjai már tudják, miről van szó, 
hiszen átélhették mindezt a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának 
köszönhetően. Az élmény- és aktivitás-centrikus rendezvényeken több osztályban 
párhuzamosan zajlanak az események: minden teremben hazai múzeumok és kiállítóhelyek 
képviselői mutatkoznak be játékos feladatokon keresztül. A menetlevéllel érkező osztályok 
pontokat szerezhetnek az állomásokon, a nap végén pedig mindenki ajándékban, a 
győztesként kikerülő csapat különdíjban részesül. 

Sikeresen rajtolt a Mozaik Múzeumtúra iskolai programja 

A múzeumpedagógiai sorozat ellátogat még a Százhalombattai Eötvös Loránd Általános 
Iskolába, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumba, valamint az agárdi 
Chernel István Általános Iskolába is. 

A múzeumlátogatás népszerűsítését célzó iskolai edukációs programot a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja, a Néprajzi Múzeum és partnere, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet fogja 
össze, szervezője és megvalósítója pedig a Felelős Szülők Iskolája. A sorozat házigazdája 
Balatoni József ’Jocó bácsi’, a népszerű történelemtanár, a stábot pedig Elek Ányos és a Veled 
Kerek nyári tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok képviselői és lelkes animátorok 
alkotják. 
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Az iskolai programunk mellett a következő hetekben folytatódik a nagy népszerűségnek 
örvendő Mozaik Múzeumtúra Roadshow is: Eger és Sopron után múzeumi nyílt napok 
lesznek Szombathelyen, Szolnokon, Szegeden és Veszprémben. Mindezek mellett a budapesti 
közönségnek sem kell csüggednie, ugyanis a Mozaik Múzeumtúrával májusban a Múzeumok 
Majálisán, és a PlayKID Gyereknapon is találkozhatnak, júniusban pedig a Múzeumok 
Éjszakáján képviselteti magát a program. Érdemes lesz ellátogatni ezekre a helyszínekre is, 
hiszen mindenhol meglepetés programokkal kedveskednek a múzeumtúrázóknak! 
Keressétek a Mozaik Múzeumtúra standját! 

Változatlan szabályokkal folytatódik az online matricagyűjtő-játék is, amelyhez mindössze 
egy okostelefonra és a Mozaik Múzeumtúra mobilalkalmazásra van szükség. A játék során – 
mivel nincsen helyszíni vagy időbeli korlátokhoz kötve – olyan múzeumokat látogathatunk 
meg, amilyenekhez csak kedvünk van, legyen szó informatika történeti gyűjteményről vagy 
éppen az ibafai Pipamúzeumról. 

Minden múzeum 0-100 éves korig ajánlott! 

Tudnivalók, információk: www.mozaikmuzeumtura.hu, Facebook: @mozaikmuzeumtura 
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Megjelenés formája: online 
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Eredményhirdetés: Mozaik Múzeumtúra az iskolákban 

Friss kulturális hírek 

Már több, mint 1500 diák vett részt a Mozaik Múzeumtúra iskolai állomásain. 
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Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Múzeumpedagógiai programok az iskolákban, Százhalombatta a következő 
állomás! 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/muzeumpedagogiai-programok-az-
iskolakban-szazhalombatta-a-kovetkezo-allomas  

Múzeumpedagógiai programok az iskolákban, Százhalombatta a következő állomás! 

A Mozaik Múzeumtúra nyolcállomásos iskolai edukációs múzeumpedagógiai 
programsorozat keretében április 24-én a Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskolába 
érkezünk interaktív, játékos foglakozásokkal. A programsorozat célja, hogy ismét „divatba 
hozza” a múzeumlátogatást: ösztönözze a diákokat, tanárokat és a szülőket is a múzeumi 
programkínálat felfedezésére. 

A múzeumok népszerűsítése céljából „házhoz visszük” a 2017-es év jeles évfordulóihoz 
kapcsolódó programokat – a 2017-ben esedékes emlékévekhez kapcsolódva, mint: Arany 
János-, Kodály Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László emlékév, az 1867-es kiegyezés 
évfordulója. Az iskolák tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást 
szervezünk animátorok, múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a diákok és a pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba 
hozzuk” a múzeumba. 

A diákoknak szóló aktivitások újszerűek és rendhagyóak lesznek. A gyerekek egyszerre több 
állomáson kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban vagy épp a 
természettudományok világában. Zenélhetnek régi, különleges hangszereken, az Arany János 
kocsmakvíz során használhatják kreativitásukat és lexikai tudásukat, időutazáson vehetnek 
részt a Da Vinci Learning TV csatorna kisfilmjeivel, egy Toldi erőverseny és észjáték keretein 
belül mutathatják meg erejüket, tudásukat, a Bélyegmúzeum elhozza nekik a világ 
legérdekesebb bélyegeit, illetve a Pákozd Katonai Emlékpark jóvoltából a huszárság 
történetéről tanulhatnak, beöltözhetnek és még egy alaki kiképzésbe is belecsöppennek majd. 

Emellett pedig a Mozaik Múzeumtúra ingyenesen letölthető mobil applikációja közel 400 
múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, megkönnyítve a programszervezést is. 

Az osztályok már az esemény előtt foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, 
amelyek párhuzamosan futnak. Lesz, aki vetélkedőn méri össze az erejét, lesz, aki addig 
állomásokon ügyeskedik. Minden állomáson az elért teljesítményt pontozzuk és a legtöbb 
pontszámot gyűjtő osztály egy szabadon választott múzeumba nyer osztálykirándulást. 

Az élmény alapú edukációs program stábja; Balatoni József, az ország legnépszerűbb töri 
tanára – akinek cikkeit a Jocó bácsi világán olvashatjuk -, Elek Ányos és a Veled Kerek nyári 
tábor játékos kedvű fiataljai, a múzeumok, az animátorok mind színes, vidám programmal 
készülnek, hogy együtt bizonyítsák be, lehet élmény a tanulás és ebben milyen fontos szerepük 
van a múzeumoknak! 
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Iskolai edukációs program az Eötvös Loránd Általános Iskolában 

Mozaik Múzeumtúra ›  Iskolai edukációs program az Eötvös Loránd Általános Iskolában 

A népszerű iskolai múzeumpedagógiai programsorozat 6. állomása 

Április 24-én 10 és 14 óra között az Eötvös Loránd Általános Iskola felsősei a klasszikus 
tanórák helyett érdekes múzeumi programokon, vetélkedőkön vesznek részt a Mozaik 
Múzeumtúra jóvoltából. Lesz itt bélyegmúzeumi foglalkozás, korabeli jelmeztár, fergeteges 
vetélkedő Jocó bácsival, interaktív hangszerbemutató, időutazás és sok meglepetés. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programjáról: 

A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program. Múzeumi foglalkozásokat, 
kiállításokat, programokat viszünk el a diákokhoz és ezen interaktív játékos tanulás keretében 
ösztönözzük őket arra, hogy a tanáraikkal, szüleikkel is gyakrabban látogassák meg ezen 
múzeumokat. Az eseményen a MOSOLY és az ÉLMÉNY garantált! 

Ízelítő az Eötvös Általános Iskolában megtartott programból: 

• Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

• Toldi erőverseny interaktív erő és észjátékok – Veled Kerek nyári tábor csapatával 

• Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával – projektor és 
laptop 

• Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása 

• Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely huszárság, mint a legmagyarabb 
fegyvernem történetét (Mátyás korától a II. világháborúig), - ide szintén szükségünk lesz 
projektorra, laptopra is 

• Fotózkodj és slammelj! - korabeli jelmeztár, random irodalmi szalonnal – háttérben a 
PILVAX fal 

+  

Udvar: Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely - alaki kiképzés az 1848/49-es 
szabadságharc harcalaki mozzanataiból 

  



474 
 

Dátum: 27/04/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Robog tovább a Mozaik Múzeumtúra, Sashegy következik! 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/robog-tovabb-a-mozaik-muzeumtura-
sashegy-kovetkezik  

 

Robog tovább a Mozaik Múzeumtúra, Sashegy következik! 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai edukációs programsorozata a Sashegyi Arany János 
Általános Iskola és Gimnáziumba érkezik április 27-én. 

A Mozaik Múzeumtúra keretében iskolai edukációs, múzeumpedagógiai programsorozat 
indult március 21-én az újpalotai, XV. kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános 
Iskolában. A nyolcállomásos sorozat hetedik eseményére Sashegyen, az Arany János Általános 
Iskola és Gimnáziumban kerül sor április 27-én. 

„A Mozaik Múzeumtúra program életében először lépünk ki az intézmények falai közül és a 
múzeumi nyílt napokon túl, a diákok számára helybe visszük a múzeumi élményeket” – 
mondta Makranczi Zsolt, a programot összefogó Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója. 
Az edukációs programsorozat kitalálója és szervezője a Felelős Szülők Iskolája. 

Legyen élmény a tanulás! 

A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében ösztönözzük a diákokat, 
tanárokat és a szülőket is arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban 
látogassák meg e múzeumokat. A Mozaik Múzeumtúra ingyenesen letölthető mobil 
applikációja közel 400 múzeumot tesz egy kattintással elérhetővé, megkönnyítve ezáltal a 
programszervezést is. 

Az osztályok már az esemény előtt is foglalkoznak a témával, készülnek a programokra, 
amelyek parallel futnak. Minden állomáson pontozzuk a teljesítményt és a legjobbakat egy 
általuk választott múzeumi osztálykirándulásra visszük el, a különdíjas csapat pedig a 
Magyar Természettudományi Múzeum állandó és időszaki kiállításait élvezheti majd teljes 
tárlatvezetéssel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kiegészítve. 

Ízelítő a programból: 

Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

„A hangszerek világa” – interaktív hangszerbemutató a Leskowsky Hangszergyűjtemény 
jóvoltából 

Irodalmi szalon – versek, ahogy eddig még soha 

Tudományos „mozi” – időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

A Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása 
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Bélyegmúzeum érdekes feladatai 

Pákozd Katonai Emlékpark – A huszárság története bemutató és beöltözés 

Pákozd Katonai Emlékpark – Alaki kiképzés az 1948/49-es szabadságharc harcalaki 
mozzanataiból 
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Dátum: 27/04/2017 

Médium: ajgm.mozanaplo.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program érkezik az Aranyba 

Link:https://ajgm.mozanaplo.hu/portal/hir/mozaik_muzeumtura_iskolai_program_erkezi
k_az_aranyba/1271330654332  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai program érkezik az Aranyba   

2017. április 26, szerda 

A népszerű iskolai múzeumpedagógiai programsorozat 7. állomása 

Április 27-én 8 és 13 óra között a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium felsősei 
a klasszikus tanórák helyett érdekes múzeumi programokon, vetélkedőkön vesznek részt a 
Mozaik Múzeumtúra jóvoltából. Lesz itt bélyegmúzeumi foglalkozás, korabeli jelmeztár, 
fergeteges vetélkedő Jocó bácsival, interaktív hangszerbemutató, időutazás, katonai kiképzés 
és sok meglepetés. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programjáról: 

A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program. Múzeumi foglalkozásokat, 
kiállításokat, programokat viszünk el a diákokhoz és ezen interaktív játékos tanulás keretében 
ösztönözzük őket arra, hogy a tanáraikkal, szüleikkel is gyakrabban látogassák meg ezen 
múzeumokat. Az eseményen a MOSOLY és az ÉLMÉNY garantált! 

Ízelítő a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban megtartott programból: 

- Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

- hangszerbemutató a Leskowszky Hangszergyűjtemény jóvoltából 

- Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával  

- Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása 

- Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely huszárság, mint a legmagyarabb 
fegyvernem történetét (Mátyás korától a II. világháborúig), - ide szintén szükségünk lesz 
projektorra, laptopra is 

- Rendhagyó Irodalmi szalon- Arany János (slam poetry, képregény, stb) 

+ 

Udvar: Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely - alaki kiképzés az 1848/49-es 
szabadságharc harcalaki mozzanataiból 
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Dátum: 03/05/2017 

Médium: wherevent.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Sashegyi „Aranyban” 

Link: http://www.wherevent.com/detail/Mozaik-Muzeumtura-Mozaik-Muzeumtura-
iskolai-edukacios-program-a-SashegyiAranyban  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs program a Sashegyi"Aranyban" 

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

Thursday 27 April 2017, 08:00 till Thursday 27 April 2017, 13:00 

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb 
nyilvánossággal a magyarországi... 

A népszerű iskolai múzeumpedagógiai programsorozat 7. állomása 

Április 27-én 8 és 13 óra között a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium felsősei 
a klasszikus tanórák helyett érdekes múzeumi programokon, vetélkedőkön vesznek részt a 
Mozaik Múzeumtúra jóvoltából. Lesz itt bélyegmúzeumi foglalkozás, korabeli jelmeztár, 
fergeteges vetélkedő Jocó bácsival, interaktív hangszerbemutató, időutazás, katonai kiképzés 
és sok meglepetés. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programjáról: 

A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program. Múzeumi foglalkozásokat, 
kiállításokat, programokat viszünk el a diákokhoz és ezen interaktív játékos tanulás keretében 
ösztönözzük őket arra, hogy a tanáraikkal, szüleikkel is gyakrabban látogassák meg ezen 
múzeumokat. Az eseményen a MOSOLY és az ÉLMÉNY garantált! 

Ízelítő a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban megtartott programból: 

- Arany János „kocsma kvíz” – az Arany János Emlékév kapcsán interaktív kvízjáték 

- hangszerbemutató a Leskowszky Hangszergyűjtemény jóvoltából 

- Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

- Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása 

- Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely huszárság, mint a legmagyarabb 
fegyvernem történetét (Mátyás korától a II. világháborúig), - ide szintén szükségünk lesz 
projektorra, laptopra is 

- Rendhagyó Irodalmi szalon- Arany János (slam poetry, képregény, stb) 
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Dátum: 15/05/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Leskowsky - a hangszerek valódi világa 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/leskowsky-a-hangszerek-valodi-vilaga  

 

Leskowsky - a hangszerek valódi világa 

Jocó bácsi, a népszerű töri tanár, ezúttal a Leskowsky Hangszergyűjteményről osztotta meg 
gondolatait. 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programsorozatának oszlopos tagja a kecskeméti Leskowsky 
hangszergyűjtemény és annak vezetője, Szilágyi Áron. Minden gyerek, aki eljutott az ő 
állomásukra, áradozott arról, mennyire jó ez a helyszín és mennyire élvezték a foglalkozást. 
Nagyon szeretem a Múzeumtúra iskolai edukációs roadshowjának házigazda szerepét, 
azonban egy dolgot nagyon sajnálok: nem nagyon van alkalmam arra, hogy az egyes 
állomásokat végigjárjam, részt vegyek az ott található foglalkozásokon. 

Aztán egy alkalommal úgy alakult, hogy megváltozott a struktúra: nem csak az általam 
vezetett Arany János kocsma kvíz, hanem az Áron által tartott előadás is bekerült a közös nagy 
programba, hogy mindenki részt vehessen. Tudom, sokan azt gondoljátok, hogy addig 
hisztiztem, amíg így nem alakult a dolog, de esküszöm, nem tennék ilyet. 

Szóval végre, több hónapos közös munka után ott lehetettem Áron foglalkozásán, amiről már 
annyi jót hallottam. És mind igaz, amit mondtak. Ámulva, szájtátva hallgattam Áron szavait 
és bemutatóját, közben pedig végig tapsoltam és ritmusra járt a lábam. Áron mindig rengeteg 
olyan hangszerrel érkezik, amiket nem hogy nem láttam még életemben, de a nevüket sem 
bírtam megjegyezni. Nah, jó, a didzserudo elképesztő mérete, érdekes hangja és fura neve 
miatt beleégett az agyamba. 

Nagyon jó volt látni, hogy maga a gyűjtemény úgy került kialakításra, hogy nem hogy nem 
szabad megérinteni a kiállított tárgyakat, de ki is lehet próbálni. A gyerekek bevonásával egy 
igazai örömzene alakul ki a bemutatón és minden gyerek mosollyal jammel Áronnal. Érdekes 
tapasztalat, hogy több ezer éves hangszerrel lehet technót játszani, és hogy Rihanna slágere is 
fel tud csendülni, csak néhány lelkes gyerek és sok érdekes hangszer kell hozzá. 

A kecskeméti gyűjtemény az ország első és legnagyobb hangszergyűjteménye is. Meg az 
egyetlen az országban. Viszont rájöttek arra, hogy eléggé unalmas lenne ezeket a hangszereket 
csak nézegetni, meg sok értelme nem is lenne. Én sem mennék szívesen olyan cukrászdába, 
ahol csak nyálcsorgatva nézhetném a sütiket, de nem kóstolhatnám meg. Hát, Kecskeméten 
bele lehet kóstolni a hangszerek világába és rá lehet érezni a zene ízére. A kollekció több mint 
2000 hangszerrel büszkélkedhet a világ minden részéről. Minden látogató számára biztosított 
a szakértő, személyes tárlatvezetés magyar és angol nyelven. Ennek során a hangszereket 
megfoghatják, mindenféle zenei előképzettség nélkül is megszólaltathatják, átélhetik a hangok 
születését, kipróbálhatnak olyan zeneszerszámokat, amiket azelőtt még soha, különleges 
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zenés élményekkel, értékes tudással gazdagodhatnak. Megtudhatják azt is, hogy egyszerű 
hétköznapi eszközök (például egy méteres gégecső) is lehet hangszer, gyönyörű hangok 
tudnak kijönni belőle, ha értő kezekbe kerül. Ők pedig hisznek abban, hogy minden kéz 
hozzáértő, hisz a zene mindenkié. Programjaik között szerepel többek között a 
Hangszerbabusgató, a Hangolda, a Zsibongó, a Szabad zene és az On the road again is. Kitűnő 
foglalkozások ezek osztályoknak, csoportoknak, felnőtteknek csapatépítésre vagy csak egy 
szuper nap eltöltésére. 

Irány Kecskemét, ahol a hangszerek és a zene életre kel minden látogató számára! 

Infó: Leskowsky Hangszergyűjtemény 
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Dátum: 15/05/2017 

Médium: gardony.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra 
tavaszi iskolai edukációs programsorozata 

Link: http://www.gardony.hu/gyereknapi-forgataggal-es-velencei-tavi-aktivitasokkal-
zarul-a-mozaik-muzeumtura-tavaszi-iskolai-edukacios-programsorozata  

 

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata 

2017.05.23. 15:06 

A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs 
sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium lesz május 26-án, a nagyszabású sorozatot pedig a PlayKID - Minimax 
Gyereknapon való részvétel koronázza meg május 27-28-án a Millenáris Parkban. 

A múzeumba járás népszerűsítése céljából a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata „házhoz viszi” a 2017-es év jeles évfordulóihoz - Arany János-, Kodály 
Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója - kapcsolódó 
aktivitásokat. Tavasszal már hét általános iskola, hozzávetőlegesen 3000 diákja részesülhetett 
felpezsdítő és izgalmas élményben, most – utolsó állomásként – az agárdi Chernel István 
Általános Iskola és Gimnáziumon a sor. Május 26-án többek között olyan izgalmas 
foglalkozások várják majd a cherneles diákokat, mint Balatoni József ’Jocó bácsi’ Arany János-
kocsmakvíze, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény lebilincselő bemutatója, a Da 
Vinci Learning TV csatorna ismeretterjesztő videói, feladatai, élő szoborképek és improvizatív 
történelmi játék a Veled Kerek tábor csapatával, a Magyar Földrajzi Múzeum Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők című interaktív foglalkozása, vagy a pákozdi Katonai Emlékpark és 
Nemzeti Emlékhely alaki kiképzése, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve megtanulják a 
vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák életéről. 

Ugyancsak május 26-án, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprémbe érkezik! A királynék 
városában egész nap sokszínű programokkal várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: 
lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger 
piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti 
foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

Ezután az iskolák falaitól búcsúzik, de a gyerekekhez továbbra is közel marad a Mozaik 
Múzeumtúra: május utolsó hétvégéjén a PlayKID - Minimax Gyereknap keretében találkozhat 
a fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az 
érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú 
fejlesztésről. Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve 
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a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. A 
Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és nagyokat 
egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek kultúrájával, 
a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel 
egyaránt. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. - Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. - Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult 
meg: a szervezők és a programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a 
következő tanévben még nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd 
hazánk kulturális kincsei, az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 15/05/2017 

Médium: evensi.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Chernel István Iskolában 

Link: https://www.evensi.com/mozaik-muzeumtura-iskolai-program-a-chernel-
istvan/211648280  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Chernel István Iskolában 

Mozaik Múzeumtúra ›  Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Chernel István Iskolában 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja 8. – és egyben utolsó - állomásához 
érkezik a gárdonyi Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumba a tavaszi szezonban. A 
felső tagozatos diákok számára összeállított aktivitások, foglalkozások, vetélkedők május 26-
án 9:00-13:00 óra között kerülnek lebonyolításra. 

A múzeumok népszerűsítése céljából "házhoz visszük" a múzeumokat és az iskolák 
tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást szervezünk animátorok, 
múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy felkeltsük a diákok és a 
pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba hozzuk” a múzeumba járást. 
Hisszük, hogy lehet élményszerűen tanulni és ebben fontos szerepe van a múzeumoknak! 

MENETREND: 

9:00-10:40 - 1. etap 

9:00 – 9:15 Megnyitó – tornaterem - MINDENKI:  

9:15 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz vetélkedő az 5-6. osztályosoknak – 
tornaterem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

10:00 - 10:40 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából - tornaterem 

közben: Mozaik Múzeumtúra állomások a 7-8. osztályosoknak a megjelölt termekben, 
helyszíneken, tanári kísérettel, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

10:40 -11:00 szünet 

11:00 – 12:20 - 2. etap 

11:00 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz vetélkedő a 7-8. osztályosoknak – 
tornaterem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

11:40 – 12:20 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából - tornaterem 

közben: Mozaik múzeumtúra állomások az 5-6. osztályosoknak a megjelölt termekben, 
helyszíneken, tanári kísérettel, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 



483 
 

EGY OSZTÁLY EGY CSAPAT, A MENETLEVÉLEN ÉRTÉKELJÜK ŐKET AZ 
ÁLLOMÁSOKON HOZOTT TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN, A LEGJOBBAT DÍJAZZUK. 
MINDEN ÁLLOMÁS 20 PERC ÉS MAX. 10 PONT SZEREZHETŐ. 

12:20 - 12:40 szünet 

12:40 – 13:00 MINDENKI a tornateremben - eredményhirdetés 

zárás, oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék 

választható múzeumi belépő a nyertes osztálynak 

Ízelítő a programból: 

• 1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

• Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

• Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely: A huszárság, mint a legmagyarabb 
fegyvernem története (Mátyás korától a II. világháborúig) 

• Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely - alaki kiképzés az 1848/49-es 
szabadságharc harcalaki mozzanataiból 

• A Magyar utazók, földrajzi c. interaktív foglalkozás a Magyar Földrajzi Múzeum 
szervezésében 

Május 26-án érkezünk, hajrá Chernel! 

www.mozaikmuzeumtura.hu 

www.felelosszulokiskolaja.hu 
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Dátum: 15/05/2017 

Médium: wherevent.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Chernel István Iskolában 

Link: http://www.wherevent.com/detail/Mozaik-Muzeumtura-Mozaik-Muzeumtura-
iskolai-program-a-Chernel-Istvan-Iskolaban  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Chernel István Iskolában 

Chernel István Általános Iskola és Gimnázium 

Friday 26 May 2017, 09:00 till Friday 26 May 2017, 13:00 

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb 
nyilvánossággal a magyarországi... 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja 8. – és egyben utolsó - állomásához 
érkezik a gárdonyi Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumba a tavaszi szezonban. A 
felső tagozatos diákok számára összeállított aktivitások, foglalkozások, vetélkedők május 26-
án 9:00-13:00 óra között kerülnek lebonyolításra. 

A múzeumok népszerűsítése céljából "házhoz visszük" a múzeumokat és az iskolák 
tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást szervezünk animátorok, 
múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy felkeltsük a diákok és a 
pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba hozzuk” a múzeumba járást. 
Hisszük, hogy lehet élményszerűen tanulni és ebben fontos szerepe van a múzeumoknak! 

MENETREND: 

9:00-10:40 - 1. etap 

9:00 – 9:15 Megnyitó – tornaterem - MINDENKI: 

9:15 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz vetélkedő az 5-6. osztályosoknak – 
tornaterem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

10:00 - 10:40 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából - tornaterem 

közben: Mozaik Múzeumtúra állomások a 7-8. osztályosoknak a megjelölt termekben, 
helyszíneken, tanári kísérettel, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

10:40 -11:00 szünet 

11:00 – 12:20 - 2. etap 
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11:00 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz vetélkedő a 7-8. osztályosoknak – 
tornaterem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

11:40 – 12:20 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából - tornaterem 

közben: Mozaik múzeumtúra állomások az 5-6. osztályosoknak a megjelölt termekben, 
helyszíneken, tanári kísérettel, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

Egy osztály egy csapat, a menetlevélen értékeljük Őket az állomásokon hozott teljesítmény 
alapján, a legjobbat díjazzuk. Minden állomás 20 perc és max. 10 pont szerezhető. 

12:20 - 12:40 szünet 

12:40 – 13:00 MINDENKI a tornateremben - eredményhirdetés 

zárás, oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék 

választható múzeumi belépő a nyertes osztálynak 

Ízelítő a programból: 

• 1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

• Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

• Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely: A huszárság, mint a legmagyarabb 
fegyvernem története (Mátyás korától a II. világháborúig) 

• Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely - alaki kiképzés az 1848/49-es 
szabadságharc harcalaki mozzanataiból 

• A Magyar utazók, földrajzi c. interaktív foglalkozás a Magyar Földrajzi Múzeum 
szervezésében 

Május 26-án érkezünk, hajrá Chernel! 

www.mozaikmuzeumtura.hu 

www.felelosszulokiskolaja.hu 
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Dátum: 15/05/2017 

Médium: kempp.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra 
tavaszi iskolai edukációs programsorozata 

Link: http://www.kempp.hu/index.php?id=124&hir=450  

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata 

A megjelenés dátuma: 2017.05.24 

A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs 
sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium lesz május 26-án, a nagyszabású sorozatot pedig a PlayKID - Minimax 
Gyereknapon való részvétel koronázza meg május 27-28-án a Millenáris Parkban. 

A múzeumba járás népszerűsítése céljából a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata „házhoz viszi” a 2017-es év jeles évfordulóihoz - Arany János-, Kodály 
Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója - kapcsolódó 
aktivitásokat. Tavasszal már hét általános iskola, hozzávetőlegesen 3000 diákja részesülhetett 
felpezsdítő és izgalmas élményben, most – utolsó állomásként – az agárdi Chernel István 
Általános Iskola és Gimnáziumon a sor. Május 26-án többek között olyan izgalmas 
foglalkozások várják majd a cherneles diákokat, mint Balatoni József ’Jocó bácsi’ Arany János-
kocsmakvíze, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény lebilincselő bemutatója, a Da 
Vinci Learning TV csatorna ismeretterjesztő videói, feladatai, élő szoborképek és improvizatív 
történelmi játék a Veled Kerek tábor csapatával, a Magyar Földrajzi Múzeum Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők című interaktív foglalkozása, vagy a pákozdi Katonai Emlékpark és 
Nemzeti Emlékhely alaki kiképzése, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve megtanulják a 
vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák életéről. 

Ugyancsak május 26-án, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprémbe érkezik! A királynék 
városában egész nap sokszínű programokkal várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: 
lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger 
piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti 
foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

Ezután az iskolák falaitól búcsúzik, de a gyerekekhez továbbra is közel marad a Mozaik 
Múzeumtúra: május utolsó hétvégéjén a PlayKID - Minimax Gyereknap keretében találkozhat 
a fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az 
érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú 
fejlesztésről. Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve 
a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. A 
Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és nagyokat 
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egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek kultúrájával, 
a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel 
egyaránt. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. - Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. - Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult 
meg: a szervezők és a programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a 
következő tanévben még nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd 
hazánk kulturális kincsei, az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 15/05/2017 

Médium: programturizmus.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Élmény és tanulás múzeumpedagógiai edukációs program a Mozaik Múzeumtúra 
keretében 

Link: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-elmeny-es-tanulas.html  

 

Élmény és tanulás múzeumpedagógiai edukációs program a Mozaik Múzeumtúra 
keretében 

2017.01.01. - 12.31. 

2483 Agárd, Iskola u. 2. 

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata. A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, 
rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi 
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium lesz május 26-án. A Mozaik Múzeumtúra 
rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult meg: a szervezők és a 
programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a következő tanévben még 
nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd hazánk kulturális kincsei, 
az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

Cím: 2483 Agárd , Iskola u. 2. GPS: 47.1929235 | 18.6149948 Megnézem a térképen 

 Kedvencek közé 

 Információkérés 

RÉSZLETEK 

IDŐPONTOK 

A múzeumokban élmények várnak! 

Összegzés a Mozaik Múzeumtúra 2017. évi programjának első félévéről 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal hozott kedvet a megújított Mozaik Múzeumtúra a kiállítóhelyek 
látogatására. A 2017 tavaszán és nyarán lezajlott programokkal csaknem tízezer ember 
részesült maradandó múzeumi élményekben. 

A 2017 tavaszán debütáló iskolai edukációs programsorozat fő célkitűzése az volt, hogy a jövő 
múzeumlátogatói, a gyerekek saját környezetükben, az iskolában is ismerkedjenek a 
múzeumokkal. A cél az volt, hogy lássák, mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken. Március és május között 8 iskola 95 osztályának 
közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, 
különleges múzeumi napokon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek adták. Az Örökség 
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Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az iskolai 
roadshow szervezője és lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb 
történelem tanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany János 
„kocsma-kvízzel” készült az állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a 
pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum 
részvételével bebizonyosodott, hogy múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg mindent lehet 
játszva tanulni. A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórán, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró roadshow is folytatódott idén tavasszal: március és 
május között 6 nagyvárosban volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett 
kulturális nap. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, 
Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogatott el 2017 tavaszán. A 6 múzeumi napon a 
délelőttök folyamán összesen 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt 
iskolás csoportok. Délutánonként a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. Az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színielőadásokkal, 
koncertekkel, de akár borkóstolóval és kalácssütéssel eltöltött napok után aligha mondhatjuk, 
hogy múzeumba menni unalmas. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett ’56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai 4 különleges programon vettek részt, s 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül 2 interaktív 
tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In memoriam 
1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumban is igen 
tartalmas napot töltöttek el: kurátori tárlatvezetésen vettek részt a Lehulló láncai az 
emlékezetnek. Erdélyi alkotók és 1956 című kiállításban, valamint a PanoDráma társulat Pali 
- Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját tekintették meg, melynek 
főszerepét az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm tanárnője, Szamosi Zsófia alakította. Az 
előadás igazán különleges helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában volt. 

Idén először budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is találkozhattak a 
múzeumbarátok a Mozaik Múzeumtúrával: április 1-én a Legyen élmény a tanulás! edukációs 
expón, május 20-21-én pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett 22. 
Múzeumok Majálisán ismerhették meg a programot az érdeklődők. Május utolsó hétvégéjén 
a PlayKID – Minimax Gyermeknapon a program gondoskodott arról, hogy a legkisebbek is 
részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a kiállítóhelyek egyik legfontosabb 
eseményén, a Múzeumok Éjszakáján (június 24.) pedig a Néprajzi Múzeum programjába 
csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra. 

A nyár folyamán a Mozaik Múzeumtúra városi múzeumlátogató sétákat szervez a Tájak-
Korok Múzeumok Egyesülettel közösen: Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és 
Gyenesdiás kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a részt vevők az egész napos 
programokon. 

Mindezek mellett továbbra is folytatódik a Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó 
matricagyűjtő játék, melyhez mobiltelefonos applikáció tartozik. A Mozaik Múzeumúra 
ingyenesen letölthető alkalmazásával pár kattintással elérhetővé válnak a programban részt 
vevő múzeumok, valamint téma, település és ABC szerint is kereshetnek benne a felhasználók! 
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A Mozaik Múzeumtúra applikáció fontos edukációs célt szolgál a fiatalok számára: az újabb, 
digitális technológián felnőtt gyerekek szórakozva tájékozódhatnak okostelefonjuk 
segítségével a különféle múzeumi programok és kiállítások között. A program Száguldó 
Diákriporterével nyitotta meg a kommunikációs ablakot a fiatalok felé: a középiskolás tanuló 
a blogjában rendszeresen beszámol a Mozaik Múzeumtúra eseményeiről, s az okostelefonos 
alkalmazáshoz is olvasható ajánló a felületen. 

A tavaszi időszak végére a programhoz 12 új múzeum csatlakozott, így immár 363 
magyarországi kiállítóhely vesz részt a kezdeményezésben. 

Reméljük, hogy a programokon részt vevők különleges múzeumi élményekkel gazdagodtak 
a Mozaik Múzeumtúra 2017-es évének első félévében, s hogy minél többen tartanak velünk 
ősszel is, ugyanis a múzeumokban élmények várnak! 
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Dátum: 23/05/2017 

Médium: vorosmartyradio.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: MOZAIK MÚZEUMTÚRA - AGÁRDI BEMUTATÓK 

Link: http://vorosmartyradio.hu/2017/05/26/mozaik-muzeumtura-agardi-bemutatok/  

 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA - AGÁRDI BEMUTATÓK 

Közzétéve: 2017. 05. 26. 07:58 - Romhányi Anikó, Vörösmarty Rádió 

Agárdra érkezik a Mozaik Múzeumtúra. A rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs sorozat 
helyszíne a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium lesz, ahol Arany János-kocsmakvíz, 
a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény bemutatója, a Da Vinci Learning TV csatorna 
ismeretterjesztő videói, feladatai, élő szoborképek, improvizatív történelmi játék vagy a 
pákozdi Katonai Emlékpark alaki kiképzése várja a diákokat. 
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Dátum: 23/05/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Önnek két új üzenete érkezett… 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/onnek-ket-uj-uzenete-erkezett  

 

Önnek két új üzenete érkezett… 

Zárult a Mozaik Múzeumtúra tavaszi féléves programsorozata, és mint minden zárás, ez is 
értékeléssel végződik. Lalival, a Száguldó diákriporterrel úgy gondoltuk, ezt együtt tesszük 
meg. Sokat gondolkodtunk, miként is lenne ez olyan, amilyen mi vagyunk. Aztán az élet 
megírta helyettünk. Vagyis mi írtuk, csak észre kellett venni, hova is írtuk meg. 

Íme, a „hogyan készült a Mozaik Múzeumtúra záró cikke” rovatunkat olvashatjátok! - Jocó 
bácsi és Lali a Száguldó riport közös beszámolója! 

L.: Jocó bá! Akkor hogyan írjuk meg a közös cuccot? 

J.: Lehetőleg gyorsan. J Valami ötlet? 

L.: Nekem van! Mi lenne, ha kérdéseket tennénk fel egymásnak és akkor úgy válaszolnánk 
arra?! Szerintem szuper lenne. 

J.: Nekem tetszik, menjen! 

L.: De még ma meg kell írnunk! 

J.: Tudom. Még van pár dolgom, addig gondolkozz kérdéseken! 

L.: Oké! 

L.: Na, én meg is írtam, elküldtem mailben. 

J.: Szuper vagy, nézem őket. 

J.: Jajjjj, basszus, én is ezeket akartam írni!!! 

L.: :) 

L.: Ok. De jó lenne, ha küldené, mert én is írnám. 

J.: Jól van, na! Már küldöm is! 

L.: Átküldtem a válaszokat, remélem elég. 

J.: Tökéletes. Megírom, összerakom, küldöm neked, ha kész a teljes. Mondjuk, azt még nem 
tudom, hogyan írjam meg. 

L.: Ezt hogy érti? 

J.: Milyen formában csináljam. 
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L.: Hát, vezesse fel, hogy ez egy közös cikk, kérdeztünk egymástól ötöt, aztán tegye bele. 

J.: Oké, ez lesz. Küldöm, ha kész! 

Jocó bácsi kérdez – Lali válaszol 

Mit jelentett neked a Mozaik Múzeumtúra száguldó diákriporterének lenni? 

Amikor megkaptam a felkérést, őszintén megmondom, egyszerre félelem és öröm volt 
bennem. Szeretek írni, de nagyon meglepődtem, hogy engem választottak. Imádok a Mozaik 
Múzeumtúra riportere lenni, mivel látom, hogy a velem egykorúak is élvezik a programokat. 
Izgalmas írni egy-egy múzeumról, amit bejártam. Szeretem, hogy mi is élvezzük ezt az 
egészet, hogy olyan városokat fedezhetek fel, amiket ezelőtt nem. Számomra száguldó 
riporternek lenni az, hogy képviselhetem a fiatalok álláspontját a saját szemszögemből nézve, 
és ez csodálatos. 

Mit tanultál ez alatt a pár hónap alatt? 

A legfontosabb, amit kiemelnék, az a szabadság. Lehet, hogy furcsán hangzik, de megtanultam 
szabadnak lenni. Látva a gyerekek pozitivitását én is pozitívabban állok a dolgokhoz. 
Megtanultam olyan dolgokat, amiket nem is gondoltam volna, vagyis inkább 
megtapasztaltam ezeket a dolgokat: például megtanultam csapatban dolgozni olyan 
emberekkel, akiket szeretek és fontosak nekem. A legfontosabb mégis az, hogy megtanultam 
kinyilvánítani a saját véleményemet valamiről, amit én tapasztaltam és láthattam. 

Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok a programok során? 

Talán amikor a mi iskolánkban voltunk és láttam olyan embereket is együtt dolgozni, akik 
amúgy nem szoktak beszélgetni, vagy olyan embereket csapatban dolgozni, akik nincsenek 
épp jóban: szerintem emiatt is van pozitív pedagógiai vonzata ennek az egész Mozaik 
Múzeumtúra sulis programnak, hiszen megtanítja a srácokat csapatban dolgozni és együtt, 
közösen, valami cél érdekében küzdeni. A másik legszebb emlékem az, hogy megismerhettem 
új embereket, akikkel a mai napig jóban vagyok. 

Milyen volt velem együtt dolgozni? (Bocs, ezt muszáj!) 

Hehe. Dolgoztam már együtt Jocó bával. Sokszor. Az volt az egyik fordulópont, amikor láttam, 
hogy ezt komolyan kell venni és tényleg dolgozunk, mégis megmaradt a laza viszony 
közöttünk. Emellett a legjobb barátom is velünk dolgozhatott, szóval nem is kell ennél több. 
Érdekes volt látni Önt különböző szituációkban, amikben még nem láthattam. Például amikor 
kiakadt, de nagyon, vagy amikor boldog volt, hogy megint megyünk valahová, ahol ismét jól 
fogjuk magunkat érezni. Jocó bával dolgozni élmény, mert mindig tanít valami újat. És ami 
nagyon durva, hogy erre mindig csak utólag jövök rá. Ez az első közös munkánk az 
előadásunkon kívül, de valószínűleg lesz még jó pár. Innen is köszönöm, hogy vele 
dolgozhatok. 

Szeretnéd folytatni a munkát? Ha igen, hogyan, miként? 

Szeretném, ez egyértelmű. Hogyan? Ugyanígy. Ilyen vidáman és tanulékonyan. Szeretem ezt 
a munkát, mert nagyon sok dolgot tanít nekem az emberek által, akikkel együtt dolgozhatok. 
Szeretnék még több múzeumba eljutni és még több élményt csempészni mások és a saját 
életembe, ami ezzel a munkával abszolút lehetséges. Köszönöm mindenkinek, aki segít nekem 
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és bíztat! Köszönöm a barátaimnak, hogy mindig mellettem vannak, és segítenek, akármire is 
van szükségem. 

Lali kérdez – Jocó bácsi válaszol 

Mit tanított Önnek a Mozaik Múzeumtúra? 

Nagyon örültem és boldog voltam, amikor a Felelős Szülők Iskolája felkért házigazdának az 
országos Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs roadshowjába. Több hónapos aktív munka 
volt, szervezési feladatok, logisztika, kommunikáció és persze a rendezvények lebonyolítása. 
Sok-sok fantasztikus emberrel dolgoztunk együtt ez alatt az idő alatt. Rengeteget tanultam a 
csapat tagjaitól a közös munka során. Fejlődtem türelemben, együttműködésben, 
kommunikációban és rendezvényszervezésben. Azt hiszem, ezeknek mind hasznát fogom 
venni az iskolai és egyéb munkáim során is. 

Ön szerint mit tanított a Mozaik Múzeumtúrával a diákoknak? 

Az alapvető célkitűzésünk az volt, hogy a gyerekeknek megmutassuk azt, hogy a múzeum 
nem egy naftalinszagú, unalmas hely, hanem izgalmas tér arra, hogy interaktívan lehessen 
nagyon sokat tanulni. Úgy érzem, ezt maximálisan sikerült teljesíteni. A roadshow során több 
mint 3000 gyereknek adhattunk élményt, mutathattuk meg, hogy mennyire jó az iskolapad 
mögül kiszabadulva, játékosan tanulni úgy, hogy a tárgyakat meg lehet fogni, meg lehet 
szólaltatni a hangszereket és közben sokat lehet nevetni. Megmutattuk nekik, hogy egy 
egyszerű kérdésekből álló vetélkedő is lehet izgalmas úgy, hogy a vicces és a kreatív feladatok 
során fel kell használniuk a tudásukat, a logikájukat. Mindeközben pedig folyamatosan együtt 
vannak, közösen dolgoznak és csapatként működnek, ami fantasztikus dolog. Remélem, egy-
egy ilyen különleges nap után más hangulatban mennek iskolába és megjött a kedvük ahhoz, 
hogy ellátogassanak a múzeumokba is. 

Melyik a kedvenc emléke a Mozaik Múzeumtúrával kapcsolatban? 

Húúú, rengeteg ilyen pillanat van, hiszen 3 hónap alatt sok helyszínen és sok városban jártunk: 
a vetélkedők, a gyerekek lelkesedése, a pedagógusok hozzáállása, az utazás közbeni 
beszélgetések, az autóba logisztikázása a temérdek eszköznek, a csapat összetartása és 
együttműködése, Sopron és Veszprém városának érdekes romantikája. Ezt nem lehet 
összefoglalni, elmondani és leírni. Egy pillanatot kiemelni pedig főleg nem. De talán a legjobb 
érzés az volt, amikor azt láttam, hogy a saját iskolánkban, a Kontyfában mennyire lelkesen 
dolgoztak együtt gyerekek és pedagógusok, amivel megmutathattuk, miben vagyunk mi 
igazán mások a többi iskolánál. 

Miért érdemes így tanítani, ezekkel a módszerekkel? 

Mert azt gondolom, hogy nevetve, humorral, interaktivitással és rengeteg játékkal úgy lehet 
tanulni, hogy az ember észre sem veszi, miközben rengeteg információt sajátít el. Sokkal 
élvezetesebb ez mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak. Alapvetően ebben hiszek, ezt 
hirdetem és szerencsére az iskolai állomások során meg is mutathattam nagyon sok embernek 
azt, amiről régóta írok és beszélek. De ezt szerintem nem neked kell elmagyaráznom… 

Szeretne még ilyen sulis állomásokat? Miért? 
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Hogyne! Mert egy fura boldog szomorúság lett úrrá rajtam, amikor az utolsó helyszín 
eredményhirdetése után kiléptem az iskola kapuján: azt éreztem, hogy hiányozni fog ez az 
egész, és de jó lenne folytatni! Ez az érzés pedig mindent elmond. 

Szakmailag pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos misszió a miénk: a lehető legtöbb 
diákhoz el kell vinni a múzeumokat, leginkább olyan vidéki településekre, ahol 
korlátozottabbak az iskolák, a pedagógusok és a gyerekek lehetőségei. Fontos feladat 
megismertetni a múzeumokkal a gyerekeket, mert ezt később ők is tovább tudják adni, közben 
pedig a kultúránkat is megismerik. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek közös érdeke. Ha 
pedig élvezzük is közben, akkor aztán végképp mindenki nyer ezen… 
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Dátum: 23/05/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra a PlayKID – Minimax Gyereknapon 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/csaladi-szabadido/mozaik-muzeumtura-a-playkid-
minimax-gyereknapon  

 

Mozaik Múzeumtúra a PlayKID – Minimax Gyereknapon 

Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében találkozhat a fiatalság a 
múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik Múzeumtúra standja a 
Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó 
múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú fejlesztésről. Ott lesz többek 
között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a 
kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve a magyar huszárság történetével 
kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. 

A Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek 
kultúrájával, a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő 
eszközeivel. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. – Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. – Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

Facebook esemény ITT 
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Dátum: 23/05/2017 

Médium: programturizmus.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Élmény és tanulás múzeumpedagógiai edukációs program a Mozaik Múzeumtúra 
keretében 

Link: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-elmeny-es-tanulas.html  

 

Élmény és tanulás múzeumpedagógiai edukációs program a Mozaik Múzeumtúra 
keretében 

2017.01.01. - 12.31. 

2483 Agárd, Iskola u. 2. 

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata. A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, 
rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi 
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium lesz május 26-án. A Mozaik Múzeumtúra 
rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult meg: a szervezők és a 
programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a következő tanévben még 
nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd hazánk kulturális kincsei, 
az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

Cím: 2483 Agárd , Iskola u. 2. GPS: 47.1929235 | 18.6149948 Megnézem a térképen 

RÉSZLETEK 

IDŐPONTOK 

A múzeumokban élmények várnak! 

Összegzés a Mozaik Múzeumtúra 2017. évi programjának első félévéről 

Múzeumi napokkal, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai edukációs 
programsorozattal hozott kedvet a megújított Mozaik Múzeumtúra a kiállítóhelyek 
látogatására. A 2017 tavaszán és nyarán lezajlott programokkal csaknem tízezer ember 
részesült maradandó múzeumi élményekben. 

A 2017 tavaszán debütáló iskolai edukációs programsorozat fő célkitűzése az volt, hogy a jövő 
múzeumlátogatói, a gyerekek saját környezetükben, az iskolában is ismerkedjenek a 
múzeumokkal. A cél az volt, hogy lássák, mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és program 
várja őket a magyarországi kiállítóhelyeken. Március és május között 8 iskola 95 osztályának 
közel 3000 felső tagozatos tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, 
különleges múzeumi napokon, melyek tematikáit az aktuális emlékévek adták. Az Örökség 
Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az iskolai 
roadshow szervezője és lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb 
történelem tanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára Arany János 
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„kocsma-kvízzel” készült az állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a 
pákozdi Katonai Emlékpark, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum 
részvételével bebizonyosodott, hogy múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg mindent lehet 
játszva tanulni. A múzeumi programok mellett a gyerekek rendhagyó irodalomórán, valamint 
improvizációs játékokon vettek részt a Veled Kerek nyári tábor szervezőivel. 

A 2016 őszén útjára indított országjáró roadshow is folytatódott idén tavasszal: március és 
május között 6 nagyvárosban volt a helyi múzeumokkal szoros együttműködésben szervezett 
kulturális nap. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Egerbe, Sopronba, Szombathelyre, 
Szolnokra, Szegedre és Veszprémbe látogatott el 2017 tavaszán. A 6 múzeumi napon a 
délelőttök folyamán összesen 13 kiállítóhely 44 múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt 
iskolás csoportok. Délutánonként a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti 
programoké volt a főszerep. Az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színielőadásokkal, 
koncertekkel, de akár borkóstolóval és kalácssütéssel eltöltött napok után aligha mondhatjuk, 
hogy múzeumba menni unalmas. 

Az 1956-os emlékév alkalmából meghirdetett ’56-os Múzeumtúra tavaszi programjai is nagy 
sikerrel zajlottak: a jelentkező iskolák csoportjai 4 különleges programon vettek részt, s 
teljesítették az ehhez meghirdetett játékot. A speciális múzeumtúra keretein belül 2 interaktív 
tárlatvezetést tekintettek meg a diákok az Országgyűlési Múzeum jóvoltából az In memoriam 
1956. október 25. emlékhely és kiállításban, emellett a Petőfi Irodalmi Múzeumban is igen 
tartalmas napot töltöttek el: kurátori tárlatvezetésen vettek részt a Lehulló láncai az 
emlékezetnek. Erdélyi alkotók és 1956 című kiállításban, valamint a PanoDráma társulat Pali 
- Maléter Pálné életmonológja szó szerint című monodrámáját tekintették meg, melynek 
főszerepét az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm tanárnője, Szamosi Zsófia alakította. Az 
előadás igazán különleges helyszínen, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában volt. 

Idén először budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is találkozhattak a 
múzeumbarátok a Mozaik Múzeumtúrával: április 1-én a Legyen élmény a tanulás! edukációs 
expón, május 20-21-én pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett 22. 
Múzeumok Majálisán ismerhették meg a programot az érdeklődők. Május utolsó hétvégéjén 
a PlayKID – Minimax Gyermeknapon a program gondoskodott arról, hogy a legkisebbek is 
részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozásokon, a kiállítóhelyek egyik legfontosabb 
eseményén, a Múzeumok Éjszakáján (június 24.) pedig a Néprajzi Múzeum programjába 
csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra. 

A nyár folyamán a Mozaik Múzeumtúra városi múzeumlátogató sétákat szervez a Tájak-
Korok Múzeumok Egyesülettel közösen: Óbuda, Kecskemét, Szentendre, Fonyód és 
Gyenesdiás kiállítóhelyeit és nevezetességeit ismerhetik meg a részt vevők az egész napos 
programokon. 

Mindezek mellett továbbra is folytatódik a Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó 
matricagyűjtő játék, melyhez mobiltelefonos applikáció tartozik. A Mozaik Múzeumúra 
ingyenesen letölthető alkalmazásával pár kattintással elérhetővé válnak a programban részt 
vevő múzeumok, valamint téma, település és ABC szerint is kereshetnek benne a felhasználók! 
A Mozaik Múzeumtúra applikáció fontos edukációs célt szolgál a fiatalok számára: az újabb, 
digitális technológián felnőtt gyerekek szórakozva tájékozódhatnak okostelefonjuk 
segítségével a különféle múzeumi programok és kiállítások között. A program Száguldó 
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Diákriporterével nyitotta meg a kommunikációs ablakot a fiatalok felé: a középiskolás tanuló 
a blogjában rendszeresen beszámol a Mozaik Múzeumtúra eseményeiről, s az okostelefonos 
alkalmazáshoz is olvasható ajánló a felületen. 

A tavaszi időszak végére a programhoz 12 új múzeum csatlakozott, így immár 363 
magyarországi kiállítóhely vesz részt a kezdeményezésben. 

Reméljük, hogy a programokon részt vevők különleges múzeumi élményekkel gazdagodtak 
a Mozaik Múzeumtúra 2017-es évének első félévében, s hogy minél többen tartanak velünk 
ősszel is, ugyanis a múzeumokban élmények várnak! 
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Dátum: 24/05/2017 

Médium: koloknet.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra a PlayKID – Minimax Gyereknapon 

Link: http://www.koloknet.hu/hirek/mozaik-muzeumtura-a-playkid-minimax-
gyereknapon/  

 

Mozaik Múzeumtúra a PlayKID – Minimax Gyereknapon 

Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében találkozhat a fiatalság a 
múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik Múzeumtúra standja a 
Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó 
múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú fejlesztésről. Ott lesz többek 
között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a 
kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve a magyar huszárság történetével 
kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. 

A Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek 
kultúrájával, a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő 
eszközeivel. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. – Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. – Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

Facebook esemény ITT 
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Dátum: 24/05/2017 

Médium: playkid.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra 

Link: https://www.playkid.hu/programok.html  

Mozaik Múzeumtúra 

Május utolsó hétvégéje a gyerekeké, így ezt az eseményt természetesen a Mozaik Múzeumtúra 
sem hagyja ki. A Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várjuk az 
érdeklődőket, legyen szó akár múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény 
alapú fejlesztésről. 
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Dátum: 24/05/2017 

Médium: kempp.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra 
tavaszi iskolai edukációs programsorozata 

Link: http://www.kempp.hu/index.php?id=124&hir=450  

 

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata 

A megjelenés dátuma: 2017.05.24 

A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs 
sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium lesz május 26-án, a nagyszabású sorozatot pedig a PlayKID - Minimax 
Gyereknapon való részvétel koronázza meg május 27-28-án a Millenáris Parkban. 

A múzeumba járás népszerűsítése céljából a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata „házhoz viszi” a 2017-es év jeles évfordulóihoz - Arany János-, Kodály 
Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója - kapcsolódó 
aktivitásokat. Tavasszal már hét általános iskola, hozzávetőlegesen 3000 diákja részesülhetett 
felpezsdítő és izgalmas élményben, most – utolsó állomásként – az agárdi Chernel István 
Általános Iskola és Gimnáziumon a sor. Május 26-án többek között olyan izgalmas 
foglalkozások várják majd a cherneles diákokat, mint Balatoni József ’Jocó bácsi’ Arany János-
kocsmakvíze, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény lebilincselő bemutatója, a Da 
Vinci Learning TV csatorna ismeretterjesztő videói, feladatai, élő szoborképek és improvizatív 
történelmi játék a Veled Kerek tábor csapatával, a Magyar Földrajzi Múzeum Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők című interaktív foglalkozása, vagy a pákozdi Katonai Emlékpark és 
Nemzeti Emlékhely alaki kiképzése, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve megtanulják a 
vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák életéről. 

Ugyancsak május 26-án, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprémbe érkezik! A királynék 
városában egész nap sokszínű programokkal várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: 
lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger 
piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti 
foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

Ezután az iskolák falaitól búcsúzik, de a gyerekekhez továbbra is közel marad a Mozaik 
Múzeumtúra: május utolsó hétvégéjén a PlayKID - Minimax Gyereknap keretében találkozhat 
a fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az 
érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú 
fejlesztésről. Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve 
a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. A 
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Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és nagyokat 
egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek kultúrájával, 
a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel 
egyaránt. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. - Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. - Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult 
meg: a szervezők és a programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a 
következő tanévben még nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd 
hazánk kulturális kincsei, az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 

  



504 
 

Dátum: 25/05/2017 

Médium: playkid.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Pákozd Katonai Emlékpark 

Link: https://www.playkid.hu/programok.html  

 

Mozaik Múzeumtúra Pákozd Katonai Emlékpark 

A gyerekek szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába”, illetve 
a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. 
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Dátum: 25/05/2017 

Médium: playkid.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Pákozd Katonai Emlékpark 

Link: https://www.playkid.hu/programok.html  

 

Mozaik Múzeumtúra Veled Kerek 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 
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Dátum: 25/05/2017 

Médium: playkid.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Leskowsky Hangszergyűjtemény 

Link: https://www.playkid.hu/programok.html  

 

Mozaik Múzeumtúra Leskowsky Hangszergyűjtemény 

A Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek 
kultúrájával, a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő 
eszközeivel.  
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Dátum: 26/05/2017 

Médium: playkid.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra Leskowsky Hangszergyűjtemény 

Link: https://www.playkid.hu/programok.html  

 

Mozaik Múzeumtúra RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 
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Dátum: 26/05/2017 

Médium: mozaikmuzeumtura.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra a PlayKID-Minimax Gyereknapon 

Link: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaik-muzeumtura-a-playkid-minimax-
gyereknapon  

 

Mozaik Múzeumtúra a PlayKID-Minimax Gyereknapon 

Május utolsó hétvégéjén a PlayKID - Minimax Gyereknap keretében találkozhat a fiatalság a 
múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik Múzeumtúra standja a 
Millenárison két napon keresztül több játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó 
múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú fejlesztésről. 

Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából szivacsszuronnyal ellátott 
fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve a magyar huszárság 
történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. 

A Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek 
kultúrájával, a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő 
eszközeivel. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. - Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. - Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 
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Dátum: 26/05/2017 

Médium: facebook.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: PlayKID - Minimax Gyermeknap 2017 

Link: https://www.facebook.com/events/1236359716412987/?fref=ts  

ISMÉT PLAYKID - MINIMAX GYERMEKNAP A MILLENÁRISON! 

Időpont:  

Május 27. - Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. - Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Különleges programra invitálunk minden kicsit és nagyot. Május 27-28.-án a Millenáris 
Parkba, ahol immár negyedszerre kerül megrendezésre a PlayKID Gyermeknap. 

Színpadi programok 

Május 27 Szombat 

10:00-11:00 Ki-Mit-Tud? 

11:00-12:00 Picur Rádió bemutatja Libavonat zenekar  

12:00-12:30 Tombola 

12:30- 13:00 Zumba Kids Vác – Nojával 

13:00-14:00 Hamupipőke bábelőadás 

14:00-15:00 Ki-Mit Tud/Tombola 

15:00-15:45 Picur Rádió bemutatja, Varázstükör együttes 

16:00-17:00 Kaláka együttes  

17:00-18:00 Tombola 

Május 28 Vasárnap 

10:00-11:00 Ki-Mit-Tud? 

11:00-12:00 Kovácsovics Fruzsina  

12:00-13:00 Rajzverseny eredményhirdetés  

13:00-14.00 Stylers Dance Company Hiphop fellépés és oktatás 

14:00-15:00 Mazsola és Tádé bábelőadás  

15:00-15:45 Picur Rádio bemutatja Zsongom együttes 



510 
 

16:00-17:00 Alma együttes  

17:15-17:30 Stylers Dance Company Hiphop fellépés 

17:00-18:00 Tombola 

További információk és jegyvásárlás: www.playkid.hu 
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Dátum: 26/05/2017 

Médium: szupervumen.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Gyereknap: a kicsik nagy napja - Programajánló 

Link: https://szupervumen.hu/post/2017/05/24/gyereknap-a-kicsik-nagy-napja  

 

Gyereknap: a kicsik nagy napja – Programajánló 

 Írta: Fodor Réka Dátum: 2017-05-24 Olvasási idő: 5 perc 

Május utolsó vasárnapján a gyermekeket ünnepeljük. A nagy napon országszerte 
gyermeknapi programokat rendeznek. Összegyűjtöttünk nektek 10 izgalmas budapesti és 
vidéki programot, hogy tartalmasan teljen ez a nap!  

Budapest 

Planetárium programok, május 27. (gyerekeknek ingyenes) 

Sajnos nemsokára bezár a Planetárium, így utoljára kihasználhatjuk az izgalmas programokat. 
Május 27-én (szombaton) a gyerekek ingyen látogathatják műsoraikat. A felnőttek részére 1100 
Ft a belépő ezen a napon.  Az aznapi műsorban egy mesével már az óvodás korosztályt is 
bevezetik – játékos formában- – az alapvető földrajzi és csillagászati fogalmakba. A 
nagyobbacskák 3D-s animációval kerülhetnek közelebb a naprendszerhez és más, idegen 
galaxisok világához. Bővebben ITT! 

Gyereknap a Vasúttörténeti Parkban, május 27-28. (14 év alatt ingyenes!) 

Május utolsó vasárnapja a gyermekeké, a Vasúttörténeti Park pedig idén is egész hétvégén 
őket ünnepli! A cél, hogy a nap végén minden gyerkőc úgy érezze, ez a nap csak róla szólt. 

A szülők is garantáltan élvezik a Vasúttörténeti Park interaktív programjait, például a 
hajtányozást, a fordítókorongozást, a modellvasút-vezetést. Felcsücsülhetünk a gyerekkel a 
kerti kisvasútra, de kipróbálhatjuk, milyen egy korabeli nagymozdonyon utazni. A 
gyereknapos hétvégén egymást érik a kitűnő zenekarok, fellépők: szombaton a Kolompos, a 
Fabula Babszínház előadása, az Apacuka zenekar szórakoztatja a közönséget. Vasárnap a 
Kaláka együttes és a Ghymes zenekar gyerekkoncertje fokozza a szuper hangulatot. Részletes 
program ITT!  

PlayKID – Minimax Gyermeknap a Millenárison, május 27-28. 

Kincsmosás, zabkekszdíszítés, láthatatlan kiállítás, mozaik múzeumtúra, pólófestés, 
mackórendelő és még számos más program várja a kicsiket és nagyokat május 27-28-án a 
Millenáris Parkban. A színpadi programok között kedves bábelőadások tekinthetők meg, 
valamint kitűnő zenekarok is fellépnek. Szombaton a Kaláka együttesre táncolhatunk, 
vasárnap pedig Kovácsovics Fruzsina zenéjének és az Alma együttesnek örülhetnek a 
gyerekek. A rendezvény belépődíjas. Bővebb infó ITT!  
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Városligeti Gyereknap, május 27-28. (ingyenes) 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 1990 óta szervezi a fővárossal közösen a Városligeti 
Gyermeknapot. A két nap alatt több helyszínen rengeteg programmal, köztük koncertekkel, 
bábelőadásokkal, civil szervezetekkel és játékokkal várják a családokat a Ligetbe. A széles 
programkínálat mellett vásárosok és kereskedők különleges, kedvező árú portékákkal várják 
a látogatókat. Részletes program ITT! 

Gyermeknapi Partvédő Piknik – Római-part, Evezős sörkert előtt, május 28. 17:00-20:00 
(ingyenes) 

A Római-part minden évszakban kitűnő program a gyerekekkel: kutyát sétáltathatunk, 
bicajozhatunk, kacsát etethetünk, „kincseket” kereshetünk a parton, és ha megéheznénk, 
rengeteg hekksütő, fagyizó és hangulatos söröző vár minket. Gyereknapon mindez szuper 
programokkal megfűszerezve. A szokásos foglalkozásokon kívül, úgy, mint papírhajó 
hajtogatás, kavicsfestés, aszfaltkrétázás, rajzasztal, zászlókészítés, buborékfújás, még 
meglepetésekkel is készülnek a szervezők. Ha piknikezni indultok, vigyetek pokrócot, esetleg 
kemping asztalt, székeket, valamint elemózsiát saját vagy a köz javára! 

A Maradjanak a Fák a Rómain csoport “Római PartFeszt” megnyitója is a szomszédban lesz, 
így oda is be tudtok nézni a gyerekkel, ha a gyerkőc addig ki nem dől. Bővebb infó ITT! 

Vidéken 

Szolnoki Repülőmúzeum, május 28. (ingyenes) 

A RepTár, Szolnok város repülőmúzeuma, mely egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely 
Kelet-Európában. A múzeum több, mint egy nagy repülőgép emlékpark. Az itt található 
nyugdíjazott és restaurált gépek mellett ugyanis megannyi interaktív eszköz kínál különleges 
élményt a látogatóknak. 

Gyermeknap alkalmából Játékos tárlatvezetést szerveznek a gyerekeknek, de a repülés iránt 
rajongó felnőtteknek is lehetőségük van megnézni a gépeket. Lesz kalandpálya, 4D-s mozi, 
szimulátorok, játszótér, beülési lehetőség egy igazi MI-8-as helikopterbe! Program ITT! 

Hetedhét Játékfesztivál – Székesfehérvár, május 27-28. (ingyenes) 

Kétnapos játékfesztivállal, rengeteg kalanddal, szórakozással várják ismét a családokat 
Székesfehérváron. Az idei tematika a hagyományos fiú- és lányjátékok lesznek. A rengeteg 
bábelőadáson és koncerten kívül az utcai események a kedvenceim. Többek közt lesznek 
gólyalábas felvonulók, régi idők játékai, próbatételek, népi játékok, körhinta, óriásjátékok, 
valamint lovagi torna. Részletes program ITT! 

 Siófoki Városi Gyermeknap – Ezer Lámpás Éjszakája- Siófok, május 27-28. 

Látogass el Siófokra május utolsó hétvégéjén a Városi Gyermeknapra és az Ezer Lámpás 
Éjszakája nevű rendezvényre! Egy nap, melyen biztosítják, hogy a kicsik és nagyok egyaránt 
jól érezhessék magukat. A színes programsorozatból kiemelnénk Sárkányármány és a 
Perpatvar gólyalábas parasztkomédiáját és Sándor Júlia mesemondó asszonyt. Lesznek 
népzenei koncertek, valamint közös táncház is. 
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Az Ezer Lámpás Éjszakájával pedig az a szervezők célja, hogy felhívják a társadalom figyelmét 
a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére, ezért a témával összefüggő előadásokon is részt 
vehetnek, akik ellátogatnak a Balaton fővárosába. Bővebben ITT! 

Hősök napja – Tapolca, május 27-28. 

Egy családbarát, honvédelmi és rendvédelmi nap, a hősök tiszteletére. A színes programok 
között lesz kézművesvásár, military börze, rádió-távirányítású modellek bemutatója, katonai 
relikviák adás-vétele, autó kiállítás, tesztvezetés, ezen felül rengeteg bemutató és előadás. 
Izgalmasnak hangzik az íjászat a honfoglalás korában, valamint a török hódoltság magyar 
katonáinak fegyvereinek és felszereléseinek a bemutatója is. Ha fiaim lennének, tuti ide 
mennék! Részletek ITT! 

Nyitott szertárkapuk – országszerte, május 28. (ingyenes) 

Ezen a hétvégén ismét megnyílnak az ország több pontján a tűzoltóságok, önkéntes 
tűzoltóegyletek, hogy a gyerekek kipróbálhassák a fecskendőt, a szirénát, a tűzoltást, és 
minden olyan izgalmas dolgot, amit nagyon szeretnek. Én pedig Bridget Jones óta ki 
szeretném próbálni, milyen lehet lecsúszni a tűzoltó rúdon, úgyhogy ez a gyereknapi program 
épp kapóra jön. Program ITT! 
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Dátum: 26/05/2017 

Médium: wherevent.com 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Chernel István Iskolában 

Link: http://www.wherevent.com/detail/Mozaik-Muzeumtura-Mozaik-Muzeumtura-
iskolai-program-a-Chernel-Istvan-Iskolaban  

 

Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Chernel István Iskolában 

Chernel István Általános Iskola és Gimnázium 

Friday 26 May 2017, 09:00 till Friday 26 May 2017, 13:00 

A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális 
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő program, amelynek elsődleges célja, 
hogy növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a szélesebb 
nyilvánossággal a magyarországi... 

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja 8. – és egyben utolsó - állomásához 
érkezik a gárdonyi Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumba a tavaszi szezonban. A 
felső tagozatos diákok számára összeállított aktivitások, foglalkozások, vetélkedők május 26-
án 9:00-13:00 óra között kerülnek lebonyolításra. 

A múzeumok népszerűsítése céljából "házhoz visszük" a múzeumokat és az iskolák 
tornatermeiben, tantermeiben kedvcsináló tematikus foglalkozást szervezünk animátorok, 
múzeumpedagógusok, színészek bevonásával, azzal a céllal, hogy felkeltsük a diákok és a 
pedagógusok figyelmét a múzeumi kínálatra és ismét „divatba hozzuk” a múzeumba járást. 
Hisszük, hogy lehet élményszerűen tanulni és ebben fontos szerepe van a múzeumoknak! 

MENETREND: 

9:00-10:40 - 1. etap 

9:00 – 9:15 Megnyitó – tornaterem - MINDENKI: 

9:15 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz vetélkedő az 5-6. osztályosoknak – 
tornaterem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

10:00 - 10:40 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából - tornaterem 

közben: Mozaik Múzeumtúra állomások a 7-8. osztályosoknak a megjelölt termekben, 
helyszíneken, tanári kísérettel, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

10:40 -11:00 szünet 

11:00 – 12:20 - 2. etap 
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11:00 - csapatbemutatkozás, Arany János kocsmakvíz vetélkedő a 7-8. osztályosoknak – 
tornaterem – Balatoni József, történelem tanár, Jocó bácsi világa 

11:40 – 12:20 – Hangszerek világa – interaktív zenei bemutató a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény jóvoltából - tornaterem 

közben: Mozaik múzeumtúra állomások az 5-6. osztályosoknak a megjelölt termekben, 
helyszíneken, tanári kísérettel, megadott sorrendben kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal 

Egy osztály egy csapat, a menetlevélen értékeljük Őket az állomásokon hozott teljesítmény 
alapján, a legjobbat díjazzuk. Minden állomás 20 perc és max. 10 pont szerezhető. 

12:20 - 12:40 szünet 

12:40 – 13:00 MINDENKI a tornateremben - eredményhirdetés 

zárás, oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék 

választható múzeumi belépő a nyertes osztálynak 

Ízelítő a programból: 

• 1956-os történelmi játékok – Mit jelent Neked ma a SZABADSÁG? 

• Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 

• Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely: A huszárság, mint a legmagyarabb 
fegyvernem története (Mátyás korától a II. világháborúig) 

• Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely - alaki kiképzés az 1848/49-es 
szabadságharc harcalaki mozzanataiból 

• A Magyar utazók, földrajzi c. interaktív foglalkozás a Magyar Földrajzi Múzeum 
szervezésében 

Május 26-án érkezünk, hajrá Chernel! 

www.mozaikmuzeumtura.hu 

www.felelosszulokiskolaja.hu 
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Dátum: 26/05/2017 

Médium: vorosmartyradio.hu 

Médium jellege: regionális 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Mozaik Múzeumtúra iskolai program a Chernel István Iskolában 

Link: http://vorosmartyradio.hu/2017/05/26/mozaik-muzeumtura-agardi-bemutatok/  

 

MOZAIK MÚZEUMTÚRA - AGÁRDI BEMUTATÓK 

Közzétéve: 2017. 05. 26. 07:58 - Romhányi Anikó, Vörösmarty Rádió 

Agárdra érkezik a Mozaik Múzeumtúra. A rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs sorozat 
helyszíne a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium lesz, ahol Arany János-kocsmakvíz, 
a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény bemutatója, a Da Vinci Learning TV csatorna 
ismeretterjesztő videói, feladatai, élő szoborképek, improvizatív történelmi játék vagy a 
pákozdi Katonai Emlékpark alaki kiképzése várja a diákokat. 
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Dátum: 27/05/2017 

Médium: noilogika.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: PlayKID Minimax Gyereknapon jártunk 

Link: http://www.noilogika.hu/barangolo/programajanlo/playkid-minimax-gyereknapon-
jartunk/  

 

PlayKID Minimax Gyereknapon jártunk 

Még holnap kipróbálhatjátok, jó program gyereknapra. 

Idén harmadik alkalom volt, hogy a gyereknapi hétvége szombati napját a Millenárison 
töltöttük a PlayKID-en. 

Sajnos ennél a rendezvénynél is meg kellett állapítanunk, hogy a tavalyi évhez képest 
kevesebb kiállító volt jelen, de szerencsére azért a színvonal még mindig jó, a gyerekek jól 
szórakoznak és jó pár ajándékkal tudnak gazdagodni. Viszont nem tudom, hogy a közönség 
távolmaradásának mi az oka, mert jó, ha harmad annyian voltak, mint előző években, bár 
ennek mi azért örültünk, mert nem volt tömegnyomor és mindenhez hozzá lehetett férni. 

Számunkra még mindig a Ráma, Kalifa és Mizo standja a legvonzóbb, náluk igazán jó kis 
feladatok is vannak és kóstolni is lehet. De felzárkózott hozzá a Minimax Élménypark és 
Mozaik Múzeumtúra is. A szolnoki repülőmúzeum, a Reptár különleges VR “szemüvegével” 
belekóstolhattunk a repülés élményébe, bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe. A 
Veled Kerek keretében szerencsekereket pörgethettek és fotózkodhattok a Pilvax kávéházban. 
A Minimax Kreatív sarokban pedig gólyát, papagájt készíthettek, vagy dekupázsolhattok 
papírtányért. 

A Picur Rádióval jógázhattok, a Mackórendelő 20 méteres érdekes pályáján tornáztathatjátok 
a lábatokat. LEGO-zhattok is, vagy a Chio Mozdulj Gamer reakciófalán is próbára tehetitek 
magatokat. 

A nagyszínpadon is sok-sok műsor vár, viszont a Hamupipőke előadás bevallom kiverte a 
biztosítékot nálam, kb. szó szerint is. A hangosítás iszonyú volt, nem lehetett halláskárosodás 
nélkül megmaradni a színpad közelében, a visítozós szerepelőadás pedig még inkább bántotta 
a fülemet, fülünket, de a szépérzékünket is. 

Sok-sok program és pár óra jó szórakozás vár rátok, ha holnap kilátogattok a Millenárisra. 
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Dátum: 08/06/2017 

Médium: felelosszulokiskolaja.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra 
tavaszi iskolai edukációs programsorozata 

Link: http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/gyereknap-mozaik-muzeumtura  

 

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata 

A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs 
sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium lesz május 26-án, a nagyszabású sorozatot pedig a PlayKID – Minimax 
Gyereknapon való részvétel koronázza meg május 27-28-án a Millenáris Parkban. 

A múzeumba járás népszerűsítése céljából a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata „házhoz viszi” a 2017-es év jeles évfordulóihoz – Arany János-, Kodály 
Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója – 
kapcsolódó aktivitásokat. Tavasszal már hét általános iskola, hozzávetőlegesen 3000 diákja 
részesülhetett felpezsdítő és izgalmas élményben, most – utolsó állomásként – az agárdi 
Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumon a sor. Május 26-án többek között olyan 
izgalmas foglalkozások várják majd a cherneles diákokat, mint Balatoni József ’Jocó bácsi’ 
Arany János-kocsmakvíze, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény lebilincselő 
bemutatója, a Da Vinci Learning TV csatorna ismeretterjesztő videói, feladatai, élő 
szoborképek és improvizatív történelmi játék a Veled Kerek tábor csapatával, a Magyar 
Földrajzi Múzeum Magyar utazók, földrajzi felfedezők című interaktív foglalkozása, vagy a 
pákozdi Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhely alaki kiképzése, ahol a gyerekek korhű 
ruhába öltözve megtanulják a vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve 
érdekességeket az akkori katonák életéről. 

Ugyancsak május 26-án, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprémbe érkezik! A királynék 
városában egész nap sokszínű programokkal várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: 
lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger 
piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti 
foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

Ezután az iskolák falaitól búcsúzik, de a gyerekekhez továbbra is közel marad a Mozaik 
Múzeumtúra: május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében találkozhat 
a fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az 
érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú 
fejlesztésről. Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából 
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve 
a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. A 
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Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és nagyokat 
egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek kultúrájával, 
a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel 
egyaránt. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. – Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. – Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult 
meg: a szervezők és a programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a 
következő tanévben még nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd 
hazánk kulturális kincsei, az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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Dátum: 08/06/2017 

Médium: artnews.hu 

Médium jellege: országos 

Megjelenés formája: online 

Hír címe: Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra 
tavaszi iskolai edukációs programsorozata 

Link:http://artnews.hu/2017/05/24/gyereknapi-forgataggal-es-velencei-tavi-
aktivitasokkal-zarul-mozaik-muzeumtura-tavaszi-iskolai-edukacios-programsorozata/  

 

Gyereknapi forgataggal és velencei-tavi aktivitásokkal zárul a Mozaik Múzeumtúra tavaszi 
iskolai edukációs programsorozata 

2017.05.24 

A Mozaik Múzeumtúra idén először megrendezett, rendhagyó múzeumpedagógiai edukációs 
sorozatának nyolcadik iskolai helyszíne az agárdi Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium lesz május 26-án, a nagyszabású sorozatot pedig a PlayKID – Minimax 
Gyereknapon való részvétel koronázza meg május 27-28-án a Millenáris Parkban. 

A múzeumba járás népszerűsítése céljából a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs 
programsorozata „házhoz viszi” a 2017-es év jeles évfordulóihoz – Arany János-, Kodály 
Zoltán-, Reformáció 500-, Szent László-emlékév, az 1867-es kiegyezés évfordulója – 
kapcsolódó aktivitásokat. Tavasszal már hét általános iskola, hozzávetőlegesen 3000 diákja 
részesülhetett felpezsdítő és izgalmas élményben, most – utolsó állomásként – az agárdi 
Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumon a sor. Május 26-án többek között olyan 
izgalmas foglalkozások várják majd a cherneles diákokat, mint Balatoni József ’Jocó bácsi’ 
Arany János-kocsmakvíze, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény lebilincselő 
bemutatója, a Da Vinci Learning TV csatorna ismeretterjesztő videói, feladatai, élő 
szoborképek és improvizatív történelmi játék a Veled Kerek tábor csapatával, a Magyar 
Földrajzi Múzeum Magyar utazók, földrajzi felfedezők című interaktív foglalkozása, vagy a 
pákozdi Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhely alaki kiképzése, ahol a gyerekek korhű 
ruhába öltözve megtanulják a vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve 
érdekességeket az akkori katonák életéről. 

Ugyancsak május 26-án, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Veszprémbe érkezik! A királynék 
városában egész nap sokszínű programokkal várják az érdeklődőket a helyi múzeumok: 
lesznek rendhagyó tárlatvezetések az emlékévek kapcsán, várostörténeti séta, és Szűcsinger 
piknikkoncert is, a családokat pedig egész délután népi játék udvarral, s művészeti 
foglalkozásokkal várják a résztvevő intézmények. 

Ezután az iskolák falaitól búcsúzik, de a gyerekekhez továbbra is közel marad a Mozaik 
Múzeumtúra: május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében találkozhat 
a fiatalság a múzeumok lenyűgöző gazdagságával és izgalmas titkaival. A Mozaik 
Múzeumtúra standja a Millenárison 2 napon keresztül több játékos foglalkozással várja az 
érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai, drámapedagógiai vagy éppen élmény alapú 
fejlesztésről. Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark, akik jóvoltából 
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szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak csatába” a gyerekek, illetve 
a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehetnek részt. A 
Leskowsky Hangszergyűjtemény egy különleges kalandozásra invitálja a kicsiket és nagyokat 
egyaránt, hogy a hangszerek világán keresztül megismerkedhessenek más népek kultúrájával, 
a hangok fizikájával és természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeivel 
egyaránt. 

A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthatunk egy vadászrepülő belsejébe 
a VR szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk 
a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba! 

A gyerekek forgathatják majd a szerencsekereket is vagány Múzeumtúra-nyereményekért, és 
fotózkodhatnak a „Pilvax kávéházban”, valamint jelmezes időutazáson is részt vehetnek a 
Veled Kerek csapatával. 

Május 27. – Szombat: 9:00-19:00 

Május 28. – Vasárnap: 9:00- 18:00 

Helyszín: Millenáris, D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Részletes program, információ és jegyvásárlás: www.playkid.hu 

A Mozaik Múzeumtúra rendhagyó iskolai sorozata hagyományteremtő szándékkal valósult 
meg: a szervezők és a programot lebonyolító Felelős Szülők Iskolája reményei szerint a 
következő tanévben még nagyobb sikerrel újra osztálytermekben vendégeskedhetnek majd 
hazánk kulturális kincsei, az értékekben gazdag múzeumaink és az izgalmas foglalkozások. 

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 

 

 


