SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„A KÉP-TÉR című időszaki kiállítássorozathoz kapcsolódó ismeretterjesztő
előadássorozat megrendezése a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
tagintézményeiben.”
Pályázati azonosító: 204108/01601
Az előadássorozat megvalósulásának körülményei, a megvalósult program részletes
leírása, szakmai hatásai:
2014-től a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum éves, különböző tematikákat bemutató
kiállítássorozattal várja látogatóit (2014.: Adria, 2015.: Selyem, 2016.: Szent Márton, 2017.:
Fényérzék, 2018.: ASTRO). Az egyes helyszíneken készülő kiállítások az adott tagintézmény
gyűjteményeit, szakmai profilját tükrözik. A kiállítássorozattal az a célunk, hogy egy-egy
tematikát a régészet, történet-, természet-, néprajztudomány és a képző- és iparművészet
szempontjából egy komplex egészként vizsgáljuk és mutassuk be. A komplexitás és egyediség
egyben a szombathelyi múzeumok egységét és egyediségét is tükrözi.
2019-ben Szombathely a központi téma, illetve mindaz, amit a régészet napjainkig feltárt, a
helytörténeti, néprajzi és botanikai kutatások a közadakozásból létrehozott közintézményekről,
arborétumokról, közparkokról, a környező falvak beolvasztásáról a 19. század végétől az 1930as évekig működő kávéházakról és cukrászdákról bemutathat. A sorozat kiállításai a Savaria
Múzeum Dísztermében, Kőtárában, az Iseum Savariense-ben, és a Smidt Múzeumban
tekinthetők meg.
A Smidt Múzeumban 2019. június 29-én „KÉP-TÉR – Egy szelet Szombathely”, az Iseum
Savariense-ben augusztus 22-én „KÉP-TÉR – Savaria underground”, a Savaria Múzeumban
szeptember 27-én „KÉP-TÉR - Aranykor”, majd október 17-én a Savaria Múzeum kőtárának
előterében „KÉP-TÉR - Falu és város kapcsolata Szombathely példáján” címmel nyíltak meg
időszaki kiállításaink, melyekhez hét részből álló előadássorozatot terveztünk a téma iránt
fogékony közönségnek. Az előadások általában 20-50 fő közötti, különböző életkorú és
érdeklődésű látogatót vonzottak be intézményeinkbe, az általános iskolás gyermekektől a
felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatókon át az aktív korú, illetve nyugdíjas felnőttekig.
Az első két prezentációnak a Smidt Múzeum adott otthont. Stílusosan a kiállítás terében
történtek a vetített képes előadások, mintegy valódi időutazást hozva létre. Első alkalommal a
múlt századelő szombathelyi kávéházaiba kaphattunk betekintést. A város méretéhez képest szép
számmal születtek a társasági élet egyre növekedő elvárásainak megfelelő impozáns és népszerű
színterek.
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tulajdonosváltásokat. Összevethettük az anno és ma készült fotókat, mi lett az egyes épületek
sorsa. A szeptember 26-i előadást – Horváth József betegsége miatt – ismét, a témában kiválóan
jártas Dr. Hollerné Mecséri Annamária tartotta meg. A Sabaria kávéházaknak szentelt órában
megtudhattuk mely helyeken üzemeltek a város e legnépszerűbb egységei: 1881-től a Heimlerházban, 1894-től a Szakács-házban, 1915-től pedig az egykori Március 15-e téren kapott helyet
a kávéház a szállóval együtt.
Október 3-án a Savaria Múzeumban folytatódott az ismeretterjesztő sorozat, szintén a
kiállítás termében. Kalmár Szilárd történész kollégánk utódja, Tangl Balázs történész,
muzeológus „A századfordulós Szombathely katonai helyőrségéről” értekezett. A város
dualizmus-kori fejlődésének egyik fontos tényezője volt az 1889-ben létrejött katonai helyőrség,
mely a mindennapi élet részévé vált. Tagjai ott voltak a bálokon, estélyeken, az ünnepségeken, a
sportéletben, és kivették részüket a jótékonyságból is. A császári és királyi 11-es huszárezred
emlékét a mai napig ápolja a Szombathelyi 11-es huszár Hagyományőrző Egyesület. A
kiállításban is különböző, a helyőrségről szóló kordokumentációkat láthat róluk/tőlük a
közönség.
Október 17-én nyílt meg az év utolsó időszaki kiállítása, melyet rögtön dr. Horváth Sándor
néprajzkutató interaktív előadása követett. A falvak – a kereskedelem és szolgáltatás terén
nyújtott - lényegi szerepét járta körül a város életében. A régi dokumentumok, a hordozó és
szállítóeszközök segítségével az egykori vásárok miliőjét rekonstruálta.
November 14-én az Iseum Savariense-ben folytatódott a program Dr. Pap Ildikó Katalin
régész, főmuzeológus előadásával. „Hogyan kerültek olyan mélyre? - A városi ásatás
módszertana” címmel.
Ásatást végezni egy város közepén kihívásokkal teli feladat. Az utcák, terek burkolata alatt falak,
temetkezések, járószintek, utak, közművek, épületek nyomai halmozódnak egymásra, a
templomok padozata alatt kripták rejtőznek. Az előadás a régészek szemszögéből mutatta meg
és a régészek szemével láttatta ezt a rejtett világot.
November 28-án Sosztarits Ottó régész, az Iseum Savariense intézményvezető-helyettese, a
„Feltárás, megőrzés, műemléki rekonstrukció – Az ásatás és örökségvédelem lehetősége a városi
régészetben” című előadásában fontos kérdéseket vetett fel: Van-e lehetőség a feltárt ókori
emlékek, múltunk és örökségünk megmentésére és bemutatására? Törvényszerű-e, hogy a
modern város igényei és az egykori római település konfliktusából mindig az utóbbi jöjjön ki
rosszul? Lehet ez máshogyan? Savaria – az intenzív és nagy felületű ásatások ellenére alig-alig
ismert az itt élők és az ide látogatók számára. Ennek alapvető oka, hogy feltárt emlékeit vagy
visszatemették, vagy ami még rosszabb – maradéktalanul és visszavonhatatlanul semmisült meg
az építkezések során.

December 12-én Dr. Láng Orsolya régész, a BTM Aquincumi Múzeum igazgatója „A városi
régészet helyzete és Aquincum, avagy van még mit kutatnunk?” című előadásában bemutatta
Aquincum településegyüttesének kutatását, ami közel 130 éves múltra tekint vissza. A kezdeti,
nyugodt, idilli ásatások helyét azonban az elmúlt évtizedekben a beruházás vezérelt kutatások
vették át, szűk határidőkkel, limitált lehetőségekkel, speciális, városi környezetben. Hogyan lehet
a megváltozott körülmények és lehetőségek között mégis minőségi szakmai munkát végezni,
tudományosan hasznosítani a begyűjtött információkat, megmenteni a főváros római régészeti
örökségét az utókor számára? Van-e még mit kutatni és ki kell-e mindent ásni? Az előadás ezekre
a kérdésekre kereste a választ, jó pár aquincumi esettanulmányon keresztül.
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múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szerveztünk. A kávéházak esetében desszertkönyv és
díszes kistányér, valamint linzersütemény készült; a helyőrségnél zsugorfóliára terveztünk
korabeli rangjelzéseket, festettünk és tekéztünk; a vásáros témánál gyümölcs-gipszöntvényeket,
méhviasz gyertyát, textilzsákot, cselédkönyvet alkottunk. Római hangulatot idéző ékszereket
készítettünk parafából, rézzel és bőrrel kombinálva, puzzle-t raktunk ki a gyerekekkel
művészettörténeti és természettudományi témában, és ásatási gyakorlatot végezhettek ládákban
az érdeklődők.

Az előadássorozat részletes programja:
Szeptember 12. csütörtök 17.00 Smidt Múzeum
Kávéházak a múlt századelő Szombathelyén
előadó: dr. Hollerné Mecséri Annamária (Savaria MHV Múzeum-Smidt Múzeum, történész,
intézményvezető)
Szeptember 26. csütörtök 17.00 Smidt Múzeum
A Sabaria kávéházak
előadó: dr. Hollerné Mecséri Annamária (Savaria MHV Múzeum-Smidt Múzeum, történész,
intézményvezető)
Október 3. csütörtök 17.00 Savaria Múzeum
A századfordulós Szombathely katonai helyőrsége
előadó: Tangl Balázs (Savaria MHV Múzeum-Smidt Múzeum, történész, muzeológus)
Október 17. csütörtök 17.00 Savaria Múzeum
Én elmentem a vásárba…
előadó: dr. Horváth Sándor (Savaria MHV Múzeum-Vasi Skanzen, intézményvezető,
néprajzkutató)
November 14. csütörtök 17.00 Iseum Savariense
Hogyan kerültek olyan mélyre? – a városi ásatás módszertana
előadó: Pap Ildikó Katalin (Savaria MHV Múzeum, régész, főmuzeológus)

November 28. csütörtök 17.00 Iseum Savariense
Feltárás, megőrzés, műemléki rekonstrukció – az ásatás és örökségvédelem lehetősége a városi
régészetben
előadó: Sosztarits Ottó (Savaria MHV Múzeum-Iseum Savariense intézményvezető-helyettes,
régész)
December 12. csütörtök 17.00 Iseum Savariense
A városi régészet helyzete és Aquincum, avagy van még mit kutatnunk?
előadó: dr. Láng Orsolya (BTM Aquincumi Múzeum igazgató, régész)
A program részletes ismertetőjének linkje a múzeum weboldalán:
http://www.savariamuseum.hu/Aktualis/Rendezvenyek/KePTeR__eloadassorozat.html

Az előadásokon résztvevők létszáma:
2019. szeptember 12: 62 fő
2019. szeptember 26: 14 fő
2019. október 3: 12 fő
2019. október 17: 25 fő
2019. november 14: 20 fő
2019. november 28: 18 fő
2019. december 12: 20 fő
Az előadásokat a múzeum havi programfüzetében, és több online felületen hirdettük meg.
(honlap, hírlevél, facebook)
Szombathely, 2020. január 09.

Fotódokumentáció az előadásokról:

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum havonta
megjelenő programfüzete az előadássorozat részletes
programjával

múzeumi

programok

2019. auguSztuS,
Szeptember

Kr. u. 2. századi
mozaikpadló részlete
a 2005-ös
Fő téri ásatásból

S z o m b a t h e ly

2019. auguSztuS, Szeptember
Augusztus 22-25 csütörtök-vasárnap

Szeptember 26. csütörtök 17.00

SAVARIA MÚZEUM, SZOMBATHELYI KÉPTÁR,
SMIDT MÚZEUM, JPI ROMKERT
 Karneváli programok a múzeumokban

SMIDT MÚZEUM
 KÉPTÉR – előadássorozat 2.

Augusztus 22. csütörtök 17.00

JPI ROMKERT
 Nyílt nap az ásatáson - ArcheON

ISEUM SAVARIENSE
 KÉPTÉR – Savaria underground

Szeptember 26. csütörtök 10.00

Kiállításmegnyitó

Szeptember 27. péntek 16.00

Szeptember 7. szombat 10.00

JPI ROMKERT
 Nyílt nap az ásatáson - ArcheON

SZOMBATHELY BELVÁROS
 Szombathelyi séták
Falusi séták a városban 1.
Szeptember 12. csütörtök 17.00

SMIDT MÚZEUM
 KÉPTÉR – előadássorozat 1.
Szeptember 14. szombat 15.00

VASI SKANZEN
 XVI. Szombathelyi Nemzetiségi Nap
Szeptember 18. szerda 10.00

SZOMBATHELY BELVÁROS
 Kövesd a lépőköveket!

Szeptember 27. péntek 17.00-23.00

SAVARIA MÚZEUM
 Kutatók Éjszakája

IDŐSzaKI KIÁllÍtÁSoK :
SAVARIA MÚZEUM
 ASTRO – Planetária
Megtekinthető 2019. augusztusig.

SZOMBATHELYI KÉPTÁR
 Válogatott művek a gyűjteményből
Megtekinthető 2019. augusztus 31-ig.

 30 alatt

Szeptember 20. péntek 16.00

Megtekinthető 2019. augusztus 31-ig.

GYÖNGYÖSFALU
 A gyöngyösfalui Szent Márton-templom
belső díszítése

SMIDT MÚZEUM
 KÉPTÉR – Egy szelet Szombathely
Megtekinthető 2020. májusig.

Szeptember 21. szombat 15.00

SZOMBATHELY-OLAD
 Szombathelyi séták
A Szombathelyi Oladi Szentháromságtemplom bemutatása

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

KARNEVÁL
a mÚzeumoKban

Augusztus 22-25. cSütörtöK-vaSÁrnap

SAVARIA MÚZEUM
.................................
Augusztus 23., 24., 25. 15.00

Hétköznapok az ókori Savariában
Tárlatvezetés a Változó kultúrák a változó tájban című
állandó kiállításban és a Lapidariumban

SZOMBATHELYI KÉPTÁR
.................................
Augusztus 24., 25. 15.00

Záróra
Tárlat- és épületbejárás a Szombathelyi Képtár felújítása
előtti utolsó napokban

SMIDT MÚZEUM
.................................
Augusztus 23., 24., 25.
15.00

Tárlatvezetés a KÉPTÉR - Egy szelet
Szombathely című időszaki kiállításban
15.00

Cukrászsegéd kerestetik!
foglalkozás nem csak gyerekeknek

MÚZEUMPEDAGóGIAI FOGLALKOZÁSOK:
• Heinz Gyula cukrászmester mintáinak,
cukrászdíszítéseinek elkészítése vasalható gyöngyből
• Vili-origami – Készítsd el saját villamos makettedet!
• Játékkuckó – sakk, kártya, minibiliárd

KARNEVÁL
a mÚzeumoKban

Augusztus 22-25. cSütörtöK-vaSÁrnap

ISEUM SAVARIENSE
.................................

Augusztus 24., 25.
9.50

Augusztus 22. 17.00

Papok és papnők sétája a Fő téren

KÉPTÉR - Savaria underground

10.15

Kiállításmegnyitó

Templomnyitó szertartás Isis papnőivel
és papjaival

Honnan tudták a régészek, hogy éppen itt kell ásni? – gyakorta
így adnak hangot csodálkozásuknak a szombathelyiek, amikor
látványos római maradványok – falak, kővel burkolt utcák vagy
mozaikpadlók részletei – kerülnek elő. Bár a rendszerváltás
óta is több, szakmailag jelentős ásatás történt a szemünk előtt,
ezek eredménye is csak részlegesen jutott el az itt élőkhöz.
A kiállítás arra vállalkozik, hogy összefoglalja a Szombathelyen
csaknem másfél évszázada folyó régészeti kutatások
legfontosabb eredményeit, és megkísérel összerakni egy olyan
képet, amely közelebb hozza az ókori várost és az azt követő
évszázadok Szombathelyét a ma emberéhez.

10.30

Isis istennő jelenése — szentélyprogram
11.00

Séta az ókori Savariában
az OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai
vezetéssel, előzetes bejelentkezés alapján (94/501-709)
11.30

Tárlatvezetés az időszaki kiállításban
12.30

Isis istennő jelenése — szentélyprogram
A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósult meg.

Augusztus 23.
11.00

14.00

Tárlatvezetés az Isis savariai otthona
című kiállításban
14.30

Séta az ókori Savariában

Tárlatvezetés az időszaki kiállításban

az OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai
vezetéssel, előzetes bejelentkezés alapján (94/501-709)

15.00

11.30

Tárlatvezetés az időszaki kiállításban

Séta az ókori Savariában
az OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai
vezetéssel, előzetes bejelentkezés alapján (94/501-709)

14.00

15.30

Tárlatvezetés az Isis savariai otthona

Isis istennő jelenése — szentélyprogram

című kiállításban
14.30

Tárlatvezetés az időszaki kiállításban

16.00

Navigium Isidis ünnepe

15.00

Isis istennő hajójának jelképes vízre bocsátása Isis
papnőivel és papjaival

Séta az ókori Savariában

17.00

az OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai
vezetéssel, előzetes bejelentkezés alapján (94/501-709)

Isis papnőivel és papjaival

Templomzáró szertartás

KARNEVÁL
a mÚzeumoKban

Augusztus 22-25. cSütörtöK-vaSÁrnap

ISEUM SAVARIENSE PIAZZETTA
...................................
augusztus 23., 24., 25. 10.00-17.00

Szombathely belvÁroS

Legyünk játszótársak!
Bemutatók, játékok – csupa érdekesség, amiről csak
a múzeumokban hallasz!

FOGLALKOZÁSOK:
Cukrászműhelyek művészete - öntőminták
segítségével gipsz állatﬁgurák készítése és díszítése
Kávébabból dekoráció készítése
Színező – Heinz Gyula mintakönyvéből
Óriás puzzle (Horgászﬁú c. festmény)
Nagyító alatt
Fekete doboz
Szent Márton története, interaktív játékok
Élményfestés
Régészeti kirakó

JPI ROMKERT
...................................
A Romkert csak tárlatvezetéssel látogatható. A belépőjegy
a vezetés előtt fél órával vásárolható meg a helyszínen.
Augusztus 23-án 10.30-kor megtekinthetik az

ArcheON projekt keretében folyó ásatást, amely
az egykori Mercurius-szentélyt hozza felszínre.

Tárlatvezetések:
Augusztus 23., 24. 10.30; 14.30; 16.00

 Szombathelyi séták:
Szeptember 7. szombat 10.00

Falusi séták a városban 1. – Újperint

„Országos viszonylatban Perint jelentéktelen kis falu
Szombathely határában. Mégis két szempontból érdemes
vele tüzetesen foglalkoznunk. Az egyik, hogy ismerjük
keletkezésének pontos idejét, így nyomon követhetjük
építészeti fejlődését, s a másik, hogy a falu százegynéhány
háza között szinte minden második bővelkedik építészeti
szépségekben. Ez az építészeti gazdagság ragyogó példája
a magyar nép képzelőerejének.”
A fenti sorokkal kezdődik Zala Tóth János Egy szép falu
építéstörténete címmel 1939-ben megjelent tanulmánya.
Vajon mi látszik a régi Perintből 80 évvel később?
TALÁLKOZÁS: az újperinti temetőnél (Külső-Pozsonyi u.)

A Szent Márton Intézet programjai
az ARS Sacra Fesztivál
és a Kulturális Örökség Napjai keretében:
 Kövesd a „lépőköveket”!
Szeptember 18. szerda 10.00

A Szent Márton Történelmi Sétaút (Via Historica Sancti Martini)
a Szent Márton templomtól a Kálvária templomig vezető
útvonal, amely 9 állomáson mutatja be Szombathely híres
szentjei, Szent Márton és Szent Quirinus életének egy-egy
epizódját. Az útvonalat - három szakaszra bontva szakemberek vezetésével ismerhetik meg a diákok, miközben
„eleven” hagyományőrzéssel is gazdagodik a bemutató.
1. szakasz: Szent Márton-templom – Fő tér
2. szakasz: Fő tér – Székesegyház
3. szakasz: Székesegyház – Kálvária templom

gyöngyöSFalu
 A gyöngyösfalui Szent Márton-templom
Szeptember 20. péntek 16.00

belső díszítése

A településen már a középkorban is állt Szent Márton
tiszteletére épített templom. A jelenlegi templomot Ludwig
Schőne tervei alapján 1905-ben építették fel.
Szent Márton alakja az oltárképen és az üvegablakokon
egyaránt felfedezhető.
CíM: Gyöngyösfalu, Kossuth u. 40.

vaSI SKanzen
 XVI. Szombathelyi Nemzetiségi Nap
Szeptember 14. szombat 15.00

A rendezvény a szombathelyi nemzetiségi
önkormányzatok, nemzetiségi civil szervezetek,
valamint a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
közös szervezésében valósul meg. A műsorban
nemzetiségi kulturális csoportok lépnek fel.
A rendezvényt kézműves foglalkozások kísérik.
Fő SZERVEZő:
Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.

Szombathely-olaD
 Szombathelyi séták:
Szeptember 21. szombat 15.00

Falusi séták a városban 2. – A Szombathelyi
Oladi Szentháromság-templom
Mit üzennek a templom falképei?
(XIX. sz. oltárkép, XX. sz. mennyezeti falképek)
TALÁLKOZó: a templom előtt (Szombathely, Márton Áron u. 74.)

TÁMOGATó:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A belépés díjtalan!

SmIDt mÚzeum
 Kávéházak a múlt századelő
Szombathelyén – KÉPTÉR - előadássorozat 1.
Szeptember 12. csütörtök 17.00

ELőADó: dr. Hollerné Mecséri Annamária történész,
intézményvezető
A XIX. század végétől Szombathelyen a kávéházak
a társasági élet fontos helyszínei voltak, ahol a városi
polgárság kikapcsolódott, beszélgethetett, szórakozhatott.
A kávéházakban olvasták el a vendégek a hazai és külföldi
lapokat, itt folytattak eszmecserét, vagy éppen pihentek
ebédjük és uzsonnájuk felett üldögélve. Pezsgő kulturális,
szellemi közösségi terek alakultak ki egy-egy helyen.
Az előadás bemutatja a város főbb kávéházait: épületüket,
berendezésüket, közönségüket, miliőjüket is megismerhetik
az érdeklődők.

JpI romKert
 Nyílt nap az ásatáson – ArcheON
Szeptember 26. csütörtök 10.00-11.00

A Mercurius-szentély ásatása
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációt
igényel: info@savariamuseum.hu

Szeptember 26. csütörtök 17.00

 A Sabaria kávéházak
KÉPTÉR - előadássorozat 2.

 Nyílt nap az ásatáson – ArcheON –
a Kutatók Éjszakája keretében

ELőADó: Horváth József helytörténész

A Mercurius-szentély ásatása
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációt
igényel: info@savariamuseum.hu

A modern Szombathely megérte a modern kávéházak
fénykorát is. Kávésok vetélkedtek egymással, hogy minél
fényesebb és kényelmesebb környezetben fogadhassák
a szórakozni kívánó közönséget. Ezek közül kiemelkedett
a Sabaria kávéház, amely több helyen is üzemelt pompás
berendezésével. 1881-től a Heimler-házban, 1894-től
a Szakács-házban, 1915-től pedig az egykori Március 15-e téren
kapott helyet a kávéház a szállóval együtt.
A előadássorozat a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Szeptember 27. péntek 16.00-17.00

17.30 Tárlatvezetés a Síkból tér című időszaki kiállításban
Mészáros Irén muzeológussal
18.00 Tárlatvezetés a Falu és város című időszaki kiállításban
dr. Horváth Sándor néprajzkutatóval
18.30-21.00 ElőAdások
18.30-19.00 Vas megye undergound – A régészet csodái
Vas megyében
ELőADó: Csapláros Andrea múzeumigazgató
(az ArcheON projekt keretében)

SavarIa mÚzeum

19.00-19.30 Épületek és építészek a dualizmus kori
Szombathelyen
ELőADó: dr. Melega Miklós főlevéltáros,
MNL Vas Megyei Levéltára

Szeptember 27. péntek 17.00-23.00

19.30-20.00 Szombathely közlekedésének modernizációja
a polgári korban
ELőADó: dr. Kalocsai Péter PhD, főiskolai docens, ELTE SEK

17.00 KÉPTÉR – Síkból tér – kiállításmegnyitó

20.00-20.30 Szombathelyi tér-kép. A nézőpont és a látásmód
átalakulása, 1865-1930
ELőADó: Mayer László levéltáros, MNL Vas Megyei Levéltára

 Kutatók Éjszakája

A KÉPTÉR sorozat harmadik része a 19-20. század
fordulójának Szombathelyére kalauzolja a látogatót.
A tér (térkép) és az idő összefonódásának lehetünk tanúi
az első polgármester, Bárdossy István hivatalba lépésétől
Kiskos István polgármesterségéig, a régi városháza
felépítésétől a közkórház megnyitójáig. A kiállításon a Savaria
Múzeum gyűjteményének darabjai mellett a Magyar Nemzeti
Filmarchívum ﬁlmhíradói és korabeli újságok segítségével
elevenedik meg a város élete: a közigazgatás, az oktatás,
a kultúra, a katonaság, a népjólét, a pénzügy és a parkok
témájához kapcsolódva.
KÉPTÉR – Falu és város. Szombathely városa
és a falvak viszonya – kiállításmegnyitó
A KÉPTÉR sorozat negyedik kiállítása Szombathely és
a környező települések kapcsolatát mutatja be. Szombathely,
a püspöki mezőváros uradalmának részei voltak évszázadokon
át a püspöki falvak: (Ó)Perint, majd Újperint, továbbá
Szentmárton és Zanat. A környező települések később sorra
beolvadtak a városba, így lett Szentmárton, Olad, Kámon,
Herény, Zanat, Hermán, Szentkirály és Szőllős is Szombathely
része. A város és a falu kapcsolatrendszerét nyolc témakörben
mutatja be a kiállítás: kereskedelem, szolgáltatás;
szövetkezetek, egyesületek; munka; iskola; egyházi kapcsolat;
egészségügy; közlekedés, infrastruktúra; a falu, mint a városi
ember szabadidős tere.

20.30-21.00 A némaﬁlm aranykora.
Az 1920-as évek ﬁlmgyártása
ELőADó: Vágvölgyi András médiapedagógus, ﬁlmesztéta,
Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium
21.00 -22.00 Tárlatvezetés az állandó kiállításban
Sánta Barbara régésszel
21.00-22.00 Táncoktatás „jazzkorszak”- módra Novák Tamás
táncpedagógussal. Közreműködik a Duo Don Pedro'z formáció
18.00-22.30
Múzeumpedagógiai foglalkozások a ﬁlm, a divat,
a mozgás jegyében
100 év vissza - fotózd magad!
App-kaland a múzeumban.
Nonstop moziﬁlmek a XX. század elejéről.
Idézzük meg az 1900-1930-as éveket! Ruhák, cipők,
kiegészítők – amit csak talál, vegye fel, hozza el magával!
Partnerünk a Mészáros Cukrászda
A rendezvény ingyenes.
A kiállításokat és a rendezvényt
a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Savaria Múzeum
9700 SZOMBATHELY, KISFALUDY SÁNDOR UTCA 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00

Szombathelyi Képtár
9700 SZOMBATHELY, II. RÁKóCZI FERENC 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
Augusztus 25-én, vasárnap is nyitva!

J.P.I. Romkert
9700 SZOMBATHELY, MINDSZENTY JóZSEF TÉR 1.
Csak vezetéssel látogatható!
Tárlatvezetések: csütörtök, péntek, szombat:
10.30; 14.30; 16.00

Vasi Skanzen
9700 SZOMBATHELY, ÁRPÁD UTCA 30.
augusztus 31-ig: kedd-vasárnap 9.00-18.00
szeptember 1-től: kedd-vasárnap 9.00-17.00
Augusztus 22-25-ig ZÁRVA!

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 SZOMBATHELY, PÁSZTOR UTCA 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00
A Látványtár előzetes
bejelentkezéssel látogatható!

INGYENES LÁTOGATÁSI LEHETőSÉG:
26 éven aluliaknak és 18 évesnél ﬁatalabb
gyermek kísérőjének:
Augusztus 17-én és szeptember 28-án:
Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár,
Iseum Savariense, Smidt Múzeum, Vasi Skanzen
Ezen a napon 15 órakor ingyenes
tárlatvezetést tartunk!

Szombathely
Megyei Jogú
Város

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

múzeumi

programok

2019. október

A Treitschke-gyűjtemény
részlete a Magyar Természettudományi
Múzeum Lepkegyűjteményében,
Budapest

S z o m b a t h e ly

2019. október
Október 3. csütörtök 17.00

SAVARIA MÚZEUM
 A századfordulós Szombathely
katonai helyőrsége

időSzaki kiállítáSok :
SAVARIA MÚZEUM
 KÉP-TÉR - Aranykor

KÉP-TÉR-előadássorozat 3.

Megtekinthető 2020. augusztusig.

Október 3-4. csütörtök, péntek 8.30-15.00

SMIDT MÚZEUM
 KÉPTÉR – Egy szelet Szombathely

VASI SKANZEN
 Állatok világnapja
Magyar népmese napja

Megtekinthető 2020. májusig.

Október 10. csütörtök 17.00

ISEUM SAVARIENSE
 KÉPTÉR – Savaria underground

SAVARIA MÚZEUM
 Vig Károly: A rovartani kutatások
története Magyarországon

Megtekinthető 2020. júliusig.

Novemberi programelőzeteS:

Könyvbemutató

November 8-10.

• VASI SKANZEN

 Szent Márton-napi országos nagyvásár

Október 12. szombat 10.00

SZOMBATHELY
 Szombathelyi séták
Zarkaháza – Bádonfa - Bogát

November 14.

 Hogyan kerültek olyan mélyre?
A városi ásatás módszertana
KÉP-TÉR előadássorozat 7.

Október 17. csütörtök 17.00

SAVARIA MÚZEUM
 Én elmentem a vásárba…

November 21.

KÉP-TÉR – előadássorozat 4.

a dualizmus kori Szombathelyen

 Parkok és sétányok
VATT előadóülés

Október 26. szombat 10.00

SZOMBATHELY
 Szombathelyi séták
Petőﬁ-telep

November 28.

 Hogy is állunk?

A városi régészet helyzete Pannoniában
KÉP-TÉR előadássorozat 7.

A
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Savaria mÚzeUm
 Én elmentem a vásárba…
Október 17. csütörtök 17.00

KÉP-TÉR előadássorozat 4.
ELőADó: dr. Horváth Sándor néprajzkutató

Savaria mÚzeUm
 A századfordulós
Október 3. csütörtök 17.00

Szombathely katonai helyőrsége

KÉP-TÉR előadássorozat 3.
ELőADó: Tangl Balázs történész, muzeológus
Szombathely dualizmus-kori fejlődésének egyik fontos
tényezője volt az 1889-ben létrejött katonai helyőrség.
A két háziezred (a cs. és kir. 11-es huszárezred és a cs.
és kir. 83. gyalogezred), különösen tisztikaruk, meghatározó
szerepet játszott a város és a vármegye gazdasági és
társadalmi életében. A helyőrség a mindennapi élet részéve
vált: ott voltak a bálokon és estélyeken, az ünnepségeken,
a sportéletben és kivették részüket a jótékonyságból is.
Az előadás során a hallgatóság a helyőrség kialakulásáról,
a tisztikarnak a város életében betöltött szerepéről és a helyi
polgársághoz való viszonyáról kaphat képet.

Az előadássorozat
a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Az előadás azt a témát járja körül, hogyan jelenik meg
a falu a városban. Mindez főként a kereskedelem és
a szolgáltatás terén tetten érhető. A falu élelmiszerei, a falusi
kézművesek, iparosok termékei a rendszeresen megtartott
vásárokon jelennek meg a városban. Korabeli fotók
és leírások tanúskodnak például a hordozás és szállítás
eszközeiről, és arról, hogy milyen szerepet játszottak a heti
vásárok a magán- és a közszféra ellátásában. Az előadó
a régi dokumentumok, fényképek segítségével az egykori
vásárok rekonstruálására vállalkozik.
Az előadássorozat
a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Savaria mÚzeUm
 Vig Károly: A rovartani kutatások
Október 10. csütörtök 17.00

története Magyarországon

KöNYVBEMUTATó
A szerző a Magyar Rovartani Társaság elnökeként naponta
találkozik azzal az érdeklődéssel, ami a gyermekekben és
a ﬁatalokban lobog a rovarvilág sokszínűsége iránt. Sajnálatos,
hogy ez a lelkesedés előbb-utóbb kikopik, és elutasításba
fordul, pedig érdekünk fűződik a rovarok megismeréséhez,
mert létük alapvetően áthatja mindennapjainkat.
A könyv a kezdetektől 1910-ig, a Magyar Entomologiai
Társaság megalapításáig tekinti át a hazai rovartani kutatások
történetét. A szerző szakított azzal a felfogással, hogy
csak a legnagyobbak életútját ismertesse, mert a feledés
homályából kutatók tucatjait emelte újra rivaldafénybe.
Meggyőződése szerint meg kell ismertetni mindenkivel
a névtelenek munkásságát, amelyekre legnagyobbjaink
eredményei támaszkodnak.
A kiadvánnyal a hazai tudománytörténet nagy adósságát
is sikerült rendezni, és hiánypótló művet adni az olvasók
kezébe. Reményeink szerint a könyv hozzájárul ahhoz
a szemléletváltozáshoz is, amely egyenrangú félként kezel
minden körülöttünk létező élőlényt, így a rovarokat is!
A kötet megjelenését
a Nemzeti Kulturális Alap
Könyvkiadás Kollégiuma támogatta.

vaSi SkaNzeN
 Állatok világnapja

Október 3-4. csütörtök, péntek 8.30-15.00

Magyar népmese napja

„Nincsen nálunk képes naptár, annál inkább népes kaptár!”
Az idei rendezvényen a legszorgalmasabb és leghasznosabb
rovarok, a méhek kerülnek a ﬁgyelem középpontjába.
Sok izgalmas kérdésre kapunk választ: Miért nélkülözhetetlen
társaink? Tényleg éltek már a Földön a dinoszauruszok korában
is? Valóban nincs fülük és náluk csak a lányok dolgoznak?
Benézünk egy üvegkaptárba, megismerjük a méhész eszközeit,
megkóstoljuk a különböző gyűjtésű mézeket és sokat játszunk!
Kis időre a gyerekek is méhecskék lehetnek.

fOgLALKOZáSOK, TÉMáK:
• Mindent a méhekről és a méhészetről 3 állomáson
• Kirajzás a nagyrétre! Nektárgyűjtő játék
• Méh-evő szörnyek: darázsölyv, gyurgyalag, halálfejes lepke
• Mesés árnyjáték
• Hogyan dolgozik egy vakvezető kutya? Közreműködnek
a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének munkatársai
• Állati eredetű termékek ismertetője
• Tejudvar: tejfeldolgozás a fejéstől a késztermékig –
a Vépi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
diákjainak bemutatója
• A 9 magyar kutyafajta játékos megismerése
• Nyúlsimogató
• Szárnyasok a tyúkudvarból
• Népi halászat bemutatása
• Találkozás délceg lovakkal és egy kedves pónival
Október 3-án a kisiskolásoknak rövid előadásokat tart
a méhekről prof. dr. Vig Károly entomológus.
jEgYáRAK: bölcsődések: ingyenes
óvodások, iskolások: 400 Ft/gyermek,
pedagógusok: ingyenes, kísérő szülők: 500 Ft/fő
BEjELENTKEZÉS, IDőpONT-EgYEZTETÉS:
Tóth Róbert múzeumpedagógus
94/311-004 vagy 06-20/578-8893

Szombathely
 Szombathelyi séták:
Október 12. szombat 10.00

Falusi séták a városban 3. –
Zarkaháza - Bádonfa - Bogát
Barangolás a Gyöngyös mentén. Mi látszik azokból
a kis falvakból, amelyek már nagyon rég elvesztették
önállóságukat?
TALáLKOZáS: 10 órakor a Sport téren
A SÉTáT VEZETI: Orbán Róbert,
a Szent Márton Intézet munkatársa

Szombathely
 Szombathelyi séták:
Október 26. szombat 10.00

Falusi séták a városban 4. – Petőﬁ-telep

A város déli részén található terület neve eredetileg Dérmán
volt, később Sorok-major lett, ma pedig Petőﬁ-telepnek hívják.
A séta résztvevői egy „külterületi lakott hely” átalakulásának
történetét kísérhetik nyomon.
TALáLKOZáS: 10 órakor a Petőﬁ-telepi buszmegállónál
A SÉTáT VEZETI: Orbán Róbert,
a Szent Márton Intézet munkatársa

Savaria Múzeum
9700 SZOMBATHELY, KISfALUDY SáNDOR UTcA 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00
Október 23-án ingyenesen látogatható!

Szombathelyi Képtár
9700 SZOMBATHELY, II. RáKócZI fERENc U. 12.
Felújítás miatt ZÁRVA.

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 2020. április 1-ig.

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
A Látványtár előzetes
bejelentkezéssel látogatható!

INgYENES LáTOgATáSI LEHETőSÉg:
26 éven aluliaknak és 18 évesnél ﬁatalabb
gyermek kísérőjének:
Október 26-án:
Savaria Múzeum, Iseum Savariense,
Smidt Múzeum, Vasi Skanzen
Ezen a napon 15 órakor ingyenes
tárlatvezetést tartunk!

Szombathely
Megyei Jogú
Város

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

múzeumi

programok

2019. november,
december

A Gyöngyös 1925/26 telén Szombathelyen,
fényképrészlet: Farkas Géza
(Savaria Múzeum Természettudományi Osztály
fotógyűjteménye)

S z o m b a t h e ly

2019. november, december
November 8-10. péntek-szombat-vasárnap

December 7-8. szombat-vasárnap

VASI SKANZEN
 Szent Márton-napi országos nagyvásár

SAVARIA MÚZEUM
 Karácsonyi vásár

November 14. csütörtök 17.00

December 12. csütörtök 17.00

ISEUM SAVARIENSE
 Hogyan kerültek olyan mélyre?
A városi ásatás módszertana

ISEUM SAVARIENSE
 A városi régészet helyzete és
Aquincum, avagy van még mit kutatnunk?

KÉP-TÉR előadássorozat 5.

KÉP-TÉR előadássorozat 7.

November 21. csütörtök 17.00

időSzaki kiállítáSok :

SAVARIA MÚZEUM
 Parkok és sétányok
a dualizmus kori Szombathelyen
Tudományos előadóülés
November 23. szombat 10.00

SZOMBATHELY
 Szombathelyi séták
Falusi séták a városban 5.
Maradt-e valami a régi Szentmárton
faluból? Felfedező úton a belvárosban
November 28. csütörtök 17.00

ISEUM SAVARIENSE
 Feltárás, megőrzés, műemléki
rekonstrukció – Az ásatás
és örökségvédelem lehetősége
a városi régészetben
KÉP-TÉR előadássorozat 6.

SAVARIA MÚZEUM
 KÉP-TÉR - Aranykor
Megtekinthető 2020. májusig.

 KÉP-TÉR - Falu és város kapcsolata Szombathely példáján
Megtekinthető 2020. májusig.

SMIDT MÚZEUM
 KÉP-TÉR – Egy szelet Szombathely
Megtekinthető 2020. augusztusig.

ISEUM SAVARIENSE
 KÉP-TÉR – Savaria underground
Megtekinthető 2020. júliusig.
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

VA S I S K A N Z E N • november 8-10.
péntek- Szombat-vaSárnap
....................................
November 8. péNTEK 15.00-19.00
....................................
15.00 Hétszínvirág Óvoda műsora
15.30 B. Brenner János Óvoda műsora
16.00 Gyöngyös-menti Dalos Egylet műsora
16.00 Tündérkert meseóra – interaktív foglalkozás
gyerekeknek a gondoskodásról és szeretetről
Kőszegi-Arbeiter Anitával (kerített ház szobája)
16.30 Koprive koncert
18.00 Töklámpás-felvonulás, díjátadó

November 9. SZOMBAT 9.00-18.00
....................................
10.00 Esőűzés a Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület
közreműködésével
11.00 Beszélgetés az őszi terményekről Bozsik gazdával,
az MTVA Kossuth Rádió munkatársával és regionális termelőkkel
(kerített ház szobája)
13.00 Bormustra (kispajta)
13.00 Tündérkert meseóra (kerített ház szobája)
13.30 Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre műsora
14.00 Íjászbemutató
15.00 János vitéz hiteles története képekben elbeszélve Boka Gábor műsora
16.00 Tündérkert meseóra (kerített ház szobája)
16.30 Makám Esszencia koncert
Magyar Bori-ének, Krulik Zoltán-ének, gitár,
Kuczera Barbara-hegedű, Vázsonyi János-szaxofon,
Bata István-basszusgitár
Közreműködik: Varró Zoltán-ütőhangszeren

MindhároM napon:

November 10. VASáRNAp 9.00-18.00
.................................
10.00 Tavaszi Szél Citerazenekar
10.30 Íjászbemutató
10.30 Tündérkert meseóra (kerített ház szobája)
11.00 Gazdag Erzsi Óvoda műsora
11.30 Vadvirág Óvoda műsora
12.00 Íjászbemutató
12.30 Az „Őszi disznóságok, marhaságok” főzőverseny díjátadója
az Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód Egyesület,
a Szombathelyi Határőr Nyugdíjas Egyesület, a Vasi Honvéd
Bajtársi Egyesület és a Szombathelyi Szív a Szívért Egyesület
közreműködésével
13.00 Tündérkert meseóra (kerített ház szobája)
13.30 Perenyei dalkör műsora
14.00 Pavane - zászlóforgatók felvonulása
15.00 Égigérő fa – a Mesebolt Bábszínház műsora
16.00 Tündérkert meseóra (kerített ház szobája)
16.30 Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora
a Boglya Népzenei Együttes kíséretével
17.30 Pavane - zászlóforgatók felvonulása

• Kézműves foglalkozások a nyitott műhelyekben, pajtákban:
tökfaragás, bőrözés, terménybábok, ajtó/ablakdísz készítése
szombat 10.00-tól folyamatosan nemezelés (F.I.T.O. szappan)
vasárnap 11.00-tól folyamatosan szappanfőzés (F.I.T.O. szappan)
• Szent Márton üzenetei és napjának jelentései - interaktív
és ügyességi játékok, „lúdnyak-szakítás”
• Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója
• Tárlatvezetés A nap, a hold és a csillagok
a hagyományos közösségek életében című kiállításban
(péntek, szombat, vasárnap 16.00)
SzoMbaton éS vaSárnap:
• Vendégünk a Vépi Kölyökmentők Egyesület
Jegyárak pénteken:
• teljes árú belépőjegy: 700 Ft
• kedvezményes árú belépőjegy
Szent Márton-kártyával: 500 Ft
• diák, nyugdíjas: 500 Ft
• 6 év alatt ingyenes
Szombaton éS vaSárnap:
• teljes árú belépőjegy: 1.300 Ft
• kedvezményes árú belépőjegy
Szent Márton-kártyával: 1.000 Ft
• diák, nyugdíjas: 600 Ft
• 6 év alatt ingyenes

A rendezvény a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósul meg..

Savaria mÚzeUm
 Parkok és sétányok
November 21. csütörtök 17.00

a dualizmus kori Szombathelyen

Tudományos előadóülés
Mitől „modern” a város? Teremtsen munkahelyeket,
biztosítsa az egészségügyi, a szociális és az oktatási rendszerek
működését, legyen megfelelő közlekedése, közműhálózata,
adjon lehetőségeket a szabadidő eltöltésére! A felsorolásból
gyakorta kimarad, hogy a „modern” város legyen zöld, hogy
a várostervezés találja meg a beépített és a beépítetlen
zöldfelületek ideális arányát, fásítsa az utcákat, a parkokat
szemet gyönyörködtető fás- és lágyszárúakkal ültesse be,
tartsa fenn és gondozza ezeket a területeket.
Szombathely a 19–20. század fordulóján nemcsak
infrastruktúrájának rohamos fejlődésével vívta ki a
„Nyugat királynője” címet, de méltán lehetett büszke parkjaira,
sétányaira is. Nagynevű botanikusok, dendrológusok,
kertészdinasztiák munkálkodtak, hogy megteremtsék a város
zöld arculatát, amihez megnyerték a városvezetés hathatós
elvi és anyagi támogatását. Sőt, maga a városvezetés lépett
fel kezdeményezőként.
Az előadóülésen felidézzük a múltat, megismerhetjük napjaink
parktervezési gyakorlatát és a növényvédelmi nehézségeket is.

Az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete és a Savaria Megyei Hatókörű
Városi Múzeum közös rendezvénye.

képző- éS iparművéSzeti, deSign
éS kézműveS termékek váSára
Graﬁkák, festmények, textilbabák, házi szappan, kékfestő
termékek, fa design, selyemmunkák, egyedi ékszerek, táskák,
cipők, párnák, ruhák és sok minden más…
Vásárolja meg vagy készítse el nálunk az ünnepi ajándékot!

December 7. Szombat
10.00-14.00 Ötvös workshop: ékszerkészítés –
Veres Éva iparművésszel (ingyenes)
14.00-18.00 Japán könyvkötészeti workshop –
Binder Izabella (Binder’s Notebooks) képzőművésszel (ingyenes)
14.00-18.00 Textil workshop: szitanyomás
László Edina textilművésszel (ingyenes)

December 8. vaSárnap
10.00-12.00 Szaloncukor-készítő workshop –
Mák Dórival (Choco Mák)
A részvétel regisztrációhoz kötött, 2500 Ft/fő
14.00-18.00 Csomagolás design –
Szunyog Júlia képzőművésszel (ingyenes)
Kézműves foglalkoztató folyamatosan:
mézeskalács-sütés, agyagozás, karácsonyi dekorációk
készítése gyerekeknek
A rendezvényen forró csoki, forralt bor, kürtőskalács
és sütemény (Cake Art) vásárolható!

KARÁCSONYI VÁSÁR
deceMber 7-8.
szombat-vasárnap 10.00-18.00

S avaria MúzeuM

A vásár ideje alatt a Vasi Múzeumbarát Egylet saját készítésű
ajándékainak megvásárlásával az SMA-beteg
Katona Olivér és Hosszú Levente rehabilitációját támogathatja.
Egyéb információ és workshopra jelentkezés:
baki.orsolya@savariamuseum.hu

A rendezvény a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósul meg..

iSeUm SavarienSe
 Hogyan kerültek olyan mélyre? November 14. csütörtök 17.00

A városi ásatás módszertana

KÉP-TÉR előadássorozat 5.
ELőADó: dr. Pap Ildikó Katalin régész, főmuzeológus,
Savaria Múzeum
Ásatást végezni egy város közepén kihívásokkal teli feladat.
A közművekkel szabdalt, letöbbször szűk és mély gödrök
azonban értékes és más forrásból meg nem ismerhető
adatokkal szolgálnak a talpunk alatt lévő terület történetéről.
Az utcák, terek burkolata alatt falak, temetkezések, járószintek,
utak, közművek, épületek nyomai halmozódnak egymásra,
a templomok padozata alatt kripták rejtőznek. Az előadás
a régészek szemszögéből mutatja meg és a régészek szemével
láttatja ezt a rejtett világot.

Az előadások a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósulnak meg.

iSeUm SavarienSe
 Feltárás, megőrzés, műemléki
November 28. csütörtök 17.00

rekonstrukció – Az ásatás
és örökségvédelem lehetősége
a városi régészetben
KÉP-TÉR előadássorozat 6.

ELőADó: Sosztarits Ottó régész,
intézményvezető-helyettes, Iseum Savariense
Savaria – az intenzív és nagy felületű ásatások ellenére
alig-alig ismert az itt élők és az ide látogatók számára. Ennek
alapvető oka, hogy feltárt emlékeit vagy visszatemették, vagy
ami még rosszabb – maradéktalanul és visszavonhatatlanul
semmisült meg az építkezések során. Szükségszerű-e, hogy
ez így legyen? Van-e lehetőség a feltárt ókori emlékek,
múltunk és örökségünk megmentésére és bemutatására?
Törvényszerű-e, hogy a modern város igényei és az egykori
római település konﬂiktusából mindig az utóbbi jöjjön ki
rosszul? Lehet ez máshogyan? Keressük együtt a választ!

iSeUm SavarienSe
 A városi régészet helyzete és Aquincum,
December 12. csütörtök 17.00

avagy van még mit kutatnunk?

KÉP-TÉR előadássorozat 7.
ELőADó: dr. Láng Orsolya régész, igazgató,
BTM Aquincumi Múzeum
Aquincum településegyüttesének kutatása közel 130 éves
múltra tekint vissza, amelynek során kirajzolódott a legiotábor,
a katona- és polgárváros szerkezete és a környék
villaövezetének topográﬁája. A kezdeti, nyugodt, idilli ásatások
helyét azonban az elmúlt évtizedekben a beruházásvezérelt
kutatások vették át, szűk határidőkkel, limitált lehetőségekkel,
speciális, városi környezetben. Hogyan lehet a megváltozott
körülmények és lehetőségek között mégis minőségi szakmai
munkát végezni, tudományosan hasznosítani a begyűjtött
információkat, megmenteni a főváros római régészeti
örökségét az utókor számára? Van-e még mit kutatni és ki
kell-e mindent ásni? Az előadás ezekre a kérdésekre keresi
a választ, jó pár aquincumi esettanulmányon keresztül.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg..

Szombathely
 Szombathelyi séták:
November 23. szombat 10.00

Falusi séták a városban 5.
Maradt-e valami a régi
Szentmárton faluból?
Felfedező úton a belvárosban
TALáLKOZáS: 10 órakor a Vásárcsarnok bejáratánál
A SéTáT VEZETI: Orbán Róbert,
a Szent Márton Intézet munkatársa

Savaria Múzeum
9700 SZOMBATHELY, KISfALUDY SáNDOR UTcA 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00

Szombathelyi Képtár
9700 SZOMBATHELY, II. RáKócZI fERENc U. 12.
Felújítás miatt ZÁRVA.

Iseum Savariense
9700 SZOMBATHELY, II. RáKócZI fERENc U. 6-8.
szerda-szombat:: 10.00-17.00

Smidt Múzeum
9700 SZOMBATHELY, HOLLáN ERNő UTcA 2.
kedd-péntek: 10.00-17.00

J.P.I. Romkert
9700 SZOMBATHELY, MINDSZENTY jóZSEf TéR 1.
ZÁRVA 2020. április 1-ig.

Vasi Skanzen
9700 SZOMBATHELY, áRpáD UTcA 30.
kedd-vasárnap 9.00-17.00
2019. november 11-től ZÁRVA.

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 SZOMBATHELY, páSZTOR UTcA 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00
A Látványtár előzetes bejelentkezéssel látogatható!
A Savaria MHV Múzeum tagintézményei ZÁRVA lesznek:
2019. november 1-3.
2019. december 21. – 2020. január 1.

INgYENES LáTOgATáSI LEHETőSég:
26 éven aluliaknak és 18 évesnél ﬁatalabb
gyermek kísérőjének:
November 30-án és december 14-én:
Savaria Múzeum, Iseum Savariense

INgYENES TáRLATVEZETéS:
November 30.
Savaria Múzeum
14.45-15.15 A Savaria Szimfonikus Zenekar minikoncertje
15.15 Ingyenes tárlatvezetés
Iseum Savariense
15.00 Ingyenes tárlatvezetés
December 14.
15.00 Ingyenes tárlatvezetés a Savaria Múzeumban
és az Iseumban

Szombathely
Megyei Jogú
Város

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

A pályázat Szakmai beszámolója az előadássorozat részletes
fotódokumentációval az alábbi linken érhető el a múzeum weboldalán:

leírásával,

http://www.savariamuseum.hu/editor_up/KEPTER%20SZAKMAI%20beszamolo%202019%20NKA.
pdf

