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1. A kiállítás megvalósításának eredményessége, szakmai vonatkozásai, 

tapasztalatai: 

 

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tematikus kiállítássorozatai a tagintézmények 

gyűjteményeit, szakmai profilját tükrözik. A 2018-ban kidolgozott tematika központi témáját a 

csillagászat, a naprendszer bolygói jelentették, illetve az a tudás, ami az ókortól napjainkig 

felhalmozódott. Erre a tudásra épülő szokásokat, hiedelmeket, ünnepeket, azok szent és profán 

tárgyi elemeit mutatta be a sorozatot alkotó tárlatok egy része, míg mások tudománytörténettel, 

helytörténettel, a téma természettudományos, illetve a fikció világát megjelenítő aspektusaival 

foglalkoztak. 

 

Az „ASTRO” című sorozat kiállításai a Savaria Múzeum Dísztermében, az Iseum 

Savariensében, a Smidt Múzeumban, a Szombathelyi Képtárban és a Vasi Skanzenben 

valósultak meg. 

 

A Savaria Múzeum Dísztermében az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és 

Multidiszciplináris Kutatóközponttal szoros együttműködésben elsősorban a csillagászat 

természettudományos oldalának bemutatása kapott helyet, Planetária címmel. A napjaink 

világképét meghatározó csillagászati felfedezések Keplertől a modern űrtávcsövekig 

folyamatos ívet rajzolnak, amit a tudománytörténet egyik leghosszabb narratívájú példájaként 

említhetjük. A csillagászati ismeretek folyamatos bővülése ellenére ma is a Kepler-törvények 

az égi mechanika egyik leggyakrabban alkalmazott számításai. Ugyanakkor a digitális 

képrögzítés, a Naprendszer űrszondás meghódítása, az űrtávcsövek korszaka 

bolygórendszerünket a korábban nem is álmodott részletességgel mutatja meg. Az elmúlt 

évtizedekben tárult föl a más csillagok körül keringő bolygók világa, és nem kis meglepetésre 

nagy számban találtunk olyan bolygórendszereket, amelyek alig hasonlítanak korábbi 

várakozásainkra, és újra megtanították az örök leckét: a világegyetem a legmesszebbre törő 

emberi vízióknál is sokkal érdekesebb és változatosabb valóság. 

 

A kiállítás ezt az ívet és fejlődést tárta elénk. A kiállított anyag nemcsak a tárgyi csillagászati 

ismeretek bő tárházát jelenítette meg, hanem a műszerekről, űreszközökről, a kutatás legújabb 

módszereiről is átfogó képet adott. 

 



A kiállítás központi elemét Naprendszerünk bemutatása jelentette. A belső és külső bolygók 

méretarányos megjelenítésén túl a látogató megismerhette a bolygók holdjait, illetve a 

Naprendszer kis égitestjeit, a kisbolygókat, üstökösöket, az állatövi port és a meteoritikus 

anyagot. A központi elem körüli térben mutattuk be a más naprendszerekben megfigyelt 

egzotikus világokat: a forró, illetve a besugárzás hatására széteső óriásbolygókat, a bolygók 

holdjainak kutatását. Kiemelten foglalkoztunk az élet lehetőségével a világegyetem más 

bolygóin. 

 

Az eltérő világokat bemutató anyagok között a műszeres lehetőségeink bemutatása teremtett 

egyensúlyt: kiállítottuk a legfontosabb csillagászati megfigyelő műszerek típusait, 3D-

nyomatokon illusztráltuk a Naprendszerben tevékenykedő bolygókutató állomások működését, 

illetve bemutattuk a kutatóállomások leszállási területei környékére jellemző holdi és marsi 

felszíni alakzatokat. 

 

A kiállításon lehetőség nyílt a bolygómozgást meghatározó égi mechanikai folyamatok 

megismerésére, a 17–19. századi csillagászati megfigyelések és lehetőségek áttekintésére is. 

Különleges elmélkedésre adott lehetőséget a Kepler által a Naprendszer bolygóira alkotott 

„szférák zenéje” kottájának modern eszközökkel való megjelenítése és hallhatóvá tétele. A 

módszer alkalmazásával más bolygórendszerek „hangját” is meghallgathatták az érdeklődők. 

 

A kiállítás kiemelten mutatta be a tárgykörhöz kötődő magyar kutatási és fejlesztési 

eredményeket. Összességében kijelenthető, hogy a látványos kiállítás komoly siker volt, amit a 

vendégkönyv-bejegyzések és a látogatói visszajelzések ékesen bizonyítanak. 

 

Kelt: Szombathely, 2019. június 18. 

 

                                                                      Dr. Vig Károly 

                                                                      tudományos igazgatóhelyettes 

                                                                       a kiállítás szakmai felelőse 

                                                                   Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

 

 

 



 

 

2. A „Planetária” című időszaki kiállítás sajtómegjelenéseinek linkjei: 

https://www.vaol.hu/galeria/astro-kiallitas-a-savaria-muzeumban/ 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/csillagaszati_kiallitas_nyilott_a_savaria 

http://szombathelypont.hu/programok/eloadaskiallitas/astro-planetaria.13835/ 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vilagurutazas-a-szombathelyi-muzeumban-

2569412/ 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/a-varos-tobb-intezmenye-is-csatlakozott-a-kutatok-

ejszakajahoz-20181001 

https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/475125 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/kutatok-ejszakaja-planetaria 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/15951/napcsigat_is_bemutatnak_a_kutatok_ejszakajan-

ismertetjuk_a_szomb/ 

https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/kutatok-ejszakaja-a-savaria-muzeumban/ 

http://www.gothard.hu/gao-mkk/memorabilia/planetaria-2018/planetaria-2018.php 

 

3. Az intézmény weboldalának linkje, ahol a kiállítás részletes ismertetője elérhető: 

http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis/Idoszaki_kiallitasok/ASTRO__Planetaria1.html 

A kiállítás ismertetője a weboldalunkon – legalább egy évig - továbbra is elérhető lesz a fenti 

linkre kattintva. 

 

4. Kiállításhoz kapcsolódó kiadvány: 

            A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány nem készült. 
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A kiállítás fotódokumentációja 

 









 

Fotók forrása: https://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/gal20180929104812 

Fotós: Nagy Zoltán 

 

https://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/gal20180929104812


 

 

 

 

Fotók: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum: Balaicz-Varga Nárcisz 



5. Látogatók száma a szakmai beszámoló benyújtásáig (2018. október 1.-től 2019. 

június 25-ig): ingyenes és fizetős vendég összesen 2.499 fő 

6. Jegybevétel (tényleges bevétel) a szakmai beszámoló benyújtásáig (2018. október 

1.-től 2019. június 25-ig): belépőjegyekből származó bevétel mindösszesen 

643.950 Ft 

7. A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok: 

- A kiállításmegnyitó a „Kutatók éjszakája” című rendezvény nyitóprogramja volt 2018. 

szeptember 28-án, így a program részeként a kiállításhoz kapcsolódó előadásokat 

hallhattak az érdeklődők, továbbá a kiállítás szakmai kurátorai tartottak 

tárlatvezetéseket. (A Kutatók éjszakája részletes programja a csatolt programfüzetben 

olvasható.) 

- A kiállítás megnyitásától folyamatos múzeumpedagógiai foglalkozások és igény 

szerinti tárlatvezetések. 

- Ingyenes tárlatvezetések minden hónap utolsó szombatján. 

- Május hónapban két alkalommal az „ASTRO” című tudományos-ismeretterjesztő 

előadássorozat előadásai (szintén NKA pályázati támogatásból, Ismeretterjesztés és 

környezetkultúra kollégiuma):  

• május 9. (csütörtök, 17:00): Egyedül vagyunk-e az univerzumban? Előadó: dr. 

Kovács József, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és 

Multidiszciplináris Kutatóközpont),  

• május 23. (csütörtök, 17:00): Egy „magyar kutya” a Holdra készül. De miért és 

hogyan? A Puli Space Technologies bemutatkozása. 

8. Múzeumpedagógiai program rövid ismertetése, a megvalósulás értékelése: 

A „Planetária” című időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program célja 

alapvetően az volt, hogy a résztvevők bátorítást és kedvet kapjanak a téma alaposabb 

megismeréséhez. A komplex ismeretek közvetítését célzó foglalkozásokra az óvodás 

korosztálytól vártuk a csoportokat. A kisebbek számára az egy-egy 5-10 perces egyszerű, 

szemléltető kísérlettel színesített rendhagyó tárlatvezetéseket-foglalkozásokat állítottuk össze. 

A felsőbb évfolyamosok számára az iskolai tananyaghoz illeszkedő számos témacsoport 

elmélyítésére nyílt lehetőség. 

A 2018/19-es tanévben az időszaki kiállítássorozat részeként a Savaria Megyei Hatókörű 

Városi Múzeum 6 tagintézményében volt lehetősége a csoportoknak (akár csomagban is) a 

csillagászat, a naprendszer bolygóit és jelenségeit feldolgozó foglalkozásokon részt venni. 



A MASAT-1 /A Nap és családja/ elnevezésű programot elsősorban óvodai csoportoknak, 

továbbá 1-2. évfolyamos diákcsoportoknak tartottuk. A foglalkozások időtartama attól függően, 

hogy tárgyalkotás is kapcsolódott-e az adott foglalkozáshoz 45-70 perc. Tárgyalkotásként a 

Hold fázisait bemutató közös tabló készítésére volt lehetőség. 

A VOYAGER-2 /Égi jövevények/ programot 3-4. évfolyamos diákoknak tartottuk, ahol 

tárgyalkotásként naprendszer-modellt lehetett készíteni. A foglalkozás időtartama az esetleges 

tárgyalkotás függvényében 60-90 perc. 

A PIONEER-11 /Planetária/ programot az általános iskola felső tagozat és a középiskolás 

korosztály számára állítottuk össze. A foglalkozások ismeretanyagát az adott évfolyamoktól 

függően választottuk ki. (iskolai tananyag elmélyítése: fölrajz, fizika, matematika) A 

foglalkozások időtartama tárgyalkotástól függően 60-90 perc között. Tárgyalkotásként a 

Cheops űrteleszkóp papírmodelljének elkészítésére nyílt lehetőség. 

Foglalkozások helye: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum - Savaria Múzeum, 9700 

Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. 

Foglalkozások időpontjai és a résztvevők száma: 

- 2018. október 1-31.: összesen 8 foglalkozás /VOYAGER-2/ - 235 fő 

- 2018. november 1-30.: összesen 25 foglalkozás /VOYAGER-2 (18 fogl.), PIONEER-

11 (7 fogl.) / - 653 fő 

- 2018. december 1-31.: összesen 8 foglalkozás /VOYAGER-2/ - 188 fő 

- 2019. január 1-31.: összesen 13 foglalkozás /MASAT-1 (3 fogl.), PIONEER-11 (9 

fogl.), VOYAGER-2 (1 fogl.) / - 173 fő 

- 2019. február 1-28.: összesen 19 foglalkozás /MASAT-1 (9 fogl.), PIONEER-11 (1 

fogl.), VOYAGER-2 (9 fogl.) / - 405 fő 

- 2019. március 1-31.: összesen 34 foglalkozás / MASAT-1 (28 fogl.), PIONEER-11 (6 

fogl.) / - 698 fő 

- 2019. április 1-30.: összesen 19 foglalkozás /MASAT-1 (13 fogl.), PIONEER-11 (5 

fogl.), VOYAGER-2 (1 fogl.) / - 402 fő 

- 2019. május 1-31.: összesen 10 foglalkozás /MASAT-1 (3 fogl.), VOYAGER-2 (9 

fogl.) / - 224 fő 

Összesen: 136 foglalkozás, 2978 fő részvételével 

 



 

Fotódokumentáció a foglalkozásokról 

 

 



 

 

Fotók: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum: Balaicz-Varga Nárcisz 

 



A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 2018. 

szeptember havi programfüzete és a kiállítás kültéri 

molinója 

 

 

 

 



2018. 09. 21. Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

http://muzeum.savariamuseum.hu/Aktualis2/Idoszaki_kiallitasok4/ASTRO__Planetaria8.html 1/1

nyitólap > savaria múzeum > aktuális > időszaki kiállítások > astro - planetária

PLANETÁRIA
 Savaria Múzeum Díszterem

 2018. szeptember 28. – 2019. március
  

A világképünket meghatározó csillagászati felfedezések kora Kepler korától a mai modern űrtávcsövekig folyamatos ívet rajzol, a
csillagászat újkori történetét a

 tudománytörténet egyik leghosszabb narratívájú példájaként említhetjük. A csillagászati ismeretek folyamatos bővülése mellett ma is a
Kepler-törvények az égi mechanika egyik leggyakrabban alkalmazott számításai. Ugyanakkor a képrögzítés, a Naprendszer űrszondás
meghódítása, az űrtávcsövek korszaka a saját bolygórendszerünket korábban nem is remélt részletességgel mutatta meg.

  
Az elmúlt évtizedekben tárult föl a más csillagok körül keringő bolygók világa, és nem kis meglepetésre nagy számban találtunk olyan
bolygórendszereket, amelyek alig valamiben hasonlítanak a korábbi várakozásainkra, és megtanítják az örök leckét: a világegyetem a
legmesszebbre törő emberi vízióknál is sokkal érdekesebb és változatosabb valóság. A kiállítás ezt az ívet és ezt a fejlődést mutatja
be. A kiállított anyag nemcsak a tárgyi csillagászati ismeretek bő tárháza kíván lenni, hanem a műszerekről, űreszközökről, a kutatás
legújabb módszereiről is átfogó képet kíván adni, és kiemelten mutatja be a magyar eredményeket.
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Gothard Jenő 10 hüvelykes 
Newton-rendszerű távcsöve 
fotó: Gothard Jenő, 1885 
(a Gothard Asztrofizikai 
Obszervatórium tulajdona)

múzeumi
programok

2018. Szeptember

S z o m b at h e ly



Szeptember 20. csütörtök 17.00
SzeNt mÁRtoN-temPlom
ÉS lÁtoGatÓKÖzPoNt
 Lépésről lépésre
Vezetett séta az Ars Sacra Fesztivál keretében

Szeptember 20. csütörtök 15.00 
SaVaRIa mÚzeUm
 …NYITOTT MÚZEUM… 
közösség és örökség
Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés

Szeptember 28. péntek 17.00
SaVaRIa mÚzeUm
 ASTRO - Planetária 
Kiállításmegnyitó

Szeptember 28. péntek 18.00-23.00
SaVaRIa mÚzeUm
 Kutatók éjszakája

a  P R o G R a m V Á l t o z Á S  J o G Á t  f e N N t a R t J U K

2018. Szeptember
Szeptember 7. péntek 16.00 
Szombathely belVÁRoS
 Szombathelyi séták: 
Verses Szombathely 1.

Szeptember 8. szombat 15.00
VaSI SKaNzeN
 XV. Szombathelyi Nemzetiségi Nap

Szeptember 12. szerda 17.00
JÁRDÁNyI PaUloVICS IStVÁN RomKeRt
 Legenda és valóság: Az elfeledett 
szombathelyi vár és egykori urai
Vezetett séta

Szeptember 15-16.
SaVaRIa mÚzeUm, SzombathelyI KÉPtÁR, 
SmIDt mÚzeUm, ISeUm SaVaRIeNSe, 
VaSI SKaNzeN
 Kulturális Örökség Napjai
Ingyenes tárlatvezetések

Szeptember 16. vasárnap 15.00
SÖPte, SzeNt mÁRtoN-temPlom
 „Ki vagy Te, aki előttem állsz?”

Szeptember 18. kedd 17.00
eGyhÁzmeGyeI KollÉGIUm
 A megfestett élettörténet
Előadás az Ars Sacra Fesztivál keretében



Szeptember 20. csütörtök 15.00
 …NYITOTT MÚZEUM… 
közösség és örökség
Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a kötet szerzőivel

A múzeumok az elmúlt évtizedekben egyre több teret adnak 
közönségüknek: a kutatásban, a gyűjtemény feldolgozásában, 
a kiállítások létrehozásában és interpretációjában. 
A kommunikációra, a közös jelenlétre, közös munkára 
és kölcsönösségre épített múzeumi megközelítés azonban 
nemcsak az intézményt és a gyűjteményi tudást formálja,
hanem összetett és izgalmas kapcsolatot teremt a tudományos
és a mindennapi diskurzusok, gondolkodásmódok és 
tapasztalatok között. Új és váratlan helyzetek alakulnak, 
fontosak lesznek a kérdések, a kritikák és a konfliktusok, 
változnak a múzeumi és látogatói szerepek és beszédmódok,
formálódnak a művek, a tárgyak, a gyűjtemény és a kiállítások.
A múzeumban helyet keres magának a szubjektivitás, 
a többszólamúság, a közösség és a kommentár. A projekt-
tapasztalatokon túl fontos azonban, hogy miként építhető be
hosszú távon a múzeumok gyakorlati tevékenységébe 
a részvétel és az együttműködés? A Néprajzi Múzeum MaDok-
program kiadásában megjelent …NYITOTT MÚZEUM… 
kézikönyv ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is keresi a választ.

A kézikönyv szerzői, a kutatócsoport tagjai: Foster Hannah
Daisy, Frazon Zsófia, Gadó Flóra, Hermann Veronika, 
Illés Péter, Schleicher Vera, Szakács Eszter, Toronyi Zsuzsanna,
Wilhelm Gábor

SAVArIA mÚzeUm

2018. Szeptember
IDŐSzAKI KIÁLLÍtÁSOK :
SaVaRIa mÚzeUm
 Földi virágegyetem – 
Herbárium és szépirodalom 
Megtekinthető 2018. december 21-ig.

SzombathelyI KÉPtÁR 
 A textil szombathelyi útja
Megtekinthető 2018. október 11-ig.

SmIDt mÚzeUm
 ASTRO – Az idő – „keresve az igazságot”
Megtekinthető 2019. márciusig.

VaSI SKaNzeN
 ASTRO – A nap, a hold és a csillagok 
a hagyományos közösségek életében
Megtekinthető 2018. november 11-ig.

prOgrAmeLŐzeteS:
Október 11. • SzombathelyI KÉPtÁR
 ASTRO - Kívül - Szonda a jövőbe. 
Űrkorszak a művészetben 

Október 12. • Szombathely belVÁRoS
 Szombathelyi séták:
Verses Szombathely 2.
Szombathelyi séták sorozat

Október 17. • SmIDt mÚzeUm
 Legenda és valóság: Az elfeledett 
szombathelyi vár és egykori urai 2. 

November 9-11 • VaSI SKaNzeN
 Szent Márton-napi országos nagyvásár



Szeptember 28. péntek 17.00
 ASTRO - Planetária
Kiállításmegnyitó a Díszteremben

A világképünket meghatározó csillagászati felfedezések kora
Kepler korától a mai modern űrtávcsövekig folyamatos ívet 
rajzol. A csillagászati ismeretek folyamatos bővülése mellett 
ma is a Kepler-törvények az égi mechanika egyik leggyakrabban 
alkalmazott számításai. Ugyanakkor a képrögzítés, a Naprendszer
űrszondás meghódítása, az űrtávcsövek korszaka a saját 
bolygórendszerünket korábban nem is remélt részletességgel
mutatta meg. Az elmúlt évtizedekben tárult föl a más csillagok
körül keringő bolygók világa, és nem kis meglepetésre 
nagy számban találtunk olyan bolygórendszereket, amelyek 
alig valamiben hasonlítanak a korábbi várakozásainkra, 
és megtanítják az örök leckét: a világegyetem a legmesszebbre
törő emberi vízióknál is sokkal érdekesebb és változatosabb 
valóság.
A kiállítás ezt az ívet és ezt a fejlődést mutatja be. A kiállított
anyag nemcsak a tárgyi csillagászati ismeretek bő tárháza kíván
lenni, hanem a műszerekről, űreszközökről, a kutatás legújabb
módszereiről is átfogó képet kíván adni, és kiemelten mutatja 
be a magyar eredményeket.

SAVArIA mÚzeUm



Szeptember 28. péntek 18.00-23.00
 Kutatók éjszakája
18.00-19.30 Szabó M. Gyula csillagász 
interaktív szakmai tárlatvezetése a Planetária című kiállításban
19.30-20.00 szünet 
20.00-20.30 Napórák régen és most – Matisz Attila 
csillagász előadása
20.30-21.00 Kozmikus kockázatok: mi esik a fejünkre 
a világűrből? – Szabó M. Gyula csillagász előadása 
21.00-21.30 Távcsöves bemutatók a Múzeumkertben
21.30-22.00 Messze van-e a Hold? A Hold hatása az élővilágra –
Vig Károly főmuzeológus előadása
22.00-22.30  A Nap, a Hold és a csillagok a hagyományos 
közösségek életében – Horváth Sándor néprajzkutató előadása
22.30-23.00 Szemben az idővel – empire óra restaurálása
Ferencz Eszter – főrestaurátor előadása

18 ÓRÁtÓl folyamatoSaN, GyeRmeKeKNeK ÉS felNőtteKNeK:
•   Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület távcsöves 
    bemutatói a Múzeumkertben
•   univerzummal kapcsolatos rejtvények, szókeresők, 
    színezők, címerfestés                           
•   „Landolj a Holdon!” társasjáték
•   mikroszkópos vizsgálatok                                                          
•   napóra, marslakós kulcstartó, ehető bolygók alkotása  
•   Cheops exobolygó-kutató űrteleszkóp 
    összeállítása papírból 
•   DIY: Meteorit                                                  
•   üvegpohár (akár saját) dekorálása csillagjegyekkel 
•   Mi van a Holdban? – Összerakós-kitalálós játék
•   Háromkirályok-csillag elkészítése

SAVArIA mÚzeUm



Szeptember 12. szerda 17.00
 Legenda és valóság:
Az elfeledett szombathelyi vár 
és egykori urai 1.
Az egykori szombathelyi vár maradványainak megtekintése
a SÉtÁt VezetI: dr. Kiss Gábor régész

J. p. I. rOmKert

Szeptember 8. szombat 15.00
 XV. Szombathelyi Nemzetiségi Nap
A rendezvény a szombathelyi nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint a HÁROFIT Közhasznú Egyesület, a Szombathelyi 
Horvátok Egyesülete, a Pável Ágoston Szlovén Kulturális 
Egyesület és a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
közös szervezésében valósul meg.  A műsorban nemzetiségi
kulturális csoportok lépnek fel. A rendezvényt kézműves 
foglalkozások kísérik. 

Támogató: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A belépés díjtalan!

VASI SKANzeN



Szeptember 15. szombat

SzombathelyI KÉPtÁR
15.00 Ingyenes tárlatvezetés a textilkiállításban Cebula Anna
művészettörténésszel

SmIDt mÚzeUm
15.00 Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban 
dr. Hollerné Mecséri Annamária történésszel

ISeUm SaVaRIeNSe
15.00 Ingyenes tárlatvezetés az épületben és az 
ASTRO – Varázslás és csillaghit című kiállításban 
Sosztarits Ottó régésszel
16.00 Az OTP alatti római városrészlet megtekintése 
ingyenes vezetéssel

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Szeptember 16. vasárnap

VaSI SKaNzeN
15.00 Ingyenes tárlatvezetés A nap, a hold és a csillagok 
a hagyományos közösségek életében című 
időszaki kiállításban dr. Horváth Sándor néprajzkutatóval

SaVaRIa mÚzeUm
15.00 Ingyenes tárlatvezetés a SAVARIA – római város 
a Borostyánkő úton című állandó kiállításban 
Tóth Kálmán múzeumpedagógus és Varga Péter tárlatvezető
vezetésével

Szeptember 7. péntek 16.00
 Szombathelyi séták: 
Verses Szombathely 1.

A séta állomásain egy-egy vers hangzik el, amelynek 
szerzője vagy tartalma a városhoz kötődik. 
A résztvevők megismerkedhetnek a költők életével 
és a versek keletkezésének körülményeivel. 

•  Széll Kálmán u. 37. - 
Bárdosi Németh János: Emléktábla
•  Múzeumpark - 
Heimler Jenő: Idegen ember vagyok
•  Gyöngyös-híd a Borostyánkő áruház mellett – 
Pável Ágoston: Millió koldusok 
(Annak a púpos, gyulladtszemű koldusnak, 
kivel a Gyöngyös-hídnál szoktam találkozni)
•  Fő tér - Ősz Iván: Magam vagyok
•  Óperint utca, Perint-híd - 
Horváth József Elek: 
Szombathely évei (részlet)

talÁlKozÓ: Széll Kálmán u. 37. 16.00

a SÉtÁt VezetI: 
Orbán Róbert (Szent Márton Intézet)
KÖzReműKÖDNeK: kollégák, barátok, ismerősök

SzOmbAtHeLY beLVÁrOS

KUltURÁlIS ÖRÖKSÉG 
NaPJaI 2018



Szeptember 16. vasárnap 15.00
SÖPte, SzeNt mÁRtoN-temPlom
• „Ki vagy Te, aki előttem állsz?”
A söptei Szent Márton katolikus templom barokk 
oltárának bemutatása
előaDÓ: Orbán Róbert, a Szent Márton 
Intézet munkatársa

Szeptember 18. kedd 17.00 
eGyhÁzmeGyeI KollÉGIUm
• A megfestett élettörténet
Kontuly Béla: Jelenetek Szent Márton életéből 
című festményének bemutatása 
előaDÓ: Szommer Ildikó, a Szent Márton 
Intézet munkatársa
Az előadáson közreműködik Jankovics Zoltán 
(Szent Márton Intézet) Szent Márton életrajzi 
festményéhez komponált zenei tételekkel. 

Szeptember 20. csütörtök 17.00
SzeNt mÁRtoN-temPlom 
ÉS lÁtoGatÓKÖzPoNt
• Lépésről lépésre
Vezetett séta a Szent Márton-templomban 
és a hozzá kapcsolódó épületrészekben
előaDÓ: dr. Kiss Gábor, a Szent Márton Intézet 
munkatársa
zeNeI KÖzReműKÖDő: Jankovics Zoltán
(Szent Márton Intézet)

ArS SAcrA feSztIVÁL 2018
a  S a V a R I a  m h V  m Ú z e U m  – S z e N t  m Á R t o N  I N t É z e t  P R o G R a m J a I



Savaria Múzeum
9700 Szombathely, KISfalUDy SÁNDoR UtCa 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00

Szombathelyi Képtár
9700 Szombathely, II. RÁKÓCzI U. 12.
kedd-vasárnap: 10.00-17.00

Iseum Savariense
9700 Szombathely, II. RÁKÓCzI feReNC U. 6-8.
kedd-vasárnap: 10.00-17.00

Smidt Múzeum
9700 Szombathely, hollÁN eRNő UtCa 2.
kedd-szombat: 10.00-17.00

J.P.I. Romkert
9700 Szombathely, mINDSzeNty JÓzSef tÉR 1.
zÁRVa

Vasi Skanzen
9700 Szombathely, ÁRPÁD UtCa 30.
kedd-vasárnap: 9.00-17.00

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 Szombathely, PÁSztoR UtCa 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00

INGyeNeS lÁtoGatÁSI lehetőSÉG:
26 éven aluliaknak és 18 évesnél fiatalabb 
gyermek kísérőjének:
Szeptember 29-én: Savaria Múzeum, 
Szombathelyi Képtár, Iseum Savariense, 
Smidt Múzeum, Vasi Skanzen

INGyeNeS tÁRlatVezetÉS:
Szeptember 29-én 15.00: Savaria Múzeum, 
Szombathelyi Képtár, Iseum Savariense, 
Smidt Múzeum, Vasi Skanzen

Szombathely 
Megyei Jogú 
Város

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
F. k.: Csapláros Andrea múzeumigazgató


