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1. A megvalósított 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
kiállítóhelyekre fókuszált, és több pillérre épül:

múzeumokra,

illetve

(1) Rendezvények szervezése a program népszerűsítésére: a program több kor- és
célcsoport megszólítására is alkalmasnak bizonyult. 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 biztosította.
(2) A programot népszerűsítő marketingkommunikációs- és sajtókampány
folytatása, különös tekintettel az online és közösségi médiára.
(3) A programhoz kapcsolódó weboldal és mobilapplikáció korszerűsítése.
(4) A megújított, a múzeumok és kiállítóhelyek látogatásához kapcsolódó online
matricagyűjtő játék folytatása.
(5) További múzeumok, kiállítóhelyek bevonása a programba.
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2. A program részletes bemutatása
2.1 Rendezvények szervezése a program népszerűsítésére
értelmében
az
Inspire
A
Néprajzi
Múzeummal
kötött
szerződés
Rendezvényügynökség Kft. feladata volt, hogy megszervezze a Mozaik Múzeumtúra
program részeként megvalósítandó Mozaik Múzeumtúra Roadshow-t, a Néprajzi
Múzeumban megtartott Mozaik Múzeumtúra Napot, valamint hogy budapesti
kulturális fesztiválokon biztosítsa a Mozaik Múzeumtúra program megjelenését. A
Néprajzi Múzeummal együttműködve a rendezvényszervező ügynökség 6 eseményt
bonyolított le.
A Mozaik Múzeumtúra 2017 szeptemberében kezdődő programjának egyik újítása
volt a december 1-én, a Néprajzi Múzeum búcsúhétvégéjén tartott Mozaik
Múzeumtúra Nap, mely teljesen új koncepcióra épült. A cél az volt, hogy egy
múzeumot minél jobban, minél mélyrehatóbban ismerhessenek meg az ide látogató
osztályok, családok. Különleges múzeumi órákkal, kézműves foglalkozásokkal, zenéstáncos, és egyéb rendhagyó tárlatvezetésekkel, kulturális programokkal várta a
múzeum a látogatóit. A Mozaik Múzeumtúra Napon csaknem 800 szerencsés tanuló
részesülhetett a nem mindennapi élményekben, szombaton és vasárnap pedig a nagy
érdeklődésre való tekintettel 20 további osztályt vártak foglalkozásokra az intézmény
dolgozói. A diákság mellett a pedagógusok számára is különleges foglalkozás várt a
múzeumban, ugyanis workshop keretében ismerkedhettek meg a múzeum online
gyűjteményével, s azzal, hogyan tudják befűzni az archív anyagokat, fényképeket a
nép- és honismeret- vagy énekórákba.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 4 állomását egy-egy, kulturális örökségben gazdag
város adta. Gyulán, Szentendrén, Nyíregyházán és Keszthelyen voltak az állomások,
ahol több helyi múzeumnak is lehetőséget kínáltunk, hogy bekapcsolódjanak a
rendezvénysorozatba. 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 4 állomásos Roadshow hasonló vázra épült fel az eltérő helyszíneken. A
rendezvénysorozat célkitűzéseit legjobban az szolgálta, ha a programok minden
városban egy központi helyszínre koncentrálódtak, emellett a város többi múzeumát
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is be tudtuk vonni a rendezvénysorozatba. A Roadshow állomásai esetében
elengedhetetlen volt a széles kört elérő kommunikáció. A roadshow 4 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 Roadshow-ról 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. A Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
munkatársai minden esetben képviselték a helyszíneken a Mozaik 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 Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018-as programjában új
elemeként határon túli magyar múzeumok bemutatására buzdítottuk a főszervező
intézményeket. Ennek keretében Gyulán a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum,
Szentendrén pedig a vajdasági Topolya Község Múzeuma utazott Magyarországra, s
színesítette a múzeumi Roadshow programjait.
A sikeres Roadshow kulcsa tapasztalataink szerint az átfogó kommunikációs
kampány, az átgondolt tematikájú rendezvénysorozat, valamint az összefogott
szervezés volt, melynek során a házigazda múzeumokkal szoros együttműködésben
valósítottuk meg a rendezvényeket.
Az előző pályázati időszakban bevezetett Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozat a 2017. szeptember 1-gyel induló programban is folytatódott. Ennek
keretében a múzeumok kínálatát az iskolákba vittük el egy-egy rendhagyó tanítási nap
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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 novembere és 2018
júniusa között 7 iskola 57 osztályának közel 1500 felső tagozatos tanulója vett részt a
Mozaik Múzeumtúra által szervezett, különleges múzeumi napokon. Az Örökség
Kultúrpolitikai Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az
iskolai roadshow szervezője és lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország
legnépszerűbb történelemtanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek
számára Reformáció 500 kvízzel készült az állomásokon. Az iskolai edukációs
programsorozatban a Bélyegmúzeum, a Diósgyőri vár, a Katonai Emlékpark Pákozd,
a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti
Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Magyar
Természettudományi Múzeum, az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely, a
a Postamúzeum, a Reptár – Szolnoki Repülőmúzeum, valamint a Siklósi Vár
múzeumának részvételével mutattuk be, hogy múzeumba járni élmény, s hogy
rengeteg mindent lehet játszva tanulni. A 2017/18-as tanévben a Mozaik Múzeumtúra
történetében először határon túlra is eljutott a múzeumnépszerűsítő program: a
felvidéki Udvard község egyik magyar iskolájában vettek részt a diákok az
élménypedagógiai napon.
A Mozaik Múzeumtúrával budapesti családi, kulturális és oktatási rendezvényeken is
találkozhattak a múzeumbarátok: az Inspire Rendezvényügynökség Kft.
szervezésében a május 13-án megrendezett Múzeumok Majálisán képviseltette magát
a programunk. A Múzeumok Majálisán a családok szórakoztatására
szerencsekerékkel készültünk, a tartalmas időtöltéshez pedig hozzájárult a Néprajzi
Múzeum „Kanálország” című múzeumpedagógiai foglalkozása is, amelyen a
résztvevők műtárgyak segítségével ismerkedhettek meg a különböző népi kanalak
használati céljaival. Az iskolai edukációs programsorozat kiegészítéseként, az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet és a Felelős Szülők Iskolája szervezésével pedig a Mozaik
Múzeumtúra képviseltette magát a május 26-27-én Millenárison szervezett PlayKID –
Minimax Gyermeknapon is, ahol a Bélyegmúzeum, a pákozdi Katonai Emlékpark, a
RepTár - Szolnoki Repülőmúzeum, a Magyar Földrajzi Múzeum és a Néprajzi
Múzeum a szabadtéri rendezvényre hozták a kicsiknek a múzeumi élményeket.
Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet második együttműködő partnere a rendezvények
tekintetében a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület (TKME), akikkel őszi és nyári,
városlátogatással egybekötött múzeumtúrákat szerveztünk. A TKME szakmai
vezetésével zajló túrákon az érdeklődők megismerkedhettek Szolnok, Érd,
Balatonszárszó és Balatonföldvár, Tihany, Kunszállás és Békéscsaba múzeumaival és
kulturális örökségeivel.

7

A Mozaik Múzeumtúra 2017-2018-as programja során összesen 20 rendezvénnyel
népszerűsítettük a múzeumokat és csináltunk kedvet az intézmények
meglátogatására.

2.2 A programot népszerűsítő marketingkommunikációs- és sajtókampány
A programot népszerűsítő marketingkommunikációs- és sajtókampány az online és
közösségi médiára fektetett nagy hangsúlyt. A marketingkommunikációs- és
sajtókampány több részre különíthető el, ezen belül sajtókommunikáció, hirdetések,
PR-cikkek megjelentetése, médiavásárlás, közösségi média felhasználása és nyomdai
anyagok legyártása realizálódott. A szélesebb nyilvánosság és a különféle
célcsoportok tájékoztatása érdekében a program rendezvényeiről, valamint a
vonatkozó fejleményekről, aktivitásokról intenzív sajtókommunikációs tevékenység
valósult meg. A médiavásárlás során kiemelt figyelmet fordítottunk a releváns,
országos és vidéki felületeken való megjelenésre. A marketingkommunikációs- és
sajtókampány leginkább hangsúlyos eleme a legnépszerűbb közösségi oldalon, a
Facebookon megvalósított hirdetési kampány volt, amely az oldalon heti
rendszerességgel megjelenő aktivitásokkal is kiegészült, de egyre több követővel
rendelkezik a program Instagram fiókja is. Az intenzív sajtókommunikációs munka
eredményeként az online, az elektronikus és a print médiában több száz szerkesztőségi
felületen megjelent cikket, interjút generáltak a programmal kapcsolatban kiadott
hírek: mind az országos, mind a regionális média folyamatosan foglalkozott a Mozaik
Múzeumtúra programmal.

2.3 A program weboldalának és mobilapplikációjának korszerűsítése
A Mozaik Múzeumtúra programmal kapcsolatos információk megjelenítésének
legfontosabb fóruma a weboldal. A www.mozaikmuzeumtura.hu domainnéven
regisztrált felületen a részt vevő intézményekről készült ismertetők és látványos
fényképek mellett hozzáférhetőek a programmal kapcsolatos, legfontosabb
információk is. A felületre heti rendszerességgel, vagy ennél is gyakrabban kerülnek
fel a programról szóló hírek, aktuális információk. A Mozaik Múzeumtúra
rendezvények külön menüpontban (Programok) naptár megjelenítéssel is elérhetőek.
A felület további, múzeumlátogatást ösztönző funkciókkal is kiegészült: itt jelenik meg
többek között a Museum.hu portállal együttműködésben kialakított programajánló.
Ezen együttműködés eredményeként a weboldalon napi rendszerességgel jelentek
meg a hazai múzeumokban és kiállítóhelyeken esedékes programok, rendezvények.
A fiatalok elérését megcélzó mobilalkalmazás egyrészről a Mozaik Múzeumtúra által
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kifejlesztett matricagyűjtő-játék nélkülözhetetlen eszköze, de ezen felül részletesen
ismerteti a programban részt vevő múzeumokat, amelyek között tematika, település
vagy abc szerint kereshetünk, sőt az alkalmazás nyitóoldalán aktuális múzeumi
programok jelennek meg. A mobilalkalmazás Android és IOS platformokon érhető el.

2.4 A múzeumok látogatásához kapcsolódó online matricagyűjtő játék
A játékba a www.mozaikmuzeumtura.hu weboldalon, illetve a Mozaik Múzeumtúra
mobil alkalmazásban lehet regisztrálni. A játékosok a weboldalról, az AppStore és a
Google Play webáruházakból, 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 után és matricájuk begyűjtésével léphetnek egyegy szinttel feljebb a játékosok. 12 matrica elérése után bronz-, 24 matrica begyűjtését
követően ezüst-, 36 matricával pedig aranyfokozatú múzeumtúrázóvá válnak. A
játékban 2016-ban bevezetett újításként 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, azaz 12 különböző múzeum meglátogatására van szükség
a következő szintre lépéshez.

2.5 További múzeumok, kiállítóhelyek bevonása a programba
A 2014-es kezdés óta a résztvevő múzeumok száma folyamatosan növekedik. A 280
induló múzeum száma a Mozaik Múzeumtúra elmúlt 4 éve alatt további 85-tel
növekedett az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által kiadott 500 múzeum és kiállítóhely
a Kárpát-medencében című kötetben szereplő múzeumok, kiállítóhelyek
megkeresésével, valamint a programba maguktól jelentkező múzeumok bevonásával.
A Mozaik Múzeumtúra program népszerűsítését szolgálták a csatlakozó intézmények
elé kihelyezett megállító táblák. A minden egyes intézmény részére eljuttatott
reklámhordozón a program főbb arculati elemei jelentek meg, az azon szereplő QRkóddal pedig az érdeklődők letölthetik a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazást. A
Mozaik Múzeumtúra programban jelenleg 365 múzeum és kiállítóhely vesz részt.
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3. Eredmények
Az
egyes
feladatrészek
megvalósításakor
–
ennek
megfelelően
a
marketingkommunikációs- és sajtókampány 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 15 113
személy kedveli, 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, 2018. szeptember 1-i indulásától 188 (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.
A matricagyűjtő játék és a Roadshow eredményeként érzékelhetően emelkedett a
múzeumlátogatók száma: az intézményeket kifejezetten a program keretében
felkereső látogatók száma több ezerre tehető. Helyenként ingyenes mivoltából
adódóan pontosan nem meghatározható, de a múzeumok munkatársainak kalkulációi
szerint általában 800-1500 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 2017
novembere és 2018 júniusa között 7 iskola 57 osztályának közel 1500 felső tagozatos
tanulója vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, különleges múzeumi napon.
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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1. Nyomdai anyagok, gyártás
1.1 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. Ennek az
arculatnak megfelelően készültek új információs táblák a 2017-18-as program során
újonnan csatlakozó intézmények számára. 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.

1.2 Plakátok, szórólapok
A 2017. november 13-án megkötött két szerződés értelmében a Mozaik Múzeumtúra
programhoz a Shortcut Communications Kft. feladata volt a plakátok és szórólapok
grafikai tervezése és gyártása. Ennek megfelelően a 2017-18-as programhoz új
általános szórólapot terveztek, mely az egész kampány alatt érvényes tudott maradni,
így nem tartalmaz ideiglenesen érvényes információkat. A szórólapok A5-ös
méretűek, melyeket a Múzeumok Majálisán és a PlayKID-Minimax Gyermeknapon
használtuk fel a program népszerűsítésére.
Az általános szóróanyag mellett a rendezvények keretében minden Roadshow
állomásra saját szórólap és plakát készült. Ezeket az anyagokat az adott állomáson a
Roadshow-ban résztvevő múzeumok és tourinform irodák kapták meg, valamint a
roadshow városaiban található iskolák a Klebelsberg Központ közreműködésének
segítségével. A plakátok A3-as, a szórólapok A5-ös méretűek.
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.
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1.3 Reklámhordozók és ajándéktárgyak
A Mozaik Múzeumtúra program rendezvényeinek helyszíni népszerűsítésében
jelentős szerepet játszanak az itt kihelyezett szóróanyagok és reklámhordozók. Két
darab Mozaik Múzeumtúra roll-upot gyártattunk 1000x2000 mm-es méretben, melyek
a program arculati elemeit tartalmazó grafikával gondoskodtak arról, hogy a
rendezvényeken a közönség megismerkedhessen a Mozaik Múzeumtúra brand-del, és
megkereshessék online felületeinket.
Az iskolai edukációs programsorozathoz és a budapesti kulturális, oktatási és családi
rendezvényekhez pedig Mozaik Múzeumtúra ajándéktárgyakat gyártattunk. Az
iskolai eseményeken minden résztvevő gyermek Mozaik Múzeumtúra
ajándékcsomagban részesült, melyben logózott toll, nyakbaakasztó és Mozaik
Múzeumtúra szórólap volt található. A budapesti kulturális és oktatási
rendezvényeken a Múzeumtúra nyereményjátékokkal kedveskedett a résztvevőknek.
Ezeken az eseményeken tollat, nyakbaakasztót, hűtőmágnest, és három különböző
színben ceruzakészletet lehetett nyerni.

A Mozaik Múzeumtúra 2017-18-as évadához az alábbi reklámhordozókat és
ajándéktárgyakat gyárttattuk:
•

Mozaik Múzeumtúra roll-up (2 db)

•

Mozaik Múzeumtúra toll (2100 db)

•

Mozaik Múzeumtúra nyakbaakasztó (2100 db)

•

Mozaik Múzeumtúra hűtőmágnes (750 db)

•

Mozaik Múzeumtúra ceruzakészlet (750 db)
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2. Matricagyűjtő játék
A Mozaik Múzeumtúra 2017-18-as 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!

14

3. Rendezvények
3.1 Mozaik Múzeumtúra Roadshow
A Néprajzi Múzeum szerződés alapján bízta meg az Inspire Rendezvényügynökség
Kft-t a Mozaik Múzeumtúra Roadshow elnevezésű 4 állomásos rendezvénysorozat
szervezésével és lebonyolításával, valamint a Mozaik Múzeumtúra szereplésének
megszervezését a Múzeumok Majálisán.
Az együttműködés eredményeképpen az Inspire Kft. az Örökség Kultúrpolitikai
Intézet szakmai támogatása mellett megszervezte a 4 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:
•

2018. március 9-10. Gyula

•

2018. április 20-21-22. Szentendre

•

2018. május 18. Nyíregyháza

•

2018. június 8. Keszthely

A múzeumi napokon a délelőttök folyamán összesen 17 kiállítóhely 32
múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt iskolás csoportok. A délután folyamán
a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti programoké volt a
főszerep. Idén új programelemként egy-egy határon túli, magyar kötődésű múzeum
bemutatkozását segítettük a Roadshow helyszíneken. A különleges, esetenként zenés
vagy jelmezes tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, városi kulturális
sétákkal és éjszakai nyomozással eltöltött napok után aligha mondhatjuk, hogy
múzeumba menni unalmas. A rendezvények sikerességének érdekében a Roadshow
előtt pár nappal sajtótájékoztatót tartottunk, amely helyszíneken erre igény
mutatkozott.
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3.1.1. Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Gyula
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018-as évadának első állomása Gyula volt 2018.
március 9-én és 10-én. Az első helyszínre különös figyelmet fordítva nagyon szoros
együttműködésben szerveztük a rendezvényt a városban működő múzeumokkal. A
rendezvény sikerességének érdekében március 5-én sajtótájékoztatót tartottunk a
Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban. 1
A gyulai Roadshow főszervezői feladataival az Erkel Ferenc Kulturális Központ és
Múzeum Nonprofit Kft. irányítása alá tartozó múzeumokat bízta meg, így a
programban szerepelt a Gyulai Vár, az Erkel Ferenc Emlékház, a Ladics-ház és a
nemrégiben felújított Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont. A Mozaik
Múzeumtúra Roadshow új elemeként a programban helyet kap egy határon túli
magyar múzeum a bemutatkozásra, mely ez esetben a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeum volt. Az intézmény munkatársai múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak
az „Anna – változatok székely asszonysorsa” című kiállításukhoz kapcsolódóan.
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére.2

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyula – programok:

Találkozás Erkel Ferenccel - rendhagyó tárlatvezetés
Hogyan nézett ki Erkel Ferenc? Milyen személyisége volt? Milyen szenvedélyei
voltak? A program során mindez kiderül. Erkel Ferencet Pete László,
drámapedagógus személyesíti meg.
2018. március 9. 17:00, Erkel Ferenc Emlékház - Gyula, Apor Vilmos tér 7.

Erkel Ferenc szellemi öröksége tematikus tárlatvezetés
Miért Erkel szerzeménye nyert a Himnusz- pályázaton? Miért Erkel Ferencet tartják a
magyar nemzeti opera megteremtőjének? Milyen szellemi örökséget hagyott az
utókorra? A tematikus tárlatvezetésen minderre fény derül. Tárlatvezető: Kovács
Anett történész.
2018. március 10. 10:30, Erkel Ferenc Emlékház - Gyula, Apor Vilmos tér 7.

1

A sajtótájékoztatóról készített beszámoló a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 9. pontjában található.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow gyulai állomásáról a részletes beszámoló cikk a 6.2 Sajtókommunikáció
fejezet 11. pontjában található.
2
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Gyertyafényes tárlatvezetés
A nem megszokott módon és időpontban zajló tárlatvezetés alatt megismerhetjük a
gyulai polgári életet öt generáción keresztül, 1770-es évektől egészen az 1940-es
évekig.
2018. március 9. 19:00 és 20:00, Ladics-ház - Gyula, Jókai Mór u. 4

Utazó múzeum program a Bay Zoltán Általános Iskolában
A gyulai kiállítóhelyeket interaktív előadás és játszóház keretében mutatják be a
gyermekeknek a múzeum munkatársai: Cseresznyés János és Kovács Anett
történészek, Nagy Adrienn néprajzos, muzeológus, valamint Kukla Ildikó
múzeumpedagógus. (pl. fegyverbemutató, levélírás pennával, közös daltanulás,
nemzeti illat parfüm megszagoltatása és bemutatása, beöltözés stb.)
2018. március 9. 10:00 – az iskola tanulóinak részére.

Anna – változatok székely asszonysorsra
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum időszaki
múzeumpedagógiai program iskolai csoportok részére.

kiállításához

készült

2018. március 9. 15:00, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.

A Gyulai Várban egész nap
•
•
•
•
•

Állatok a várban - a középkorban már tenyésztett haszonállatok bemutatása
„Lúdtollal írunk” múzeumpedagógiai program
Kosztümös élményfotózás greenbox háttérrel
A kovácsmesterség titkai - Árgyelán János kovácsmester működő
kovácsműhelyben avatja be a látogatókat a kovácsolás rejtelmeibe
Vendégünk Czene Ferenc solymász

2018. március 10. 10:00-20:00, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.

Rendhagyó tárlatvezetés
Béres István, Gyula város főépítésze sajátos látásmódjával a vár építészeti történetére
koncentrálva mesél az műemlékről.
2018. március 10. 10:30, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.
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Anna – változatok székely asszonysorsra
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum időszaki
múzeumpedagógiai program iskolai csoportok részére.

kiállításához

készült

2018. március 10. 11:00, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.
Solymászbemutató
A hagyományos magyar vadászat és az ahhoz használt ragadozó madarak bemutatása
a Várban.
2018. március 10. 12:00, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.

Történelmi séta a várban
A tárlatvezetők az általuk viselt jelmez segítségével személyesítenek meg egykori
történelmi alakokat.
2018. március 10. 13:30, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.

Festő a várban
Kukár István művésztanárral nyomon követhetjük, hogy a XVI. században milyen
képalkotási szabályok szerint dolgoztak a festők.
2018. március 10. 15:00-20:00, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.

Fegyverbemutató
A Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület tagjai nem csak megismertetnek a XVI.
századi fegyverekkel, de bajvívásuk után a vendégek kezébe is adják harci
eszközeiket!
2018. március 10. 17:00, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.

Középkori Esti Kavalkád a Gyulai Várban
Megelevenedik a középkori várudvar! A zenéről az Ókörös Trió gondoskodik, este is
vendégünk a Kerécsényi Hagyományőrző Egyesület, Czene Ferenc solymász, és
Kukár István művésztanár. Lesz kenyérlángos, liktárium kóstoló, s megtekinthető a
Kápolnatárlat Kovács Attila tárlatvezetővel!
2018. március 10. 18:00-20:00, Gyulai Vár - Gyula, Várkert 1.
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Tárlatvezetés a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállításon
A tárlat az épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett az őket
kiszolgáló személyzet mindennapjait is bemutatja.
2018. március 10. 10:30 és 11:30, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont - Gyula,
Kossuth utca 15.

Rendhagyó tárlatvezetés
Béres István, Gyula város főépítésze a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban
állandó kiállításon sajátos látásmódjával a kastély építészeti történetére koncentrálva
mesél az műemlékről.
2018. március 10. 14:30, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont - Gyula, Kossuth
utca 15.

Sántáné a sátáné – boszorkányperek Gyulán és környékén
Előadás a kastély kápolnájában, amely a korabeli boszorkánypereket idézi fel, érintve
a megvádolt kihallgatását, büntetését.
2018. március 10. 16:00, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont - Gyula, Kossuth
utca 15.

Árnyszínház
Árnyszínház a kastélyban Soós Emőke és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház
bábszínészének közreműködésével.
2018. március 10. 11:00-13:00, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont - Gyula,
Kossuth utca 15.

Török kori holttestek nyomában
A tárlat keretében egy valódi történelmi rejtélyre derülhet fény: a 2014-ben zajlott
rekonstrukciós munkálatokhoz kapcsolódó régészeti feltárások eredményeként
három fej nélküli csontváz került elő a kastély egyik pincéjének padlózata alól – ezek
történetével ismerkedhetnek meg a programon résztvevők.
2018. március 10. 13:00 és 14:00, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont - Gyula,
Kossuth utca 15.
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Az eltemetett vár
Liska András kurátor, régész a régészeti munka folyamatát, eszközeit,
munkamódszereit mutatja be, külön szólva a Gyulai Vár egykori palánkerődítésének
feltárásáról.
2018. március 10. 16:30, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont - Gyula, Kossuth
utca 15.

Női szalon
Aranyfonal, hímzett világ alkotóház: lehetőség lesz tű- és illatpárna készítésére,
hímzéstechnikák megismerésére.
2018. március 10. 15:00-18:00, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont - Gyula,
Kossuth utca 15.

„Múzeumok nyomában” - kultúrtörténeti séta Gyulán
Gyula belvárosában az ember lépten-nyomon különleges múltú épületekbe botlik. Az
egyikben valamelyik aradi vértanút szállásolták el, egy másikban Jókai Mór írta Egy
Magyar Nábob című regényét. Kocsis János idegenvezető azokat az épületeket mutatja
be és azokat a történeteket meséli el, amelyek közül nem egy jelentősen kapcsolódik a
magyar kultúrtörténethez.
Találkozó pont: Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont főbejárat - Gyula, Kossuth
utca 15.
2018. március 10. 12.00 és 16:00A Mozaik Múzeumtúra Roadshow gyulai állomásáról
az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. megbízásából videós
beszámoló készült, mely a gyulai múzeumok és a Mozaik Múzeumtúra hivatalos
oldalain is elérhetőek. A beszámolót összességében több ezer ember nézte meg a
különböző
felületeken.
A
videó
eredeti
helyén
megtekinthető:
https://www.facebook.com/GyulaiAlmasykastely/videos/1656167091144362/
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3.1.2. Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szentendre
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018-as évadának második állomása Szentendre
volt 2018. április 20-22-ig.
A szentendrei Roadshow főszervezői feladataival a Ferenczy Múzeumi Centrum
irányítása alá tartozó múzeumokat bízta meg, így a programban szerepelt a
MűvészetMalom, a Szentendrei Képtár és a Ferenczy Múzeum. A Mozaik
Múzeumtúra Roadshow határon túli vendége ezúttal Szerbiából érkezett: Topolya
Község Múzeuma mutatkozott be gyermekfoglalkozással és előadással Ács József
hagyatékáról.
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére. 3

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szentendre programjai:

MűvészetMalom - Szentendre, Bogdányi út 32.
KIS GESZTUSOK: Kiállítás a Föld napja alkalmából – hivatalos megnyitó
2018. április 20. péntek 17:00
Idén rendhagyó helyszínen, a MűvészetMalom udvarán láthatja a közönség a Föld
napjához kapcsolódó alkalmi szentendrei tárlatot, amely ezúttal a land art műfajára
fókuszál. A kiállításon szentendrei, illetve a környékbeli települések óvodásainak,
diákjainak alkotásait tekinthetjük meg.

Újrahasznosító műhelyfoglalkozás gyerekeknek
2018. április 20. péntek 17:30
A Cellux csoport foglalkozásán a fenntartható, tudatos életforma különböző témáit
közelíthetitek meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek a városi
kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból, varrni
tanulhatnak. Amikor a gyerekek együtt alkotnak, nem csak a technikákat tanulják
meg, hanem sokat megtudnak magukról, egymásról és a minket körülvevő világról is.

MűvészetMalom - Szentendre, Bogdányi út 32.
Kis gesztusok – TermészetMűvészet
3

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásáról a részletes beszámoló cikk a 6.2
Sajtókommunikáció fejezet 13. pontjában található.
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2018. április 21. szombat 11:00
Pokorny Attila Land Art művész előadása nem csak felnőtteknek saját művein
keresztül.

Szentendrei Képtár – Szentendre, Fő tér 2—5.
Találkozás álombéli teremtményekkel a Néma, álmodó kertek kiállításon
2018. április 21. szombat 13:00
Képkereső, képkiegészítő foglalkozás Csillag Edina múzeumpedagógussal. Az Alfred
Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, lecsalogatjuk őket a fehér lapokra
és körbevesszük őket a dzsungel élővilágával, miközben dalokat hallgatunk Baluról,
Maugliról és Bagiráról.

Ferenczy Múzeum - Szentendre, Kossuth u. 5.
Dinamikus szobrok az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete
kiállításon
2018. április 21. szombat 15:00
Szobrászkodás Csillag Edina múzeumpedagógussal. Hogyan, miből készíthetünk
szobrot? Nézzük meg a kiállítást, válasszuk ki a kedvenc szobrunkat, majd az adott
alapanyagból formázzuk meg a mozdulatokat és arckifejezéseket!

Vendégünk a vajdasági Topolya Község Múzeuma
Topolya Község Múzeuma: 2015 őszén jön létre a fiatal intézmény egy bárói
kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában. A műemléki falak
között időszaki, állandó kiállításokat, koncerteket, műhelymunkákat, tudományos
előadásokat szerveznek a magyar és szerb közönségnek. Az intézmény őrzi a
művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá az épület
felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat.

Topolya (Szerbia) Múzeumának gyerekfoglalkozása
2018. április 21. szombat 16:00
Ács József képzőművész hagyatékát a topolyai múzeum őrzi. Ehhez kapcsolódik az
Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány, amely ennek a
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foglalkozásnak is az alapja. A könyvet ingyenesen hazavihetik az érdeklődők. A
program belépővel látogatható.

Verses-zenés-filmes est
április 21. szombat 17:00
Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd zeneszerző, Tolnai Szabolcs rendező részvételével az
Újvidéki Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállításon.

Városi séta a HURRÁ SZENTENDRE! című helytörténeti mesekönyv izgalmas
tematikája alapján
április 22. vasárnap 11:00
Nem csak gyerekeknek, a szentendrei TOURINFORM szervezésében. A könyv a
program során meg is vásárolható.
Találkozás a Szentendrei Képtár előtti Fő téren (Fő tér 2—5.)

Ferenczy Múzeum - Szentendre, Kossuth u. 5.
Kigyós Fruzsina és Magyarósi Éva művész záró tárlatvezetése A csalók is
álmodnak tárlatán
2018. április 22. vasárnap 15:00
Egy tehetségkutató programnak köszönhetően nemrég országos hírnevet szerzett
Magyarósi Éva egyszerre animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és
egyetemi oktató. Legújabb, személyes hangvételű projektjében a női lélek rejtekeiről,
a testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről
mesél. Provokatív és megrendítő tárlat.

Zenés tárlatvezetés Bodonyi Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz –
Ferenczy Béni művészete kiállításon
2018. április 22. vasárnap 16:00
Fuvolán játszik Czifra Gergely fuvolaművész, zongorán kíséri Majtényi Eszter
zongoraművész. A program belépővel látogatható.
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3.1.3. Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Nyíregyháza
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018-as évadának harmadik állomása Nyíregyháza
volt 2018. május 18-án.
A nyíregyházi Roadshow főszervezői feladataival a Jósa András Múzeumot bíztuk
meg. Emellett csatlakozott a kezdeményezéshez a Sóstói Múzeumfalu, a Kállay
Gyűjtemény, a Görögkatolikus Egyházmegyei Gyűjtemény, és néhány egyéb
kulturális intézmény is: a Nyíregyházi Állatpark, a Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola Könyvtára, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Levéltára és a városközpontban található műemlék Víztorony is. A
rendezvény sikerességének érdekében május 15-én sajtótájékoztatót tartottunk a Jósa
András Múzeumban.4
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére. 5

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Nyíregyháza program:

Jósa András Múzeum - Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Láttad már élőben? - foglalkozások a Benczúr Gyula emlékkiállításban
09:00, 13:00, és 14:00 órától az I. emeleten, iskolai csoportoknak is!
Benczúr Gyula festményei mögé nézünk s megkeressük rajtuk azokat a hangulatokat,
érzelmeket, illatokat, családi kapcsolatokat és emberi tulajdonságokat, amelyek "életre
keltik" a képeket.

Időutazás a pénz körül - foglalkozások a Sárga Ördög kiállításban
09:00, 10:00, 13:00, és 14:00 órától az I. emeleten, iskolai csoportoknak is!
Ki az a numizmata? Mivel foglalkozik? A múzeum kicsiny, félhomályos szegletében
ismerheted meg munkáját alaposabban. Hogyan nézett ki régen és ma a pénz? A fenti
kérdések mindegyikére megtalálod a választ.

Műtárgysimogató - foglalkozások a Jósa András Emlékkiállításban
10:00 és 12:00 órától az I. emeleten, iskolai csoportoknak is!
4

A sajtótájékoztatóról készített beszámoló a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 15. pontjában található.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásáról a részletes beszámoló cikk a 6.2
Sajtókommunikáció fejezet 17. pontjában található.
5
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Mennyire engedjük közel magunkhoz a tárgyakat? Mennyire szeretnénk a
történeteikbe bevonódni? Kezünkbe véve néhány műtárgyat, utazzunk vissza az
időben és hallgassuk meg, mit mesélnek.

Mesél a festmény - foglalkozás a Domonkos Imre - Magyar katonaság (895-1955)
című festménye előtt
09:00 órától az I. emeleten
Képzeletben csatlakozzunk a lovaikon elszántan vágtázó katonákhoz, közben
alaposan figyeljük meg, hogy milyen ruházatot viselnek, milyen fegyverzetük van. Mi
a szokatlan ezen a képen? – tehetnénk fel a kérdést. Találkozzunk a festménynél, s
mindenre fény derül. Dr. Bene János, címzetes múzeumigazgató-történész
foglalkozása.

Nyíregyházi huszárok - rendhagyó tárlatvezetés a Nyíregyháza katonasága című
kiállításban
10:00 órától az I. emeleten
Több mint 100 évvel ezelőtt Nyíregyházán olyan kaszárnyát építettek, mely alkalmas
volt egy teljes huszárezred befogadására. 1891. november 1-én vonult be a 14. császári
és királyi huszárezred Lenk Albert ezredes parancsnokságával az új kaszárnyába.
Milyen volt Nyíregyháza ebben az időben, milyen volt békeidőben és háborúban? Dr.
Bene János, címzetes múzeumigazgató-történész tárlatvezetése.

Mátyás és kora - rendhagyó tárlatvezetés a „Karddal gyógyítsd ezt a kórságot”
című kiállításban
09:00, 10:00, és 14:00 órától az I. emeleten, iskolai csoportoknak is!
A történelmi tények alapján feltáruló király alakja vajon mennyire fedi a népmesékben
megjelenő álruhás király jellemvonásait? Milyen is volt valójában Mátyás király?

Kincses-sziget - foglalkozások a restaurátor műhelyben
09:00, 10:00, és 14:00 órától a II. emeleten, iskolai csoportoknak is!
Izgalmas felfedezésre hívunk minden érdeklődőt a restaurátor műhelybe, ahol
láthatunk, hallhatunk, kipróbálhatunk: hogy mit is? Aki eljön, megtudja!

A könyvtári polcok lakói – foglalkozások a Múzeum Szakkönyvtárában
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09:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, és 16:00 órától a földszinten, iskolai csoportoknak is!
A Jósa András Múzeum Szakkönyvtárának polcain több ezer érdekes szakkönyv,
folyóirat, katalógus, különnyomat várja a kutatókat és az érdeklődőket, valamint
muzeális értékű könyvek is feltárják titkaikat. No és akkor ki választ kit? Mi a könyvet
vagy a könyv minket?

Akiről iskolát neveztek el Nyíregyházán - Sipkay Barna portréja
10:00 órától a II. emeleten, a 225. előadóban
Sipkay Barna író, újságíró volt, emellett festészettel, grafikával is foglalkozott. A helyi
Kelet-Magyarország című lap mellett jelentős irodalmi lapokban - a Kortársban, az Új
Írásban, az Alföldben és a Napjainkban is - olvashatták műveit az irodalmat kedvelők.
Hagyatéka jelentős részét a múzeum Irodalmi Gyűjteménye őrzi.

Régészeti csemegék a 2017-es év ásatásaiból
14:00 órától a II. emeleten, a 225. előadóban
Minden év tartogat meglepetéseket és izgalmas felfedezéseket a régészek és a
társtudományokban tevékenykedők számára. A tavalyi év feltárásaiból és leleteiből
tárul fel az érdeklődők számára egy gazdag áttekintés.

Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató köszöntője és Benczúr Gyula alkotásának
bemutatása
11 órától az I. emeleten
A múzeum igazgatója köszöntőt mond a Múzeumok Világnapja és a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow alkalmából. Ezután pedig a Múzeum Képzőművészeti
Gyűjteményét gyarapító Benczúr Gyula alkotás bemutatása következik, Lukács Gábor
festőművész és Dr. Ulrich Attila alpolgármester tolmácsolásában.

Múzeum-Mozaik – irodalmi csemege
16:30-tól a II. emeleten, a 225. előadóban
A Vörös Postakocsi Műhely írói, költői rendhagyó irodalmi alkotásokkal lepik meg a
közönséget. 10 kiválasztott szó, melyek a múzeum világához kötődnek, ezek közül
néhány vagy mind felbukkannak az erre az alkalomra készített írásaikban. Vendégek:
Béres Tamás író, Csabai László író, Gerliczki András író, Kováts Judit író, Kulin
Borbála költő, Kürti László költő, Nagy Zsuka költő, Oláh András költő. Az alkotások
zenei átkötéséről Karap Zoltán (gitár) gondoskodik.
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CarPEDIGnem koncert
18:00 órától a II. emeleten, a 225. előadóban
A carPEDIGnem zenekar a világzene, akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből
születő repertoárjukat „21. századi sanzonok”-nak nevezi. A főként szerelemről és a
halálról szóló dalszövegeiket általában kortárs költők írják, de alkalmanként
klasszikus szerzők verseit is újraértelmezik a zene segítségével. A koncerten fellépnek:
Dézsi Darinka (ének, tilinkó, kütyük), Karap Zoltán (ének, gitár), Bartus Zoltán
(ütőhangszerek, elektronika).

A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma - tekerd! csapatának vendégkiállítása – képek LEGO-kockákba
álmodva
09:00-17:00 óráig folyamatosan, az I. emeleten
A csapat képeiből ízelítőt láthatnak a Jósa András Múzeumban, az ifjú alkotók
bemutatják a képeket és mesélnek az alkotás folyamatáról is. Munkáikkal a világot és
a számunkra fontos műalkotásokat szeretnék bemutatni a saját szemszögükből. A
kiállításuk kiemelt témája az űrhajózás, valamint Kodály Zoltán portréjával is
találkozhatunk. A képek alkotóival 09:00 és 13:00 között találkozhatnak az érdeklődők.

„Homokba szőtt város” - Városnéző séta
14:00 és 16:00 órától, az Evangélikus templom bejárata elől
09:00, 10:00 és 13:00 órától a Jósa András Múzeum bejárata elől
Évszázadok nyomai, híres és hétköznapi emberek léptei, munkái, emlékei bújnak meg
vagy éppen kitárulkoznak az utcák, terek épületek, szobrok kavalkádjában a kíváncsi
szemek előtt.

Kállay Gyűjtemény - Nyíregyháza, Széchenyi utca 1.
A 25 éves Kállay Gyűjtemény
09:00, 10:00, 12:00 és 13 órától, a Jósa András Múzeum bejárata elől
A Kállay-túrán megismerkedhetünk a gyűjteményalapító dr. Kállay Kristóf életútjával
és szemügyre vehetjük személyes tárgyait. Ezen kívül egy dolgozószobán keresztül
betekinthetünk a két világháború közötti nagypolgári és arisztokrata világba is.
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Sóstói Múzeumfalu - Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes u. 1.
Falusi Felfedező játék
10:00, 13:00 és 15:00 órától
A Falusi Felfedező játékunkban résztvevőket térkép segítségével vezetjük végig a
Múzeumfalu érdekességein, s irányítjuk figyelmüket a rejtett értékekre. Felfedezés
közben kézügyességüket és kitartásukat is próbára tehetik a bátor jelentkezők, hisz
szövőszéken szőhetnek, népi játszóudvarban ügyeskedhetnek.

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára - Nyíregyháza,
Széchenyi u. 4.
Levéltári túra
09:00 és 10:00 órától
Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon bepillantást engedünk sokrétű munkánkba,
bemutatjuk féltett kincseinket legrégebbi iratunktól kezdve egészen a legmodernebb
igényeket kielégítő adatbázisunkig, sőt, e kivételes alkalommal látogatást teszünk
raktárainkba is!

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára - Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 13-19.
Muzeális könyvek a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán
15:00 és 16:00 órától
Könyvtörténeti kiállítással és ehhez kapcsolódóan érdekességeket feltáró és bemutató
vezetéssel várják a látogatókat a főiskolán, a gyerekeket pedig játékos feladatok várják.
A könyvtár féltve őrzött kincse a mintegy 1580 kötetnyi régi kézirat és nyomtatvány
kollekció.

Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény - Bethlen Gábor utca 5.
Tárlatvezetés a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményben
13:00-17:00 óráig folyamatosan
A gyűjteményben a látogatók vezetés mellett ismerkedhetnek meg az
egyházművészeti örökség néhány szeletével, amely főleg 17-18. századi ikonokból,
ikonosztázion faragványokból, liturgikus tárgyakból, könyvekből, viseletekből,
templomi zászlókból és egyéb egyházművészeti érdekességekből áll.
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Evangélikus Nagytemplom – Luther u. 1.
Torony-túra az evangélikus templomban
14:00-18:00 óráig folyamatosan
A Nyíregyházi Városvédő Egyesülettel fedezhetjük fel az 1784-86-ban épült
evangélikus templomot. Ízelítőt kapunk a történetéből, majd ezt követően a vállalkozó
szelleműek felkapaszkodtak a hosszú ideig tűzjelzőként is működő toronyba, hogy
megfigyelhessék az óraszerkezetet működés közben!

Nyíregyházi Állatpark - Sóstófürdő, Sóstói út
MúzeumoZOO
Előre egyeztetett időpontban, egy osztály részére.
A Nyíregyházi Állatpark és a Jósa András Múzeum több éve együttműködik a
MúzeumoZOO programja kapcsán is. Ezen a napon egy iskolai osztályt lát vendégül
az Állatpark, akik felfedezhetik, hogy milyen érdekes és izgalmas szálak köthetik
össze az Állatparkot és a Múzeumot.
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3.1.4. Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Keszthely
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018-as évadának utolsó állomása Keszthely volt
2018. június 8-án.
A keszthelyi Roadshow főszervezői feladataival a Helikon Kastélymúzeumot bíztuk
meg. Emellett csatlakozott a kezdeményezéshez a Balatoni Múzeum és a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár – Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelye is. A
rendezvény sikerességének érdekében június 5-én sajtótájékoztatót tartottunk a
Festetics-kastélyban.6
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére. 7

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Keszthely programjai:

Balatoni Múzeum – Keszthely, Múzeum u. 2.
9:00 – Szőlészeti és borászati tárgyak a múzeum gyűjteményéből
Turizmus-vendéglátást, szőlészetet, borászatot tanuló diákoknak és/vagy egyetemi
hallgatóknak ajánljuk a foglalkozást. A 120 éves néprajzi gyűjtemény olyan tárgyakat
őriz, amelyek rendeltetését kevesen ismerik, viszont egy szakma történetének
megismerésében kiváló segítség az egykor használt tárgyak és a hozzájuk fűződő
érdekességek, történetek.

10:00 – Márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban – ’48-as műtárgyak
Kevesen mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát. Akik a
foglalkozáson részt vesznek, ezt is megtehetik. A Kossuth-pisztolyon kívül szablyák,
különleges fegyverek, jatagánok is terítékre kerülnek az interaktív foglalkozáson. A
fegyverekhez kapcsolódó történeteken keresztül a történelemkönyvektől eltérően
érdekesebb oldalról ismerhető meg a ’48-as szabadságharc.

Helikon Kastély – Keszthely, Kastély u. 1.
10:00 – Régi grafikai nyomdatitkok – a linómetszés technikája

6

A sajtótájékoztatóról készített beszámoló a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 19. pontjában található.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásáról a részletes beszámoló cikk a 6.2 Sajtókommunikáció
fejezet 21. pontjában található.
7
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A foglalkozás során a résztvevők megismerkedhetnek a Helikon Könyvtár
metszetgyűjteménye segítségével a sokszorosított grafikai technikákkal, és
kipróbálhatják a linómetszet készítését.

10:00 – A vasút rejtelmei
A Helikon Kastély történelmi modellvasút kiállítása ad otthont a foglalkozásnak,
amely során izgalmas és meglepő tények derülnek ki a vonatok világáról.

10:00 – Detektívek, előre! Vagy hátra?
Mesés nyomozás a kastélyban és a parkban – a kastélymesék szereplői segítségével
fény derül arra, hogy hová tűnt Csiga Csalamádé.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár – Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely
– Keszthely, Bercsényi u. 65-67.
9:00, 9:30 – Régi tárgyak nyomában
Dédszüleink korabeli edényeinek, használati tárgyainak felfedezése: a gyerekek
játékos formában ismerkedhetnek meg a dédszüleik korából származó tárgyakkal, a
konyha és kamra edényeivel, használatuk hagyományaival.

10:30, 11:00 – A pásztorélet titkai
Rovásírás és más érdekességek a pásztoréletből: a foglalkozás során a gyerekek sok
érdekességet tudhatnak meg a pásztorok életéről, személyes tárgyairól, az állatok
számadásánál használt rovásírásról.

9:30,10:00,10:30,11:00,11:30 – Majorbéli erőpróba
Népi játékok, sorversenyek az Élménygazdaságban: a gyerekek egy változatos
akadálypályán haladhatnak végig, ahol megmérethetik magukat ügyességi
feladatokban, kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző
egyensúlyozó és célbadobó gyakorlatokat.

Helikon Kastély – Keszthely, Kastély u. 1.
15:00 – Egy csendes fürdőváros bűnös titkai
A városi séta során bejárjuk Keszthely belvárosát, és közben belelátunk a város 19–20.
századi sötét és borzongató történelmébe.
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(Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében)

17:00 – A pincétől a padlásig
Megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, miközben megelevenedik a főúri otthon
építéstörténete. Megtudjuk, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az
angolakna, és hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.
(Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében)

Balatoni Múzeum – Keszthely, Múzeum u. 2.
18:00 – 120 éves a Balatoni Múzeum
Korabeli dokumentumok segítségével betekintés a múzeum múltjába, kötetlen
beszélgetés történész vezetésével
Nemcsak a múzeum, hanem Keszthely város elmúlt 120 éve is megelevenedik azokon
a ritka dokumentumokon, amelyeket kézbe vehet az érdeklődő. A tájékozódást a
múzeum történésze segíti. Akár egyik ősödre is lelhetsz az eredeti írások között!

18:00 – Szőlészet, borászat egykor és ma
Kötetlen beszélgetés néprajzkutató vezetésével
Keszthely múltjában és jelenében a szőlészet és a bor mindig jelen volt és van.
Nemcsak a szakmabeliek, hanem a hobbiborászok számára is érdekes lehet
megismerni, az ősök hogyan, milyen eszközökkel termesztették a szőlőt, állították elő
a borokat.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár – Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely
– Keszthely, Bercsényi u. 65-67.
19:00–23:00 – Családi nyárköszöntő kora esti party
Az Élménygazdaság lugasa hangulatos helyszínt biztosít egy bográcsos partyhoz. A
kora esti órákra tekintettel gyermekes családokra is számítunk. A zenés rendezvény jó
alkalom egy tanévbúcsúztatóhoz és nyárköszöntéshez. A feltáruló növényi titkok,
családi feladatlapok, a sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok
kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó szórakozást ígérnek.

Helikon Kastély – Keszthely, Kastély u. 1.
20:00 – Az éjszaka fényei
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Odakint kihunynak a fények, bezár a múzeum, elsötétül a történelmi modellvasút
kiállítás terepasztala… vagy mégsem? Hiszen a vonatokon és az állomásokon éjszaka
sem áll meg az élet! Ezen az estén éjszakai világításban csodálhatjuk meg a miniatűr
vasúti világot.

20:00 – Kincsvadászat az éj leple alatt
Bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borult, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet
segítségével megtalálhatod az elrejtett kincset. Ha nem riaszt a recsegő parketta, vagy
a nyikorgó ajtók, és a saját árnyékodtól sem ijedsz meg, itt a helyed!
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3.2 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat
A 2017-es program alatt útjára indított iskolai edukációs programsorozat
különlegessége, hogy nem a gyerekeket vittük el múzeumba, hanem az intézmények
kínálata érkezett az iskolákba. A programsorozat fő célkitűzése az, hogy a jövő
múzeumlátogatóival, a gyerekekkel megismertessük a múzeumokat, s bemutassuk
számukra, hogy mennyi érdekes és izgalmas kiállítás és program várja őket az
intézményekben. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow-hoz hasonlóan iskolai edukációs
programunk során is fontosnak tartottuk, hogy határon túli területeket is
megszólítsunk. A tanév végén a programsorozat a szlovákiai Udvard községbe
látogatott el, ahol magyar anyanyelvű diákoknak mutattuk be a hazai múzeumokat.
2017. szeptembere és 2018. júniusa között 7 iskola 57 osztályának közel 1500 tanulója
vett részt a Mozaik Múzeumtúra által szervezett, különleges múzeumi napon. Az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet szervező és lebonyolító partnere szoros
együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt: a program házigazdája pedig az
ország legnépszerűbb történelemtanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a
gyerekek számára Reformáció 500-kvízzel készült az állomásokon. Az iskolai
edukációs programsorozatban a Magyar Természettudományi Múzeum, a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a pákozdi Katonai Emlékpark, a RepTár –
Szolnoki Repülőmúzeum, a Postamúzeum, az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti
Kiállítóhely, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Földrajzi Múzeum részvételével
mutattuk be, hogy múzeumba járni élmény, s hogy rengeteg mindent lehet játszva
tanulni.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat helyszínei, időpontjai:

•

2017. november 9. Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

•

2017. november 29. KRK Szilády Áron Református Gimnázium

•

2018. január 22. Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája

•

2018. február 7. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

•

2018. február 26. Kistokaji Általános Iskola

•

2018. április 25. Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

•

2018. június 20. Majthényi Adolf Alapiskola (Szlovákia, Udvard)
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3.2.1 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 1. állomás
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Nyár u. 4.
2017. november 9.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a budapesti Benkő István
Református Általános Iskola és Gimnáziumban kezdte meg a 2017-2018-as tanévben
az országjáró programsorozatát.8 A rendezvény sajtónyilvános volt. Az iskola 5-8.
osztályos tanulói csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai
foglalkozásokon vettek részt a nap folyamán. A felsős diákok már előzetesen
foglalkoztak a Reformáció témájával, szabadon választott eszközök segítségével
osztályszinten dolgozták fel a reformáció történetét az iskolai eseményeket
megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon
Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok
érdekességgel és meglepő tényekkel készült a diákok számára. Ehhez kapcsolódóan
a diákok megtekintették a Da Vinci Learning TV csatorna tudományosismeretterjesztő kisfilmjeit is erről a korszakról. Az osztályok a Magyar Nemzeti
Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely, a pákozdi Katonai Emlékpark és a RepTár – Szolnoki
Repülőmúzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain vettek részt. 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. A nap végén a legtöbb pontszámot összegyűjtő
osztály szabadon választott múzeumi osztálykirándulást nyert.

8

A rendezvényhez készített beharangozó sajtóközlemény a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 2. pontjában
található.
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A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium tanulói számára
készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
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:
Workshop helyszínek, ahol a Mozaik Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra:
+ csapatok bemutatkozása, indulója
_____________pont
+ vetélkedő
_____________pont
+ tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával
_____________pont
1. Reformáció 500 – a Magyar Nemzeti Múzeum játékos foglalkozásai
______________pont

2. Bélyegek nyomában –Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása
____________pont
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3. Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark Pákozd
_____________pont
4. Barangolás a „Bűvös szekrények” világában - MTVA Rádió- és Televíziótörténeti
Kiállítóhely
_____________pont
5. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - Reptár – Szolnoki repülőmúzeum
_____________pont
SZUMMA PONTSZÁM: ____________ pont

A rendezvény menetrendje:

• 9:00 – 9:15 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak – aula
Köszöntőt mond:
Pavletitsné Egressy Mária Lilla, a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
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
Továbbá rövid ízelítővel a múzeumok egy-egy képviselője is beszél a várható
programokról.
•
•
•
•

9:15 – 9:55 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 5-6. osztályosoknak –
aula – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár, Jocó bácsi világa
09:55 – 10:05 Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 5-6. osztályosoknak – aula
10:05 - 10:50 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 5-6. osztályosoknak – aula
közben: 9:15 – 10:50 Mozaik múzeumtúra állomások a 7-8. évfolyamnak az I.
emeleten kijelölt termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.

•

10:50 – 11:00 szünet

•

11:00 – 11:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 7-8. osztályosoknak – aula
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•

11:40 – 11:50 Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával 7-8. osztályosoknak – aula
• 11:50 - 12:40 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 7-8. osztályosoknak
– aula – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár, Jocó bácsi világa
• közben: 11:00 – 12:40 Mozaik múzeumtúra állomások az 5-6. évfolyamnak az I.
emeleten kijelölt termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.

• 12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás
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3.2.2 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 2. állomás
KRK Szilády Áron Református Gimnázium
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
2017. november 29.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a kiskunhalasi KRK Szilády
Áron Református Gimnáziumban folytatódott. Az iskola 5-8. osztályos tanulói csapatokat
alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a nap
folyamán. A felsős diákok már előzetesen foglalkoztak a Reformáció témájával, szabadon
választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel a reformáció történetét az
iskolai eseményeket megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi
tematikus napon Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki történelemtanárként
sok érdekességgel és meglepő tényekkel készült a diákok számára. Ehhez kapcsolódóan
a diákok megtekintették a Da Vinci Learning TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő
kisfilmjeit is erről a korszakról. Az osztályok a Magyar Nemzeti Múzeum, a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti
Kiállítóhely, a pákozdi Katonai Emlékpark és a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum
múzeumpedagógiai foglalkozásain vettek részt. 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. A nap végén a legtöbb pontszámot összegyűjtő osztály szabadon választott
múzeumi osztálykirándulást nyert.
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A KRK Szilády Áron Református Gimnázium tanulói számára készített feladatlap:

MENETLEVÉL –KRK Szilády Áron Református Gimnázium

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:
Workshop helyszínek, ahol a Mozaik Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra:

+ csapatok bemutatkozása, indulója
______________pont
+ vetélkedő

______________pont

+ tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával

______________pont
1. Reformáció 500 – a Magyar Nemzeti Múzeum játékos foglalkozásai

______________pont
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2. Bélyegek nyomában –Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása

_______________pont

3. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - Reptár – Szolnoki repülőmúzeum

_______________pont

4. Barangolás a „Bűvös szekrények” világában - MTVA Rádió- és Televíziótörténeti
Kiállítóhely
______________pont

5. Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark Pákozd
______________pont

SZUMMA PONTSZÁM: ______________pont

A rendezvény menetrendje:
•
•

•
•
•

•

10:00 – 10:15 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak – aula
10:15 – 10:55 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 5-6.
osztályosoknak – aula – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár, Jocó bácsi
világa
10:55 – 11:05 Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával
- 5-6. osztályosoknak – aula
11:05 - 11:50 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 5-6. osztályosoknak – aula
közben: 10:15 – 11:50 Mozaik múzeumtúra állomások a 7-8. évfolyamnak az I.
emeleten kijelölt termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
11:50 – 12:00 szünet
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•
•
•

•

•
•

12:00 – 12:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 7-8. osztályosoknak – aula
12:40 – 12:50 Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV csatornával
- 7-8. osztályosoknak – aula
12:50 - 13:40 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 7-8.
osztályosoknak – aula – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár, Jocó bácsi
világa
közben: 12:00 – 13:40 Mozaik múzeumtúra állomások az 5-6. évfolyamnak az I.
emeleten kijelölt termekben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
13:50 – 14:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak – aula
zárás, oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék
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3.2.3 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 3. állomás
Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
7822 Nagyharsány, Petőfi utca 2-6.
2018. január 22.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata következőként a Pécsi
Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájába látogatott el, ahol az iskola
felső tagozatosai mellett a Pécsi Református Kollégium Pécsi Általános Iskolájának
diákjai, valamint a drávafoki Csikesz Sándor Általános Iskola tanulói is részt vettek a
foglalkozásokon. A rendezvény sajtónyilvános volt. Az 5-8. osztályos tanulók
csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek
részt a nap folyamán. A felsős diákok már előzetesen foglalkoztak a Reformáció
témájával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel a
reformáció történetét az iskolai eseményeket megelőzően, hogy csapat szinten
bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni József, Jocó bácsi játékos
vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő tényekkel készült
a diákok számára. Ehhez kapcsolódóan a diákok megtekintették a Da Vinci Learning
TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő kisfilmjeit is erről a korszakról. Az
osztályok a Magyar Nemzeti Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Magyar
Földrajzi Múzeum, a Siklósi Vár múzeuma, a pákozdi Katonai Emlékpark és a RepTár
– Szolnoki Repülőmúzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain vettek részt. 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. A nap végén a legtöbb pontszámot
összegyűjtő osztály szabadon választott múzeumi osztálykirándulást nyert.
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A Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája helyszínére
készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája

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:
Workshop helyszínek, ahol a Mozaik Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra:
+ csapatok bemutatkozása, indulója
______________pont
+ vetélkedő
______________pont
1. Reformáció 500 – a Magyar Nemzeti Múzeum játékos foglalkozásai
______________pont

2. „Balázs Dénessel a Föld körül” – Magyar Földrajzi Múzeum
_______________pont
3. Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark Pákozd
_______________pont
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4. Izgalmas kalandozás a történelmi korszakok között – Siklósi Vár múzeuma
_______________pont

5. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - Reptár – Szolnoki repülőmúzeum
_______________pont

SZUMMA PONTSZÁM: ______________pont

A rendezvény menetrendje:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

10:00 – 10:15 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak – tornacsarnok
10:15 – 11:15 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 5-6.
osztályosoknak – tornacsarnok – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár
11:15 - 11:55 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 5-6. osztályosoknak – tornacsarnok
közben: 10:15 – 11:55 Mozaik múzeumtúra állomások a 7-8. évfolyamnak az
iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
11:55 – 12:00 szünet, átállás, az évfolyamok helyszínt váltanak
12:00 - 12:55 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 7-8.
osztályosoknak – tornacsarnok – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár
12:55 – 13:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 7-8. osztályosoknak – tornacsarnok
közben: 12:00 – 13:40 Mozaik múzeumtúra állomások az 5-6. évfolyamnak az
iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
13:50 – 14:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak –
tornacsarnok
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3.2.4 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 4. állomás
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1146 Budapest, Hermina út 9.
2018. február 7.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a Városligeti MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában folytatódott.9 A rendezvény
sajtónyilvános volt. Az iskola 5-8. osztályos tanulói csapatokat alkotva játékos
vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a nap folyamán. A
felsős diákok már előzetesen foglalkoztak a Reformáció témájával, szabadon választott
eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel a reformáció történetét az iskolai
eseményeket megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi
tematikus napon Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki
történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő tényekkel készült a diákok
számára. Ehhez kapcsolódóan a diákok megtekintették a Da Vinci Learning TV
csatorna tudományos-ismeretterjesztő kisfilmjeit is erről a korszakról. Az osztályok a
Magyar Nemzeti Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a
pákozdi Katonai Emlékpark és a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum
múzeumpedagógiai foglalkozásain vettek részt. 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. A nap végén a legtöbb pontszámot összegyűjtő osztály
szabadon választott múzeumi osztálykirándulást nyert.

9

A rendezvényhez készített beharangozó sajtóközlemény a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 7. pontjában
található.
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A Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói számára
készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

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:
Workshop helyszínek, ahol a Mozaik Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra:

+ csapatok bemutatkozása, indulója

_______________pont
+ vetélkedő

_______________pont

1. Reformáció 500 – a Magyar Nemzeti Múzeum játékos foglalkozásai
_______________pont
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2. Bélyegek nyomában –Bélyegmúzeum interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása

_______________pont

3. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - Reptár – Szolnoki repülőmúzeum

_______________pont

4. Érdekességek a huszárság történetéből – Katonai Emlékpark Pákozd

_______________pont

5. Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark Pákozd

_______________pont

SZUMMA PONTSZÁM: ______________pont

A rendezvény menetrendje:
•
•
•

•
•

•
•

9:00 – 9:15 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak – tornacsarnok
9:20 – 10:20 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 5-6.
osztályosoknak – tornacsarnok – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár
10:20 – 10:30 Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV
csatornával – 5-6. osztályosoknak - tornacsarnok – Tibenszky Moni Lisa, a Da
Vinci TV nagykövete
10:30 - 11:20 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 5-6. osztályosoknak – tornacsarnok
közben: 9:20 – 11:20 Mozaik múzeumtúra állomások a 7-8. évfolyamnak az
iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
11:20 – 11:30 szünet, átállás, az évfolyamok helyszínt váltanak
11:30 – 12:20 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 7-8. osztályosoknak – tornacsarnok
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•

•
•

•
•

12:20 – 12:30 Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci Learning TV
csatornával – 7-8. osztályosoknak - tornacsarnok – Tibenszky Moni Lisa, a Da
Vinci TV nagykövete
12:30 - 13:30 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 7-8.
osztályosoknak – tornacsarnok – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár
közben: 11:30 – 13:30 Mozaik múzeumtúra állomások az 5-6. évfolyamnak az
iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
13:30 – 13:50 szünet
13:50 – 14:00 eredményhirdetés, zárás
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3.2.5 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs program – 5. állomás
Kistokaji Általános Iskola
3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc u. 51.
2018. február 26.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a Kistokaji Általános
Iskolában folytatódott.10 A rendezvény sajtónyilvános volt. A rendezvény
különlegessége az volt, hogy ezúttal a 3-4. évfolyam is csatlakozott a játékos
vetélkedésbe, így hat évfolyam versenyezhetett, és vehetett részt múzeumpedagógiai
foglalkozásokon a nap folyamán. A diákok már előzetesen foglalkoztak a Reformáció
témájával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel a
reformáció történetét az iskolai eseményeket megelőzően, hogy csapat szinten
bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni József, Jocó bácsi játékos
vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő tényekkel készült
a diákok számára. Ehhez kapcsolódóan a diákok megtekintették a Da Vinci Learning
TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő kisfilmjeit is erről a korszakról. Az
osztályok a Magyar Nemzeti Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a
Diósgyőri Vár, a pákozdi Katonai Emlékpark és a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum
múzeumpedagógiai foglalkozásain vettek részt. 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. A nap végén a legtöbb pontszámot összegyűjtő osztály
szabadon választott múzeumi osztálykirándulást nyert.

10

A rendezvényhez készített beharangozó sajtóközlemény a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 8. pontjában
található.
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A Kistokaji Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Kistokaji Általános Iskola
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:
Workshop helyszínek, ahol a Mozaik Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra:
+ csapatok bemutatkozása, indulója
______________pont
+ vetélkedő
______________pont

1. Reformáció 500 – a Magyar Nemzeti Múzeum játékos foglalkozásai
______________pont
2. Fegyvermustra – Diósgyőri vár
________________pont
3. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - Reptár – Szolnoki repülőmúzeum
_______________pont
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SZUMMA PONTSZÁM: ______________pont

A rendezvény menetrendje:
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

10:00 – 10:15 megnyitó – a diákoknak (3.,4.,5.,6.,7.,8., osztály) – színházterem
10:15 – 11:15 alaki kiképzés, huszársági bemutató, játékos vetélkedő az
1848/49-es szabadságharc témájából – Katonai Emlékpark Pákozd – 3-4-5.
osztályosoknak - színházterem
11:15 - 11:55 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény
interaktív hangszerbemutatója – 3-4-5. osztályosoknak – színházterem
közben: 10:15 – 11:55 Mozaik múzeumtúra állomások az 6-7-8. évfolyamnak
az iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben,
kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal.
11:55 – 12:00 szünet, átállás, az évfolyamok helyszínt váltanak
12:00 - 12:55 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 6-7-8.
osztályosoknak – színházterem – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem
tanár
12:55 – 13:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény
interaktív hangszerbemutatója – 6-7-8. osztályosoknak – színházterem
közben: 12:00 – 13:10 Mozaik múzeumtúra állomások a 3-4-5. évfolyamnak
az iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben,
kijelölt menetrenddel, értékelő lapokkal.
13:10 – 13:50 ebéd a 3-4-5. osztályosoknak
13:50 – 14:00 eredményhirdetés, zárás – 3.,4.,5.,6.,7.,8., osztály –
színházterem
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3.2.6 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 6. állomás
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.
2018. április 25.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata az új Újbudai Teleki
Blanka Általános Iskola „Teleki 50” rendezvénysorozatához kapcsolódóan
folytatódott.11 A rendezvény sajtónyilvános volt. Az iskola 5-6. osztályos tanulói
csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek
részt a nap folyamán. A diákok az iskolájuk történetéből készültek fel
csapatbemutatkozókkal, Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki
történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő tényekkel készült a diákok
számára pedig a Reformációhoz kapcsolódóan vetélkedőn vettek részt. Ehhez
kapcsolódóan a diákok megtekintették a Da Vinci Learning TV csatorna tudományosismeretterjesztő kisfilmjeit is erről a korszakról. Az osztályok a Magyar Nemzeti
Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Magyar Természettudományi
Múzeum, a Postamúzeum, a pákozdi Katonai Emlékpark és a RepTár – Szolnoki
Repülőmúzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain vettek részt. 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. A nap végén a legtöbb pontszámot összegyűjtő
osztály szabadon választott múzeumi osztálykirándulást nyert.

11

A rendezvényhez készített beharangozó sajtóközlemény a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 14. pontjában
található.
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Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

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:
Workshop helyszínek, ahol a Mozaik Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra:

+ csapatok bemutatkozása, indulója

______________pont
+ vetélkedő

______________pont

1. Reformáció 500 – a Magyar Nemzeti Múzeum játékos foglalkozásai
______________pont

2. Dr. Csont – a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével
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______________pont

3. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - Reptár – Szolnoki repülőmúzeum

______________pont

4. Telefonközpont – a Postamúzeum telefontörténeti játéka
______________pont

5. Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark Pákozd
______________pont

SZUMMA PONTSZÁM: ______________pont

A rendezvény menetrendje:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

10:00 – 10:15 megnyitó – 5-6. osztályos diákoknak – tornaterem
10:20 – 11:10 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 5.
osztályosoknak – tornaterem – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár
11:10 – 11:20 Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci TV csatornával – 5.
osztályosoknak - tornaterem
11:20 - 11:55 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 5. osztályosoknak – tornaterem
közben: 10:20 – 11:55 Mozaik múzeumtúra állomások a 6. évfolyamnak az
iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
11:55 – 12:00 szünet, átállás, az évfolyamok helyszínt váltanak
12:00 - 12:50 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 6.
osztályosoknak – tornaterem – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár
12:50 – 13:00 Tudományos „mozi” - időutazás a Da Vinci TV csatornával – 6.
osztályosoknak - tornaterem
13:00 – 13:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 6. osztályosoknak – tornaterem
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•

•
•

közben: 12:00 – 13:20 Mozaik múzeumtúra állomások az 5. évfolyamnak az
iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
13:40 – 13:50 szünet
13:50 – 14:00 eredményhirdetés, zárás
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3.2.7 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 7. állomás
Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou – Udvard (Szlovákia)
2018. június 20.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának utolsó állomásán egy
új mérföldkőhöz érkezett a rendezvénysorozat: először látogatott el határon túli
magyar iskolába.12 A rendezvény sajtónyilvános volt. Az iskola 5-8. osztályos tanulói
csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek
részt a nap folyamán. A felsős diákok már előzetesen foglalkoztak a Reformáció
témájával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel a
reformáció történetét az iskolai eseményeket megelőzően, hogy csapat szinten
bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni József, Jocó bácsi játékos
vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő tényekkel készült
a diákok számára. Ehhez kapcsolódóan a diákok megtekintették a Da Vinci Learning
TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő kisfilmjeit is erről a korszakról. Az
osztályok a Magyar Nemzeti Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Magyar
Természettudományi Múzeum, a Postamúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum
Esztergomi Vármúzeuma, a pákozdi Katonai Emlékpark és a RepTár – Szolnoki
Repülőmúzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain vettek részt. 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. A nap végén a legtöbb pontszámot összegyűjtő
osztály szabadon választott múzeumi osztálykirándulást nyert.

12

A rendezvényhez készített beharangozó sajtóközlemény a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 22. pontjában
található.
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A Majthényi Adolf Alapiskola tanulóinak készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Majthényi Adolf Alapiskola

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:
Workshop helyszínek, ahol a Mozaik Múzeumtúra állomásai kerülnek kialakításra:

+ csapatok bemutatkozása, indulója

______________pont
+ vetélkedő

______________pont

1. Reformáció 500 – a Magyar Nemzeti Múzeum játékos foglalkozásai
______________pont

2. Dr. Csont – a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével

______________pont
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3. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - Reptár – Szolnoki repülőmúzeum

______________pont

4. Telefonközpont – a Postamúzeum telefontörténeti játéka

______________pont

5. Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark Pákozd

______________pont

6. Apródképző – a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma
______________pont

SZUMMA PONTSZÁM: ______________pont

A rendezvény menetrendje:
•
•
•
•

•
•

10:00 – 10:15 megnyitó – 5-9. osztályos diákoknak – emeleti aula
10:20 – 11:10 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 5-6-7.
osztályosoknak – emeleti aula – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár
11:10 - 11:55 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 5-6-7. osztályosoknak – emeleti aula
közben: 10:20 – 11:55 Mozaik múzeumtúra állomások a 8-9. évfolyamnak az
iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
11:55 – 12:00 szünet, átállás, az évfolyamok helyszínt váltanak
12:00 - 13:00 csapatok bemutatkozása, Reformáció 500 vetélkedő 8-9.
osztályosoknak – emeleti aula – Balatoni József, Jocó bácsi, történelem tanár
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•
•

•
•

13:00 – 13:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója – 8-9. osztályosoknak – tornaterem
közben: 12:00 – 13:20 Mozaik múzeumtúra állomások az 5-6-7. évfolyamnak az
iskola kijelölt tantermeiben, tanári kísérettel! Megadott sorrendben, kijelölt
menetrenddel, értékelő lapokkal.
13:40 – 13:50 szünet
13:50 – 14:00 eredményhirdetés, zárás
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3.3 Mozaik Múzeumtúra Nap
Néprajzi Múzeum
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
2018. december 1.

2017 végén újdonsággal bővült a Mozaik Múzeumtúra rendezvények sora: december
1-én, a Néprajzi Múzeum búcsúhétvégéjén Mozaik Múzeumtúra Napot tartottunk az
intézményben, mely teljesen új koncepcióra épült. A cél az volt, hogy egy múzeumot
minél jobban, minél mélyrehatóbban megismerhessenek az ide látogató osztályok,
családok. Különleges múzeumi órákkal, kézműves foglalkozásokkal, zenés-táncos, és
egyéb rendhagyó tárlatvezetésekkel, programokkal várta a múzeum a látogatóit. A
programon csaknem 800 szerencsés tanuló részesülhetett a nem mindennapi
élményekben, szombaton és vasárnap pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel 20
további osztályt vártak foglalkozásokra az intézmény dolgozói. A diákság mellett
azonban a pedagógusok számára is különleges foglalkozás várt a múzeumban,
ugyanis workshop keretében ismerkedhettek meg a múzeum online gyűjteményével,
s azzal, hogyan tudják befűzni az archív anyagokat, fényképeket a nép- és honismeretvagy énekórákba. 13

A Mozaik Múzeumtúra Nap részletes programja:
•

A Bocskor, csizma, paduka- kalandozás a lábbeli körül című időszaki
kiállítás felfedezése
Fülöp Hajnalka kurátor vezetésével
09:00, a kiállítótérben (földszint)

•

Interaktív tárlatvezetés A magyar néphagyományos kultúrája című állandó
kiállításban
Koltay Erika múzeumpedagógus vezetésével
09:00, a kiállítótérben (1. emelet)

•

A pákászlegény útja

13

A Mozaik Múzeumtúra Napról a részletes beszámoló cikk a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 5. pontjában
található.
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Zenés, mesés, táncos kiállítási vándorút a Görömbő Kompánia és a gyerekek
aktív közreműködésével
09:30, a kiállítótérben (1. emelet)
•

Gyarmati János: Magyarok az inkák utolsó fővárosa nyomában
Vilcabamba kutatásába kapcsolódott be Fejős Pál 1940-ben, majd Rosner Géza
1964-ben, aki részesévé vált az izgalmas felfedezésnek. Az általa gyűjtött
tárgyakat, köztük egy Vilcabambából származó tetőrögzítő követ őrzünk itt a
múzeumban.
09:00, múzeumpedagógiai műhely (földszint)

•

Kerezsi Ágnes: Sámánok nyomában Szibériában
A néprajzkutató több alkalommal járt Szibériában. Sok-sok tárgyat gyűjtött a
múzeum részére és több ezer fotóval dokumentálta a szibériai nyelvrokonaink
mai életét. Vetített és képes előadásában saját kutatóútjairól mesél.
09:00, 213. terem (2. emelet)

•

Szeljak György: Indiánok között Mexikóban
Miként gondolkodnak a Huasteca hidalguese területén élő nahua indiánok a
körülöttük levő világról? Hogyan élik hétköznapjaikat és ünnepnapjaikat? Erről
mesél Szeljak György antropológus, aki ott járt közöttük. Nyertes osztállyal!
09:00, Vajda László-terem (1. emelet)

•

Földessy Edina: Maszkok Afrikából
Az álarcokon minden elemnek és ábrázolásnak jelentése van. Ezekről mesél
Földessy Edina, az Afrika gyűjtemény kurátora az eredeti maszkok
bemutatásával.
09:00, kamara-kiállítótér (földszint)

•

Mesékbe szőtt múltunk titkai
A Magyar Népmese Színház előadása: A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő
barack - avagy Katinka kertje, zenés mesejáték
11:00, aula (földszint); 2018. december 3. vasárnap előadás ismétlés
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•

Digitális pedagógia
A digitális segédanyagok egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az oktatásban.
A Néprajzi Múzeumban szintén fontos feladat a gyűjtemények digitalizálása és
elérhetővé tétele a nagyközönség számára. Programunk fő célja, hogy e két
szálat összekapcsoljuk, ezzel is segítve a pedagógusok munkáját e digitális
tartalmak oktatásban történő felhasználásában.
Bíró Gábor: Gyűjtemények és kutatások, példa: A kölcsei bábtáncoltató
betlehemezés
Pálóczy Krisztina: Énektanítás archív hanganyagok felhasználásával
Koltay Erika: Archívfilm-klipek a nép- és honismeret oktatásában
14.00, Vajda László-terem (1. emelet)
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3.4 Mozaik Múzeumtúra budapesti családi, oktatási és kulturális
rendezvényeken
3.4.1 Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Majálisán
Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
2018. május 13.

2018. május 13-án a Múzeumok Majálisán szerepeltünk, melyet – rendhagyó módon,
a Múzeumkert felújítása miatt – ezúttal a Magyar Nemzeti Múzeum épületén belül
tartottak meg. A Mozaik Múzeumtúra a rendezvény alatt széleskörű ismertségre tett
szert: az érdeklődők szórólapokat, múzeumi matricákat vihettek magukkal, a
szerencsekerékkel pedig mindenki kipróbálhatta, hogy Fortuna mennyire áll mellette.
A Néprajzi Múzeum vendégprogrammal csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra
standjához: Joó Emese a „Kanálország” című játékos múzeumpedagógiai
foglalkozását lehetett kipróbálni. Standunknál ezek mellett múzeumi kvízt lehetett
kitölteni a nyereményekért cserébe, illetve aranyhal matricákra lehetett szert tenni „A
mi múzeumunk” szlogen bemondásával. A Mozaik Múzeumtúra a Majális
Tudássétányának egyik állomása is volt, így a feladataink megoldása után pecsétet is
szerezhettek füzetükbe az ide látogatók.
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3.4.2 Mozaik Múzeumtúra a PlayKID – Minimax Gyermeknapon
Millenáris Park
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
2017. május 26-27.

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 múzeum játékos
foglalkozással várta az érdeklődőket. A pákozdi Katonai Emlékpark jóvoltából
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhattak csatába” a gyerekek,
illetve a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban vehettek
részt. A RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum standján bekukkanthattak egy
vadászrepülő belsejébe a VR szemüvegen keresztül és megismerkedhettek a Magyar
Légierő érdekes fejezeteivel. A Néprajzi Múzeum foglalkozásán szélforgót és
virágkoszorút készíthettek a gyerekek, a felnőttek pedig addig a múzeum saját
etnocolor relax színező sorozatával ismerkedhettek meg. A Magyar Földrajzi Múzeum
asztalánál mindenki kipróbálhatta, milyen inuksukot építeni, a Bélyegmúzeumnál
pedig az ügyes kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvízés fejtörő várt. Emellett mindenki elkészíthette náluk saját kis bélyegalbumát, a
bélyegsimogatóban pedig közszemlére bocsátottak egy sor különleges (nyomda)
technikával készült magyar bélyegkiadást.
A gyerekek foglalkozások után
jutalomként itt is megforgathatták a szerencsekereket a vagány Múzeumtúranyereményekért. 14

14

A rendezvényhez készített beharangozó sajtóközlemény a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 18. pontjában
található.
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3.5 Nyári Múzeumtúrák a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülettel
A Mozaik Múzeumtúra 2018 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 pedig a TKME
elnökének, 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 4 kirándulás valósult meg, Balatonszárszó és Balatonföldvár
múzeumait egy kirándulás alatt, Tihany, Kunszállás és Békéscsaba kulturális
látnivalóit pedig további három túra alatt látogattunk meg. 15

3.5.1. Szárszó-Földvár nyári Múzeumtúra
2018. július 21.

Program:
•
•
•

•

Séta Balatonszárszó központjának épületei között (Csukás Színház, református
templom, Bűnbánó Magdolna templom, Szár László szobor)
Látogatás a József Attila Emlékházban. Ebben az egykor panzióként működő
épületben pihent a költő 1937. november 4-től öngyilkossága napjáig
Átbuszozva a szomszédos Balatonföldvárra felkeressük a város új
nevezetességét, a magaspart tetején emelt 25 méteres kilátótornyot, s aljában az
interaktív Hajózástörténeti Látogatóközpontot
Sétát teszünk az üdülőtelepen, érintve a Kármelhegyi Boldogasszony kápolnát,
a Kulipintyót, a Gombházat, a Korányi-, majd a Bajor villát, a központi park és
a parti sétány nevezetes szobrait, s a Szent Kereszt templomot

15

A Nyári Múzeumtúrákhoz készített beharangozó sajtóközlemény a 6.2 Sajtókommunikáció fejezet 24.
pontjában található.
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3.5.2 Tihanyi nyári Múzeumtúra
2018.augusztus 3.

Program:
•
•

•

•
•
•

•

Körséta Tihany nevezetességei között (Attila-domb, tihanyi kálvária,
Visszhang-domb, Echo szobor, Forrás-barlang, magtárból lett Művelődési Ház)
Megtekintjük Kovács Gábor Kortárs Művészeti Gyűjteménye idei tárlatát a
KOGART Galériában, címe: Táj-kép történetek a XIX. századi magyar
festészetből
Felkeressük a bencés főapátság fogadóépületét, hogy megtekintsük a
bemutatkozó filmjüket, majd átsétálunk a barokk apátsági templomba, s onnan
tovább a múzeumukba. Lemegyünk I. András király kriptájába, s körülnézünk
a IV. Károly emlékszobában is
Ha kedvünk tartja, bekukkanthatunk a Szamos Marcipán Múzeumba
A páratlan panorámával szolgáló Pisky sétányon indulva az Ősközségből
leballagunk a Fürdőtelepre a hajóállomáshoz
Kétórás hajókirándulást teszünk a tavon, először a Tihanyi-félsziget
megkerülésével, majd a Sajkodi-öböl s tovább Örvényes előtt, kikötve egy-egy
percre Balatonudvariban és Akaliban, végül átszelve a tavat megérkezünk
Balatonszemes kikötőjébe
Elhagyva a mólót, a fürdőtelep parkján át megérkezünk az állomásra. A Déli
Vasút 1861. április 1-jén megnyílt vonalán indulunk vissza a főváros irányába
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3.5.3 Kunszállási nyári Múzeumtúra
2018. augusztus 23.

Program:
•
•
•

Séta a kiskunsági falu látnivalói között (Kármelhegyi Boldogasszony templom,
parkosított utcák, kovácsműhely)
A Dr. Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése és
ünnepélyesen bélyegzőhelyünkké avatása
Felkeressük Hatvani Béla úr magángyűjteményét, az Órák Házát, ahol
hétszáznál több fali-, bútor-, asztali, ébresztő, úti, zseb- és karórát tekinthetünk
meg. Igen sok művészi, különleges darab van köztük. Egy toronyóra
szerkezetét is megszemlélhetjük közelről
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3.5.4 Békéscsabai nyári Múzeumtúra
2018. augusztus 28.

Program:
•

•

•

•
•
•

Körséta a viharsarki megyeszékhely belvárosi látnivalói között (evangélikus
nagy- és kistemplom, Fiume Szálló, Réthy Béla patikája, Szent Antal
plébániatemplom, az AEGV –Első Alföldi Gazdasági Vasút – volt
állomásépülete, Élővíz-csatorna menti szoborpark, egykori Árpád malom, Jókai
Színház, sétálóutca)
A XX. század eleji szatócsüzletek hangulatát felidéző, közel 30 éve megnyílt
Boltmúzeum felkeresése a Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola épületében, ahol Bagyinka Erzsébet tanárnő fogad és kalauzol
bennünket
Ismerkedés az Élővíz-csatorna gátján létesült Turisztikai Főpályaudvarral. A
vasúti és utasellátó relikviákon kívül időszaki kiállítás megtekintése, helybéli
frissítő és mellé a magunkkal hozott szendvics fogyasztása, pihenő
Látogatás a most felújított Szlovák Tájházban
Megtekintjük a Schéner Mihály festőművész, bábtervező munkáit is őrző
Meseházat
Ellátogatunk a nevével egyezően valóban Mesés Babaház különleges
magángyűjteménybe. Megtekintjük bájos kincseit, majd ünnepélyesen
bélyegzőhelyünkké avatjuk
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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 2017-18-as 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.
Továbbra is működik az iskolai edukációs programsorozat arcával, Balatoni József
„Jocó bácsival” létrehozott új rovatunk a Hírek menüpont alatt: a népszerű
történelemtanár 3 cikket írt iskolai edukációs programsorozatunk kapcsán. Ezekben
az írásokban megosztja a Mozaik Múzeumtúra által szerzett élményeit és
tapasztalatait, s múzeumba járásra biztat mindenkit. Jocó bácsi emellett egy
ismeretterjesztő cikkel is kedveskedett híreink olvasóinak: Középkori várak nyomdokain
című írásában két, az iskolai edukációs programsorozatunkban közreműködő várnak
(Diósgyőri Vár, Siklósi Vár) mutatta be a kalandos történetét. 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
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igazgatója. 2017-ben a tárlatajánlókat Dr. Angi János, a debreceni Déri Múzeum
igazgatója, Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Múzeum igazgatója, Korompainé
Mocsnik Marianna, a berettyóújfalui Bihari Múzeum igazgatója, Dr. Varga Tamás, a
soproni Erdészeti Múzeum vezetője, S. dr. Perémi Ágota, a veszprémi Laczkó Dezső
Múzeum igazgatója készítették el, 2018-ban pedig Söptei Eszter a celldömölki
Kemenes Vulkánpark igazgatója ajánlott általa választott tárlatokat.
A Hírek menüpont alatt továbbá – ahogyan eddig is - elérhetőek az eseményekhez
készített sajtóközlemények, és élménybeszámolók.
A Kiadvány menüpont a program korábbi, 2014-es szakaszában – az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet által – kiadott három könyvről nyújt tájékoztatást: a 150
kiállítóhely és 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 lehetőségeik olvashatóak
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.

4.2 Mozaik Múzeumtúra Facebook oldal
A Mozaik Múzeumtúra www.facebook.com/mozaikmuzeumtura.hu 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, az intézmények által
meghirdetett játékokról, rendezvényekről. Mára kijelenthetjük, hogy a Múzeumtúra
Facebook-oldala igazán sokszínű kínálatát mutatja be a múzeumi szférának, s fontos
tájékozódási pontként szolgál az ilyen hírek iránt érdeklődő olvasók számára.
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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 a www.instagram.com/mozaikmuzeumtura linken elérhető, 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
vezettünk 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.

4.4 Mobilalkalmazás
A Mozaik Múzeumtúra 2016-os évada óta az applikáció egyrészről a matricagyűjtőjáték 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
jegyet váltottak az adott múzeumba/kiállítóhelyre, megtekintették az ott látható
tárlato(ka)t.
Az okostelefonos applikáció 2018 nyarán arculati frissítésen esett át, melynek
köszönhetően áttekinthetőbb lett a felület.

A mobilalkalmazás elérhető Android és iOS rendszerű okostelefonokra:
•

http://bit.ly/MozaikMuzeumtura_Android

•

http://bit.ly/MozaikMuzeumtura_iOS
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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 programok őszi indulásával – az Örökség Kultúrpolitikai Intézet nevében – emailben 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. november 21.
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Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet felkérő levele múzeumok részére – 2017.
november 30.
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Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet tájékoztató levele – 2018. március 8.
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Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet tájékoztató levele – 2018. július 9.
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6. Marketingkommunikációs- és sajtókampány
6.1 Kommunikációs terv
A Mozaik Múzeumtúra programjának kommunikációs kampánya két részből állt,
sajtókommunikáció és közösségi marketingkommunikációs- és sajtókampány
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
marketingkommunikációs- és sajtókampányt, melynek keretében szintén az Intézet
közreműködésével heti több bejegyzés került ki a Mozaik Múzeumtúra Facebook
oldalára (www.facebook.com/mozaikmuzeumtura) és Instagram oldalára is
(www.instagram.com/mozaikmuzeumtura).

6.2 Sajtókampány
A
Mozaik
Múzeumtúra
2017-18-as
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 200 megjelenést generáltunk a preferált
online, nyomtatott és elektronikus sajtóorgánumokban. A megjelenéseket a
dokumentáció III. pontja részletezi.
A tájékoztatás kezdetét a Mozaik Múzeumtúra 2017 őszén lezajló rendezvényeihez
igazítottuk. 2017. október 25-én küldtük ki az első sajtóközleményt, amelyben röviden
bemutattuk a Mozaik Múzeumtúra 2017 őszén várható programokat.
A további sajtókommunikáció során az iskolai edukációs programsorozatra, és a
Roadshow-ra fókuszáltunk. Az iskolai programok túlnyomó része sajtónyilvános volt,
így az újságíróknak lehetőségük nyílt bepillantást nyerni a 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
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küldtünk beharangozó és beszámoló sajtóközleményt, valamint szintén folyamatosan
tájékoztattuk az újságírókat a program eredményeiről.
A sajtóközlemények kiküldéséhez az sajto@mozaikmuzeumtura.hu e-mail címet
alkalmaztuk, annak érdekében, hogy a programmal kapcsolatos tájékoztatás egy
felületről érkezzen a releváns érdeklődők felé. A Mozaik Múzeumtúra 2017-2018-as
programja során 21 sajtóközleményt küldtünk ki a releváns médiának,
dokumentumonként 3-4 darab képpel kiegészítve. Emellett 3 sajtótájékoztatón
közöltük a Mozaik Múzeumtúra Roadshow programjait a sajtó munkatársaival.
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1. Sajtóközlemény – 2017. október 25.

Őszi programkavalkád a Mozaik Múzeumtúrával
Megújult lendülettel néz az ősz elé a Mozaik Múzeumtúra. A fiatalok figyelmét
formabontó eszközökkel múzeumokra irányító program hétköznapokra és
hétvégékre egyaránt fókuszálva kínál programokat az iskolapadhoz kötött vagy
éppen a szünetet élvező diákoknak. A kulturális, ugyanakkor szórakoztató
rendezvényeken remek alkalom nyílik arra is, hogy a részvevők szép előrelépést
érhessenek el mobiltelefonos matricagyűjtő játékunkban.
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul Mozaik Múzeumtúra nagysikerű iskolai
edukációs programsorozata, melyen a tavalyi évben csaknem 3000 diák vett részt. Idén
2 iskolával nyitjuk a rendezvénysorozatot, november 9-én a budapesti Benkő István
Református Általános Iskola és Gimnázium, november 29-én pedig a kiskunhalasi
Szilády Áron Gimnázium ad otthont a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak.
Mindkét alkalom a Reformáció 500 emlékév köré épül, kezdve a sort Balatoni József,
Jocó bácsi játékos vetélkedőjével, aki történelemtanárként sok érdekességgel készül
majd a diákok számára. Emellett a fiatalok már előzetesen foglalkoznak a témával,
szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozzák fel a reformáció
történetét.
A programban résztvevő múzeumok listája idén még tovább bővült. Az MTVA Rádióés Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából például a diákok a modern technológia
nyújtotta élmények segítségével fedezhetik fel a régmúlt kommunikációs eszközeit, a
Katonai Emlékpark Pákozd pedig kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki
mozzanataiból. Izgalmas programokkal szolgál továbbá a Budapesti Bélyegmúzeum,
a Magyar Nemzeti Múzeum, a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a
Leskowsky Hangszergyűjtemény is.
A hétvégék sem maradnak eseménytelenül az ősszel, a Tájak–Korok–Múzeumok
Egyesület két túrával is hozzájárul a kulturált szórakozáshoz. Október 28-án Szolnokot
fedezhetik fel az érdeklődők, megtekintve a Szolnok vasútállomás Vasúti Almárium
című kiállítást, valamint a Damjanich János Múzeum képtárát, népművészeti és városi
századelős tárlatait. Szép idő esetén a látogatók a délutánt belvárosi sétával zárhatják.
A november 11-i túrán Érd csábítja kellemes, ebéd utáni programokkal a túrázni
vágyókat. A Magyar Földrajzi Múzeumban megtekinthető a Balázs Dénes, a Kárpát-
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medence tudományos feltárói, a Magyar utazók – földrajzi felfedezők, valamint a
Vándordiákok Európában című kiállítás is.
A Múzeumok Őszi fesztiválja nem csak kirándulós programokat kínál az őszi
szünetre. Október 28 - november 5. között például szerelmi vetélkedő, kincskeresés,
mozi, bátorságpróba ezüstporos mese, hadapród képzés várja az iskolából szabadult
fiatalokat.
Az őszből a télbe a Néprajzi Múzeum programjaival lépünk, december 1-3. között
Mozaik Múzeumtúra Nappal és különleges hétvégi foglalkozásokkal várjuk az
érdeklődőket. A kisebbeknek csábító lehet Magyar Népmese Színház: A szóló szőlő,
mosolygó alma, csengő barack - avagy Katinka kertje című játéka, míg a nagyobbak
számára vetített képes előadások lesznek múzeumi kutatások, gyűjtemények,
történetek témában. Természetesen nem maradhatnak el az interaktív tárlatvezetések,
archív filmvetítések, kézműves foglalkozások sem, ez utóbbiak már az adventi
készülődés jegyében zajlanak majd.
A diákok mellett a pedagógusokról sem feledkezik meg a Néprajzi Múzeum,
számukra

virtuális

tájékoztatást

tárlatokról,

kaphatnak

az

adatbázisokról

épület

és

tárlatok

tartanak
zárását

előadást,
követően

valamint
elérhető

múzeumpedagógiai programokról is.
A hétvége további része is a különleges elfoglaltságok jegyében telik, családi felfedező
csomagok,

délelőtt

játékos

múzeumi

feladatok,

workshopok,

interaktív

tárlatvezetések várják a látogatókat.
Reméljük, hogy kicsik és nagyon egyaránt megtalálják a számukra megfelelő
elfoglaltságot őszi programkínálatunkban!

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

A Mozaik Múzeumtúra hivatalos együttműködő partnere a Múzeumok Őszi Fesztiválja.
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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2. Sajtóközlemény + meghívó – 2017. november 2.

Újra több ezer gyerekhez látogat el a Mozaik Múzeumtúra
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozata a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A tanévben összesen 7
iskolába látogatunk el, ebből egy határon túli intézménybe is, Szlovákiába. A
program célja, hogy élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai
foglalkozások bemutatásával közel hozzuk a diákokat és tanárokat a
múzeumokhoz, megkedveltessük velük a kiállításokat. A program már 3000
diákhoz látogatott el eddig, töretlen sikerrel.
A programsorozat 2017. november 9-én a budapesti Benkő István Református
Általános Iskola és Gimnáziumban indul, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády
Áron Gimnázium ad otthont az élményekkel teli múzeumpedagógiai
foglalkozásoknak. Mindkét alkalom fő tematikája a Reformáció 500 emlékév köré épül.
A felsős diákok már előzetesen foglalkoznak a témával, szabadon választott eszközök
segítségével osztályszinten dolgozzák fel a reformáció történetét az iskolai
eseményeket megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi
tematikus napon Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki
történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő tényekkel készül majd a diákok
számára. Fókuszban a Reformáció 500 éves évfordulója áll, ehhez kapcsolódva
mutatjuk be a Da Vinci Learning TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő kisfilmjeit
is erről a korszakról.
Egy-egy alkalommal minimum öt múzeum lesz jelen az iskolai edukációs program
során, akik különböző állomásokon foglalkoznak majd a csoportokkal.
A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve c. kiállítás kapcsán állított össze
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek során a gyerekek ruharekonstrukciók
és korhű tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek párosításával, valamint
katolikus, evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és
megkülönböztetésével foglalkoznak majd.
Az
ország
legnagyobb
hangszermúzeuma,
a
kecskeméti
Leskowsky
Hangszergyűjtemény a legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be. A hangszerek
világán keresztül megismerhetjük más népek kultúráját, a hangok fizikáját és
természetesen a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató,
interaktív formában. A Budapesti Bélyegmúzeumnak jelenleg több mint 13 millió
bélyeg található a gyűjteményében, a világ szinte minden tájáról. Ebből hoznak majd
egy kis ízelítőt a Mozaik Múzeumtúra résztvevőinek és innen garantáltan senki nem
távozik üres kézzel: apró albumba ragasztva mindenki elkészítheti kedvenc bélyeg
összeállítását.
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Egy QR kódos applikáció segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt
hullik darabjaira, valamint egy televízió belsejében barangolhatnak. A régmúlt
eszközeit újra felfedezhetik a modern technológia nyújtotta élmények segítségével.
Mindezt az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából. A Katonai
Emlékpark Pákozd alaki kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki mozzanataiból,
ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a
kezükben „indulhatnak a csatába”. Egy kiképzésen vesznek részt, ahol megtanulják a
vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák
életéről és a reformáció idején szervezett bandériumokról.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző
fejezeteit fogja feleleveníteni játékos formában. Lesznek itt vadászgép makettek, Puma
századjelvény kirakása és légiharc egy MiG-29-essel az osztályteremben. A gyerekek
aktivitását, tudását pontozzuk és minden helyszínen a legtöbb pontot gyűjtő nyertes
osztály kirándulást nyer egy általa választott múzeumba.
Ezzel a programmal mindenki nyer, a diákok és tanárok szélesebb látókört a mai
múzeumok modern és innovatív kiállításairól és foglalkozásairól, a
múzeumpedagógusok pedig visszajelzést a korosztályos tartalomfogyasztásról. „A
tapasztalatunk az volt, hogy mindenhol nyitottan és örömmel fogadták a Mozaik
Múzeumtúra iskolai programját, sok esetben egy-egy témahéthez vagy épp iskolai
évfordulóhoz kapcsolták a rendhagyó tanítási napot. A tanárok visszajelzései alapján
is egyre több, olyan kooperációra, társas interakciót generáló élménynapra lenne
szükség, ahol nem frontális és nem feltétlenül osztályzás alapú tudásszint mérés van,
hanem a tanulás és a tudás megszerzésére irányuló motiváció.” – fogalmaz Tibenszky
Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója.

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

A Mozaik Múzeumtúra hivatalos együttműködő partnere a Múzeumok Őszi Fesztiválja.

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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MEGHÍVÓ
Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat

Szeretettel várjuk a Mozaik Múzeumtúra program 2017/2018-as tanévi első iskolai
rendezvényének sajtónyilvános megnyitójára. A Felelős Szülők Iskolája által a
felsősöknek
rendezett
vetélkedővel
egybekötött
iskolai
eseményen
megismerkedhetnek újrainduló edukációs programsorozatunkkal, élménypedagógiai
és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal.

A rendezvény helyszíne:
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
(1043 Budapest, Nyár u. 4. )
Időpontja:
2017. november 9. (csütörtök), 09:00 – 13:00
Köszöntőt mond:
Pavletitsné Egressy Mária Lilla, Benkő István Református Általános Iskola és
Gimnázium 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
a szandi@felelosszulokiskolaja.hu email címen, interjú igényét Tibenszky Moni Lisánál, a
+36 20 583 8852 telefonszámon jelezze.
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3. Sajtóközlemény – 2017. november 15.

Ingyenes programokkal vár mindenkit a Mozaik Múzeumtúra Nap
Búcsúzzunk együtt a Néprajzi Múzeum tárlataitól!
Igazán különlegessé varázsolja december első hétvégéjét a Mozaik Múzeumtúra és
a Néprajzi Múzeum: az érdeklődők rengeteg ingyenes programon vehetnek részt a
múzeum utolsó nyitott napjain.
December 1-én, a Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos
információval, a kreativitást is fejlesztő programmal készülünk - elsősorban általános
és középiskolai osztályok és pedagógusok számára. 14 óráig folyamatosan elérhetők
az épület minden szintjén azok az akciók, amelyekbe rugalmasan bekapcsolódhatnak
a fiatalok. Pedagógusoknak előzetes regisztrációval minden programunk nyitott, a
létszámkeret erejéig fogadjuk a jelentkezéseket. A részvétel ingyenes!
A diákok délelőtt különleges zenés és mesés tárlatvezetéseken vehetnek részt a
Néprajzi Múzeum kiállításain. 9 órától indul a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a
lábbeli körül című időszaki kiállítás felfedezése Fülöp Hajnalka kurátor vezetésével,
ahol kiderül: hol, mikor, kik, miért, mit viseltek a lábukon, milyen a hétköznapi élet és
az ünnep mezítláb vagy lábbeliben? Szintén 9 órakor indul egy másik interaktív
felfedező túra A magyar néphagyományos kultúrája című állandó kiállításban, Koltay
Erika múzeumpedagógus vezetésével. Ennek keretében egy olyan időutazásra
kalauzoljuk a résztvevőket, mely során megismerhetik, hogyan élték
mindennapjaikat, hogyan öltözködtek, laktak, gazdálkodtak, ünnepeltek 100-150
évvel ezelőtt a magyar falvakban élő parasztemberek. 9.30-tól pedig egy igazán
rendhagyó kaland kezdődik ugyanebben a kiállításban: a Görömbő Kompániával A
pákászlegény útja... című zenés, mesés, táncos kiállítási vándorúton vehet részt a
diáksereg!
A különleges tárlatvezetéseken ingyenes a részvétel, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a
muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.
A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokkal is várjuk a diákságot és kísérő
pedagógusaikat. 9 órától több rendhagyó múzeumi óra is kezdődik különböző
helyszíneken, melyek egy központi témát, a kontinensek kutatóit járják körül.
Gyarmati János Magyarok az inkák utolsó fővárosa nyomában című előadásával az
egzotikus Dél-Amerikába kalauzolja a résztvevőket, ahol a legendás Vilcabambában
gyűjtött tárgyakkal lehet megismerkedni. Kerezsi Ágnes a Sámánok nyomában
Szibériában című előadással készül a különleges múzeumi napra: vetített-képes
előadásában saját kutatóútjairól mesél. Szeljak György Indiánok között Mexikóban című
előadásán kiderül, miként gondolkodnak a Huasteca hidalguese területén élő nahua
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indiánok a körülöttük levő világról. Földessy Edina Maszkok Afrikából című előadásán
pedig a múzeumban őrzött, Afrikából származó maszkokkal ismerkedhetünk meg: az
álarcokon minden elemnek és ábrázolásnak jelentése van.
11 órától a zenés színházé lesz a főszerep a Néprajzi Múzeumban, ahol a mesékbe
szőtt múltunk titkaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Magyar Népmese
Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés
mesejátékán keresztül fedezhetik fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait. Aki
lemaradna a pénteki előadásról, egy percig se búsuljon: vasárnap 15 órától ugyanis
szintén részt lehet venni a programon.
Az előadásokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet
muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.
A pedagógusoknak is igazán különleges programkínálattal jelentkezünk a Mozaik
Múzeumtúra Napon: 14 órától, a Digitális pedagógia elnevezésű előadáson a Néprajzi
Múzeum digitális segédanyagával ismerkedhetnek meg, s elsajátíthatják, hogyan lehet
belefűzni az oktatásba ezeket az anyagokat. Bíró Gábor a kölcsei bábtáncoltató
betlehemezésről, Pálóczy Krisztina az énektanításban hasznosítható archív
hanganyagokról, Koltay Erika pedig az archívfilm-klipek felhasználásáról fog mesélni
a nép- és honismeret oktatásban.
Ha valaki esetleg lemaradna a regisztrációköteles programokról, akkor is érdemes lesz
ellátogatni a múzeumba, hiszen délelőtt 10 órától folyamatos, nyitott programokkal
várjuk az érdeklődőket: archív felvételeket, kisfilmeket és roma tematikájú
játékfilmeket
lehet
megtekinteni,
lesznek
kézműves
foglalkozások,
mesterségbemutatók, de lehetőség lesz közösségi alkotásra is: óriás szőnyeget és
üvegablakot lehet készíteni. Mindemellett egész nap játékosan lehet barangolni és
ismerkedni a Néprajzi Múzeummal a felfedezőlapok segítségével!
A Néprajzi Múzeum december első hétvégéje után bezár, így a hétvége többi napján
is programokkal várják a családokat 10 és 18 óra között. Szombaton és vasárnap is
filmvetítésekkel, felfedező csomagokkal, kézműves foglalkozásokkal, épülettörténeti
sétákkal várják az érdeklődőket.
A program Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/561206617604491/
Regisztráció: muzeumpedagogia@neprajz.hu
Bővebb
információk
a
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/

Mozaik

Múzeumtúráról:

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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4. Sajtóközlemény + meghívó – 2017. november 27.

Méltón búcsúznak a Néprajzi Múzeum tárlatai: Mozaik Múzeumtúra Nappal és
családi hétvégével várnak mindenkit
Igazán különlegessé varázsolja december első hétvégéjét a Mozaik Múzeumtúra és
a Néprajzi Múzeum: az érdeklődők rengeteg ingyenes programon vehetnek részt a
múzeum háromnapos búcsúprogramján, melynek célja, hogy a Kossuth téri épület
bezárása előtt utolsó alkalommal lehetőséget nyújtsanak az itt folyó sokrétű
tevékenység megismerésére.
December 1-én, a Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos
információval, a kreativitást is fejlesztő programmal várjuk a szerencsés, sikeres
regisztrációval bekerülő általános- és középiskolai osztályokat és kísérő
pedagógusaikat. A diákok 9 órától különleges zenés és mesés tárlatvezetéseken
fognak részt venni a Néprajzi Múzeum kiállításain, ezek mellett pedig érdekes
előadásokra is lehetett jelentkezni. 9 órától több rendhagyó múzeumi óra is kezdődik
különböző helyszíneken, melyek egy központi témát, a kontinensek kutatóit járják
körül. Szó lesz többek között az inka-, a sámán- és indián kultúrákról is, melyeket
neves néprajzkutatók mutatnak be. 11 órától a zenés színházé lesz a főszerep a
Néprajzi Múzeumban, ahol a Magyar Népmese Színház A szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés mesejátékán keresztül fedezhetik fel a
gyerekek a magyar nép régi tárgyait. A pedagógusoknak is igazán különleges
programkínálattal jelentkezünk a Mozaik Múzeumtúra Napon: 14 órától, a Digitális
pedagógia elnevezésű előadáson a Néprajzi Múzeum digitális segédanyagával
ismerkedhetnek meg, s elsajátíthatják, hogyan lehet belefűzni az oktatásba ezeket az
anyagokat. Bíró Gábor a kölcsei bábtáncoltató betlehemezésről, Pálóczy Krisztina az
énektanításban hasznosítható archív hanganyagokról, Koltay Erika pedig az
archívfilm-klipek felhasználásáról fog mesélni a nép- és honismeret oktatásban. A
részvétel ingyenes, szeretettel várunk minden pedagógust!
Ugyan a regisztrációköteles programok az iskolás csoportok hatalmas érdeklődésének
köszönhetően beteltek, ennek ellenére is érdemes lesz ellátogatni a múzeumba, hiszen
délelőtt 10 órától folyamatos, nyitott programokkal várjuk az érdeklődőket: archív
felvételeket, kisfilmeket és roma tematikájú játékfilmeket lehet megtekinteni, lesznek
kézműves foglalkozások, mesterségbemutatók, különböző hangvételű izgalmas
tárlatvezetések, de lehetőség lesz közösségi alkotásra is: óriás szőnyeget és
üvegablakot lehet készíteni. Mindemellett egész nap játékosan lehet barangolni és
ismerkedni a Néprajzi Múzeummal és annak tereivel a felfedezőlapok segítségével!
Az intézmény december első hétvégéje után bezár, így szombaton és vasárnap is színes
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programokkal várják a családokat, gyerekeket és felnőtteket rendhagyó nyitva
tartással, 10 és 21 óra között!

A program Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/561206617604491/
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

MEGHÍVÓ
Mozaik Múzeumtúra Nap – Néprajzi Múzeum

Szeretettel várjuk a Mozaik Múzeumtúra Napra Önt és kedves kollégáit! A Néprajzi
Múzeum záró hétvégéjének első napján a sajtó munkatársai betekinthetnek az
intézmény közösségi akciókkal, műtárgybemutatókkal, workshopokkal tűzdelt
utolsó, nyitott napjaiba, valamint megtekinthetik a Mozaik Múzeumtúra programjait
a – főként – iskolás csoportok és pedagógusok számára szervezett különleges napon.

A rendezvény helyszíne:
Néprajzi Múzeum
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. )
Időpontja:
2017. december 1. (péntek) 09:00 – 15:00

Interjúkészítési lehetőség:
•
•
•

Dr. Kemecsi Lajos – főigazgató, Néprajzi Múzeum
Makranczi Zsolt – igazgató, Örökség Kultúrpolitikai Intézet (a Mozaik
Múzeumtúra program főszervezője)
Hering Orsolya – kommunikációs munkatárs, Néprajzi Múzeum
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Reméljük, hogy Ön is megtisztel bennünket jelenlétével! Kérjük, részvételi szándékát
és interjú igényét Demeter Fanninál, a demeter.fanni@oroksegintezet.hu email címen,
illetve a +36203581433-as telefonszámon jelezze. Felhívjuk a kollégák szíves figyelmét,
hogy csak az előre jelzett interjú igényeket tudjuk biztosítani!

Köszönettel: a Mozaik Múzeumtúra csapata
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5. Sajtóközlemény – 2017. december 1.

Élménydús programoktól és gyermekzsivalytól volt hangos a Mozaik
Múzeumtúra Nap
Különleges múzeumi órákkal, mókás lábbelik felpróbálásával, zenés-táncos, és
egyéb rendhagyó tárlatvezetésekkel telt a Mozaik Múzeumtúra Nap, amely a
Néprajzi Múzeum búcsúhétvégéjének első napja volt. A múzeumi napra rengeteg
iskola jelentkezett: a pénteki napon csaknem 800 szerencsés tanuló részesülhetett a
nem mindennapi élményekben, szombaton és vasárnap pedig a nagy érdeklődésre
való tekintettel 20 további osztályt várnak foglalkozásokra az intézmény dolgozói.
A december 1-én megrendezett Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel,
hasznos információval, a kreativitást is fejlesztő programmal várták a Néprajzi
Múzeumban az általános és középiskolai osztályokat és kísérő pedagógusaikat. A
búcsúzó múzeum foglalkozásain a gyerekek megismerkedtek a magyar és sok más
nép kultúráival: a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül című időszaki
kiállítás tárlatvezetésén például a világ minden tájáról felfedezhették a különleges
lábbeliket. A kiállításon bemutatott cipők, papucsok, szandálok, bocskorok egytőlegyig kézműves darabok: a félelmetes ausztrál vérbosszú cipőtől kezdve az északi
vidékek kutyacsizmájáig minden különlegesség helyet kapott a tárlaton. A diákok
kedvenc része természetesen a mókás lábbelik felpróbálása volt: a 18. kerületi Vajksziget Általános Iskola tanulói mélységesen egyetértettek abban, hogy padukában
járni például a budapesti villamosokon nem lenne telitalálat, viszont a holland
fapapucs – kemény anyaga ellenére – nagyon kényelmes!
A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium egyik szerencsés másodikos
osztálya a Görömbő Kompánia mesés, táncos kiállítási vándorútján vett részt A magyar
néphagyományos kultúrája című állandó kiállításban. A nyolcévesek egy pákászlegény
életútján keresztül, mesébe szőve ismerhették meg őseink szokásait és mesterségeiket:
volt lisztőrlés a molnárműhelyben, bárány simogatás a legelőn, de fergeteges
parasztlakodalom is! „Még sosem voltunk ilyen izgalmas múzeumlátogatáson az osztállyal!
Mind a 23 gyereket egyformán leköti a foglalkozás” – mesélte a másodikosok osztályfőnöke,
Rókusfalvy Orsolya.
A Mozaik Múzeumtúra Napon a különleges vezetéseken kívül is jókedvűen
kalandozhattak a látogató diákok a tárlatokban: felfedezőlapok segítségével
ismerkedhettek a különleges, kiállított tárgyakkal, s élményszerűen, kisebb
csapatokba tömörülve térképezték fel a múzeum titkait. Voltak olyan osztályok, akik
nagyon korán keltek, hogy itt kezdhessék a napot: érkeztek csoportok Miskolcról,
Aszódról, Dunakesziről, a legmesszebbről pedig a Répcelaki Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4 osztályából jöttek gyerekek, akik már reggel a
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bejárat előtt sorakoztak, hogy a rendhagyó múzeumi napon szórakozva
tanulhassanak. „Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk” – mondta Dr. Mesterházyné Jánosa
Magdolna, az intézmény vezetője – „minden lábbelit felpróbáltunk, a múzeum minden
szegletét igyekszünk megismerni: nem is kell ennél jobb hon- és népismeret óra!”
A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokon, múzeumi órákon is részt vettek az
iskolás csoportok: 9 órától a kontinensek kutatóival ismerkedhettek a több helyszínen
zajló programokon. Az előadásokon neves etnográfusok meséltek kalandos
utazásaikról, kutatásaikról, mindezt eredeti kiállítási tárgyakkal megspékelve. A
gyerekek az egyik teremben ámulhattak az inkák utolsó fővárosából, Vilcabambából
gyűjtött kincseken, a másikban pedig a szibériai sámán kultúra titkaiba nyertek
bepillantást. Egy újabb órán a nahua indiánok életmódja volt a téma, s volt egy előadás
a különleges, messzi Afrikából származó maszkokról is.
11 órától a zenés színházé volt a főszerep a Néprajzi Múzeum aulájában: a Magyar
Népmese Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című
zenés mesejátékán keresztül fedezték fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait. A
pedagógusok pedig workshop keretében ismerkedhettek meg a múzeum online
gyűjteményével, s azzal, hogyan tudják befűzni az archív anyagokat, fényképeket a
nép- és honismeret-, vagy énekórákba: ugyan a Néprajzi Múzeum intézményét pár
évig nélkülöznünk kell, a digitális gyűjteményük ebben az időszakban is
rendelkezésre áll! Az online múzeumban bárki keresgélhet akár település, vagy téma
szerint is, de például rengeteg videós és képes tartalom is várja a néprajzra szomjazó
közönséget.
A Mozaik Múzeumtúra Napon a regisztrált és külön csatlakozó osztályokkal,
valamint az egyéni látogatókkal együtt nagyjából 1500-an vettek részt. A Néprajzi
Múzeum december első hétvégéje után bezár, így szombaton és vasárnap is
programokkal várják a családokat 10 és 21 óra között. Filmvetítésekkel, felfedező
csomagokkal, kézműves foglalkozásokkal, épülettörténeti sétákkal várják az
érdeklődőket.
Teljes képgaléria:
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_id
=1566641460095456
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/mozaikmuzeumtura/
Instagram: https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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6. Meghívó – 2018. január 18.

MEGHÍVÓ
Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat
Szeretettel meghívjuk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Néprajzi Múzeum
és közreműködő partnere, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft.
koordinálásával megvalósuló Mozaik Múzeumtúra program 2017/2018-as tanévi
következő rendezvényének sajtónyilvános megnyitójára. A Felelős Szülők Iskolája
által a felsősöknek rendezett vetélkedővel egybekötött iskolai eseményen
megismerkedhet
edukációs
programsorozatunkkal,
élménypedagógiai
és
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal.

A rendezvény helyszíne:
Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
(7822 Nagyharsány, Petőfi utca 2-6.)
Megnyitó:
2018. január 22. (hétfő), 10:00, tornacsarnok

Edukációs program az iskola tantermeiben, tornacsarnokban:
január 22. (hétfő) 10:15-14:00

Reméljük, hogy Ön is megtisztel bennünket jelenlétével, ezzel is emelve az esemény
rangját.
Kapcsolat:
Vargacz Alexandra, Felelős Szülők Iskolája, ügyvezető
06/20 358 66 12, szandi@felelosszulokiskolaja.hu

93

7. Sajtóközlemény + meghívó – 2018. február 5.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Városligetet is célba veszi
Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet megbízásából a Felelős Szülők Iskolája szakmai
szervezésével megvalósuló Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja 4.
állomásához érkezik a 2017/2018-as tanévben. A házigazda szerepét ezúttal a
Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába viseli majd. A felső
tagozatos diákok számára összeállított interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások,
aktivitások, vetélkedők február 7-én 9 és 14 óra között lesznek az iskola
tornacsarnokában és tantermeiben.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében ösztönözzük a
diákokat és tanárokat arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és
gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
„Nagyon fontosnak tartjuk az élményalapú oktatást, a játékos, interaktív foglalkozásokat, ezeket
rendszeresen alkalmazzák a tanórákon pedagógusaink. Sajnos iskolánk magyar – angol két
tanítási nyelvű programjának keretei meglehetősen behatárolják azt a lehetőséget, hogy
témanapokat illesszünk a mindennapokba. Ezért törekszünk megragadni minden lehetőséget –
így pl. a Mozaik Múzeumtúrát –, hogy behozzunk a mindennapokban olyan tevékenységi
formákat, amelyeken keresztül a gyerekek új ismeretekkel, módszerekkel, közös élményekkel
gazdagodhatnak.” – nyilatkozta Soós Tünde, a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola igazgatóhelyettese a hozzájuk érkező program kapcsán.
A tanulók már előzetesen készülnek, foglalkoznak a fókusztémával – ami mindig egy
neves emlékév köré épül – és osztályszinten projektfeladatként feldolgozzák, majd
színpadi produkcióként elő is adják az esemény napján diáktársaik előtt. A fő tematika
ebben a tanévben a Reformáció 500. évfordulója, amelyhez kapcsolódva Balatoni
József, Jocó bácsi játékos történelmi vetélkedővel készül, a Magyar Nemzeti
Múzeum pedig az Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján összeállított
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal érkezik. A gyerekek megoldandó feladatai
között szerepel majd többek között a korhű tárgyak és ruharekonstrukciók
felismerése, valamint bibliai idézetek és képek párosítása.
Emellett a diákok megtekintik majd a megújult Da Vinci TV egy-egy kisfilmjét is a
korszakhoz kapcsolódva. Ezt követően az edukációs műsorban elhangzott
információk alapján kitöltenek egy 10 kérdésből álló tesztet is. A Da Vinci TV az
élményalapú oktatás jeles képviselője 18 országban, köztük Magyarországon is,
műsorai jó néhány tudományterületet részletesen érintenek, az érdekességek önálló
felfedezésére ösztönöznek, ezért is csatlakoztak partnerként az iskolai edukációs
programhoz. Ráadásként pedig minden résztvevő gyerek, illetve pedagógus egy 3
hónapra szóló ajándék előfizetést kap a január óta elérhető Da Vinci Kids oktatási
videótár alkalmazáshoz, hogy az ismeretterjesztő tartalmakat okoseszközökön is
tudják fogyasztani.
„Nincs is annál jobb, amikor a gyerekek a saját élményükből táplálkozva kezdenek el
észrevétlenül tanulni, érdeklődni egy tudomány iránt és ehhez mindig csak egy jó szikra, egy
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érdekes helyszín, egy jó múzeumpedagógus vagy egy bolondos tudós épp elég. Közel 3000
gyerkőchöz jutott már el a Mozaik Múzeumtúra és láttuk a csillogó tekinteteket, de a tanárok
szemléletváltása is igen látványos. Ki ne szeretne úgy tanulni, hogy kipróbál egy virtuális
valóságot szimuláló szemüveget és kiugrani ejtőernyővel a Balaton felett? Vagy épp korabeli
ruhákban korokat idézni? Ez lenne az élménypedagógia alapja, a többit pedig bízzuk a
gyerkőcökre.” – foglalja össze Tibenszky Moni Lisa a Felelős Szülők Iskolája alapítóügyvezetője, a Da Vinci TV nagykövete.
A résztvevő múzeumok az iskola tantermeit veszik birtokba, hogy 20 perces interaktív,
játékos foglalkozások keretében megmutassák, mennyi érdekességet rejtenek a
kiállítások, tárlatok, emlékhelyek.
A
kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény a
világ
legizgalmasabb,
legkülönlegesebb zenei eszközeivel érkezik, amelyeket kivétel nélkül a diákok is
kipróbálhatnak. A Katonai Emlékpark Pákozd császári és honvédségi ruhába
öltözteti a diákokat, majd miután megkapták kiképzésüket a szabadságharc harcalaki
mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a
csatába”. Itt azonban még nincs vége, hiszen egy másik helyszínen a huszárság
történetéről
tanulhatnak
érdekességeket,
illetve
gyakorolhatják
a
kardvágásokat. A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum VR (virtuális valóság)
szemüvegeken keresztül hozza el a vadászrepülőgépek világát, illetve légiharcot
indítanak az osztályteremben egy MiG-29-essel.
Minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy
ajándék múzeumi osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes
osztály választhatja ki.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai programját az Örökség Kultúrpolitikai Intézet, valamint a
Néprajzi Múzeum felkérésére szakmai szervezetként a Felelős Szülők Iskolája szervezi és
bonyolítja le a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából.
www.mozaikmuzeumtura.hu

MEGHÍVÓ
Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat
Szeretettel meghívjuk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Néprajzi Múzeum
és közreműködő partnere, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft.
koordinálásával megvalósuló Mozaik Múzeumtúra program 2017/2018-as tanévi
következő rendezvényének sajtónyilvános megnyitójára. A Felelős Szülők Iskolája
által a felsősöknek rendezett vetélkedővel egybekötött iskolai eseményen
megismerkedhet
edukációs
programsorozatunkkal,
élménypedagógiai
és
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal.
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A rendezvény helyszíne:
Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
(1146 Budapest, Hermina út 9-15. )
Megnyitó:
2018. február 7. (szerda), 9:00, tornacsarnok

Edukációs program az iskola tantermeiben, tornacsarnokban:
február 7. (szerda) 9:15-14:00

Reméljük, hogy Ön is megtisztel bennünket jelenlétével, ezzel is emelve az esemény
rangját.

Kapcsolat:
Vargacz Alexandra, Felelős Szülők Iskolája, ügyvezető
06/20 358 66 12, szandi@felelosszulokiskolaja.hu
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8. Sajtóközlemény + meghívó – 2018. február 21.

„Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást” – Kistokajba érkezik a
Mozaik Múzeumtúra
Február 26-án immár 5. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2017/2018-as tanévben, melynek célja Magyarország múzeumainak
népszerűsítése játékos, élményszerű, digitális eszközök bevonásával történő interaktív
foglalkozások keretében. A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok
járnak iskolába, így a diákok saját közegébe (tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba)
viszik el a múzeumokat és múzeumpedagógusaikat, akik fél napon keresztül játékos
feladatokkal készülnek a felső tagozatos diákok számára. Az országos
múzeumnépszerűsítő programsorozat következő házigazdája a Borsod-AbaújZemplén megyei Kistokaji Általános Iskola lesz.
A résztvevő múzeumok egy ilyen projektnap során az iskola tantermeit veszik
birtokba, hogy 20 perces interaktív, játékos foglalkozások keretében megmutassák,
mennyi érdekességet rejtenek a kiállítások, tárlatok, emlékhelyek. A tanulók pedig
már előzetesen készülnek, foglalkoznak a fókusztémával – ami ebben a tanévben a
Reformáció 500. évfordulója – és osztályszinten feldolgozzák ezt, majd az esemény
napján színpadi produkcióként be is mutatják diáktársaik előtt.
A Reformáció 500 emlékév kapcsán Balatoni József, Jocó bácsi játékos történelmi
vetélkedővel készül, amely során anagrammákat, szóképeket, rejtvényeket oldanak
meg a diákok.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a
Kistokaji Általános Iskola már a 13. helyszínünk lesz 1 éven belül. Azt tapasztaljuk, hogy a
maga nemében hiánypótló kezdeményezésről van szó, amelyet a múzeumok és az oktatási
intézmények is nagy örömmel, nyitottsággal fogadnak. Igyekszünk minden alkalomra olyan
programcsomagot összeállítani, amely hamar felkelti a diákok érdeklődését, ha pedig ez
megtörtént, ha involváltak, akkor észrevétlenül, játékosan rengeteget tanulnak és fejlődnek,
ráadásul a XXI. századi kompetenciák mentén. Minden interaktív múzeumpedagógiai
foglalkozás során a kommunikáció, az együttműködési készség, a kreativitás is nagymértékben
fejlődik, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem lehet ilyen hatékonyan
erősíteni. Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok körében és őszintén
hisszük, hogy ezen a területen is az élményalapú oktatás a legjobb módszer.” – fogalmaz
Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők
Iskolája ügyvezetője.
A
kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény a
világ
legizgalmasabb,
legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik a didzseridutól kezdve a svájci
havasi kürtön át a tradicionális afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is
kipróbálhatnak. A Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc
témakörét állítja középpontba, császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat,
majd miután megkapták kiképzésüket a szabadságharc harcalaki mozzanataiból,
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”,
mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok életéről. A Reptár –
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Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit fogja
feleleveníteni, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
vadászrepülőgépek világát, légiharcot indítanak az osztályteremben egy MiG-29essel, illetve egy Puma századjelvényt is kiraknak. A Magyar Nemzeti Múzeum az
Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján készül a gyerekek számára megoldandó
feladatokkal, mint például a reformáció korabeli tárgyak és ruharekonstrukciók
felismerése, bibliai idézetek és képek párosítása, valamint katolikus, evangélikus,
illetve református térbelsők berendezése és megkülönböztetése. A Diósgyőri vár igazi
fegyvermustrával érkezik, amely során a vár lovagja a középkori fegyverkezés és
harcászat rejtelmeibe avatja be a diákokat. A korhű fegyvereket, öltözékeket és
viseleteket a tanulók testközelből ismerhetik meg, kézbe is vehetik, így még inkább
átélhetik a lovagkor hangulatát.
Minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy
ajándék múzeumi osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes
osztály választhatja ki.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai programját az Örökség Kultúrpolitikai Intézet, valamint a
Néprajzi Múzeum felkérésére szakmai szervezetként a Felelős Szülők Iskolája szervezi és
bonyolítja le a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából.
www.mozaikmuzeumtura.hu

MEGHÍVÓ
Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat
Szeretettel meghívjuk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Néprajzi Múzeum
és közreműködő partnere, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft.
koordinálásával megvalósuló Mozaik Múzeumtúra program 2017/2018-as tanévi
következő rendezvényének megnyitójára. A Felelős Szülők Iskolája által a 3-8.
osztályosoknak
szervezett
vetélkedővel
egybekötött
iskolai
eseményen
megismerkedhet
edukációs
programsorozatunkkal,
élménypedagógiai
és
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal.

A rendezvény helyszíne:
Kistokaji Általános Iskola
(3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc u. 51.)
Megnyitó:
2018. február 26. (hétfő), 10:00, színházterem

98

Edukációs program az iskola tantermeiben, színházteremben:
február 26. (hétfő) 10:15-14:00

Reméljük, hogy Ön is megtisztel bennünket jelenlétével, ezzel is emelve az esemény
rangját.

Kapcsolat:
Vargacz Alexandra, Felelős Szülők Iskolája, ügyvezető
06/20 358 66 12, szandi@felelosszulokiskolaja.hu
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9. Sajtótájékoztató – 2018. március 5.
•
•

A Mozaik Múzeumtúra programot ismertette: Makranczi Zsolt igazgató,
Örökség Kultúrpolitikai Intézet
A gyulai programokat és intézményeket bemutatta: Dombi Ildikó ügyvezető
igazgató, Erkel Ferenc Nonprofit Kft.
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10. Sajtóközlemény – 2018. március 6.

Középkori kavalkáddal és helytörténeti kincsekkel indul útjára a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Gyulán
2018. március 9-10., Gyula
Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban,
boszorkányperek mai szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz
zeneszerzőjének szülőházában, gyertyafényes barangolás a Ladics-házban: ez csak
néhány a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018 első állomásának programjai közül.
Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat március második hétvégéjén,
melynek záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar: 16. századi zenével,
liktárium kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a múzeumbarátok.
Március 9-én, pénteken a Gyulavári Általános Iskolában kezdődik a Roadshow: a
gyulai kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „házhoz” a
gyerekeknek a múzeumok munkatársai. A diákságot többek között
fegyverbemutatóval, közös daltanulással, és a Nemzeti Illat nevű parfüm
megismerésével örvendeztetik meg a múzeumpedagógusok, de írhatnak pennával és
19. századi ruhákba is bújhatnak, ha kedvük tartja! A helyi fiatalság a délután
folyamán sem marad múzeumi program nélkül: a Gyulai Várban bemutatkozik a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, akiknek a foglalkozásán a lányok a párta
készítését, a fiúk az ostorfonás technikáját sajátíthatják el.
A késő délutáni és esti órákban a hely- és kultúrtörténet játssza majd a főszerepet
pénteken. Az Erkel Ferenc Emlékházban rendhagyó tárlatvezetés keretében „kel
életre” Erkel Ferenc, nemzeti himnuszunk megzenésítője! A programon az is kiderül,
milyen személyisége, szokásai és szenvedélyei voltak a zeneszerzőnek. Az este további
részében a néhai gyulai polgárság hétköznapjaiba nyerhetnek betekintést a
múzeumbarátok, ráadásul igazán hangulatos, gyertyafényes tárlatvezetésen
ismerkedhetnek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan hagyatékával!
Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai
vár: a látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az
„időutazás” folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves
mesterség rejtelmeivel, de az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett,
a várban is tartott haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12
órától pedig solymászbemutató is lesz. Aki pedig a Gyulai vár történelmével
ismerkedne meg tüzetesebben, több rendhagyó tárlatvezetés közül is válogathat,
hiszen Gyula város főépítésze fog mesélni a műemlékről, de lesz jelmezes történelmi
séta is, mely által több kor hősei is megelevenednek. Iskolai csoportoknak és
családoknak is remek elfoglaltsággal készül a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a résztvevőknek ki kell választaniuk egy
tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
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A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról:
tematikus tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnuszpályázaton, s hogy milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú
zeneszerzője. A szombati napon az Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz,
a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az
épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett az őket kiszolgáló
személyzet mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek a múzeumbarátok. A kastély
emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére derül fény, Béres
István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár közelmúltbéli
régészeti feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15 órától a
született kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal,
a gyerekekkel érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt.
A hátborzongató történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást,
ahol kiderül, hogy kik voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki
pedig szívesen felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló
kultúrtörténeti sétán a helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a
középkori festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg! Aki pedig mégis
inkább a történelem útvesztőjében kalandozna, 17 órától a Kerecsényi
Hagyományőrző Egyesület fegyverbemutatóján akár saját bőrén is megtapasztalhatja,
hogy mennyire volt nehéz viselet a páncél, s milyen erőben kellett lenni a kard
forgatásához. 18 órától pedig ingyenes belépéssel és esti forgataggal vár mindenkit a
középkori várudvar! A 16. századi zenéről az Ókörös Trió gondoskodik, de az
udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület is, lesz
kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére!
A Mozaik Múzeumtúra okostelefonos alkalmazással a gyulai múzeumokban is lehet gyűjteni
az online matricákat! Az applikáció ingyenesen letölthető a Google Play és az AppStore
áruházakból is. Múzeumtúrára fel!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyula Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/977514029089980/
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Mozaik Múzeumtúra az Instagramon:
https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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11. Sajtóközlemény – 2018. március 12.

Életre kelt a Gyulai vár
Ostorfonás, hímzés, egy barokk kastély titkai, s életre kelő vár örvendeztette a
tavasz első igazi hétvégéjén a Gyulára látogatókat, s helyi lakosokat. Nagy sikerrel
indult útjára a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018 Gyulán: a különleges múzeumi
programok szép számmal vonzották a látogatókat a kiállítóhelyekre.
A rendhagyó tárlatvezetések segítségével a reneszánsz korabeli váréletet, Erkel Ferenc
munkásságát, a 19. század vidéki polgári életet, valamint a 18-19. századi kastélyokat
birtokló arisztokrácia és a főúri épületekben szolgáló személyzet mindennapjait – hat
évszázad történetét ismerhették meg az érdeklődők. A kétnapos rendezvény első
napján, pénteken a Gyulavári Általános Iskola diákjai részesültek elsőként a múzeumi
élményekben: a gyerekek csillogó szemmel fogadták a történelmi fegyvereket,
ügyeskedtek a lúdtollal. A délután folyamán a várban a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow történetében először határon túli múzeum vendégeskedett a programban:
a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Anna. Változatok egy székely asszonysorsra
című nagysikerű kiállításával kapcsolatos múzeumpedagógiai foglalkozást tartott a
Göndöcs Benedek középiskola diákjainak. A fiúk lelkesen fonták az ostorokat, a
lányok pedig szebbnél szebb pártákat készítettek.
Kiemelkedő sikerrel zajlottak a késő délutáni és esti órákban megrendezett
programok, amelyekben a hely- és kultúrtörténet játszották a főszerepet. Az Erkel
Ferenc Emlékházban rendhagyó tárlatvezetés keretében „kelt életre” Erkel Ferenc,
nemzeti himnuszunk megzenésítője! A programon az is kiderült, milyen
személyisége, szokásai és szenvedélyei voltak a zeneszerzőnek. Az este további
részében a néhai gyulai polgárság hétköznapjaiba nyerhettek betekintést a
múzeumbarátok, ráadásul igazán hangulatos, gyertyafényes tárlatvezetésen
ismerkedhettek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan hagyatékával!
Március 10-én, szombaton a Gyulai vár és az Almásy-kastély játszották a főszerepet a
sokszínű kulturális kínálatban: a várban már reggel 10-től nagy volt a nyüzsgés. A
kapunál bárány és mindenféle baromfi várta a gyerekeket, az udvarban pedig működő
kovácsműhely és solymászbemutató volt. Megtudhattuk, hogy az engedelmes sólyom
titka az üres pocak: a vezérfüttyre történő mozgásokat kis jutalomfalattal hálálják meg
a gazdik. A vár történelmével Béres István, Gyula főépítésze ismertette meg az
érdeklődőket egy igazán érdekes, építészeti látószögből, de volt jelmezes történelmi
séta is, melynek keretében történelmi alakok kísérték végig a látogatókat a legendás
épületben. A Haáz Rezső Múzeum ezen a napon is velünk tartott: ezúttal a Mesélő
tárgyak című foglalkozással örvendeztették meg a kicsiket és nagyokat. A helytörténet
iránt érdeklődők pedig két időpontban is kultúrtörténeti sétához kapcsolódhattak,
amelyet Kocsis János idegenvezető tartott.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodott délelőtti programról:
tematikus tárlatvezetésen derült ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a
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Himnusz-pályázaton, s hogy milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora
elsőszámú zeneszerzője. Az Almásy-kastélyban a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi
kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott főurak életének
színes világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is bepillantást
nyerhettek a múzeumbarátok: a tárlaton kiderült, hogy a házvezetőnő kulcsa milyen
nehéz volt, s megismerkedhettek a különféle ház körüli feladatokkal. A kastély titkait
délután Béres István főépítész is bemutatta, s elárulta, hogy az ódon falak között kik
éltek, milyen szokásaik voltak: a rezidencia egykori tulajdonosainak, a Harruckerncsaládnak például a teknősből főzött leves volt az egyik kedvence, az pedig már csak
hab a tortán, hogy az okos képernyők segítségével a látogatók maguk is
megpillanthatták, hogyan nézett ki akkoriban a konyha, ahol az ételkülönlegesség
készült. A rendhagyó nap folyamán a vendégek a kastély pincéjébe is
bekukkanthattak, ahol az ásatások alkalmával három, fej nélküli csontvázra
bukkantak a régészek. A pincetárlaton kiderült, hogy a szerencsétlenül járt katonák a
török korban kerülhettek az épület alá, amikor még a középkori palánkerődítmény
terült el ezen a helyen. A sokszínű forgatagban a gyerekeknek is számos élménnyel
készült az Almásy-kastély: a kisasszonyok tű- és illatpárnát készíthettek különböző
hímzéstechnikákkal, a kiállítótérben pedig árnyszínházi mókázáson vehettek részt,
ahol jelmezekbe öltözve kalandozhattak a mesék világában.
Teltházzal folyt a délutáni Sántáné a sátáné című előadás, ahol Szilágyi Sándor
történész elmesélte, honnan lehetett felismerni egy boszorkányt: ha egy ajtón készült
belépni a hölgy, és hátranézett, bizton tudhatjuk, hogy az okkult tudományok
gyakorlója volt, hiszen csak oldalra fordítva fértek be az ajtón a méretes, láthatatlan
szarvak, amelyeket a fején viselt. Az Eltemetett vár című időszaki tárlaton pedig Liska
András régész mutatta be a közelmúlt ásatásait, s hosszasan mesélt a vár történetéről:
kevesen tudják, hogy Gyula várát 63 napig ostromolták a törökök, s nem is sikerült
bevenniük: Kerecsényi László, a vár prefektusa adta át az épületet, hogy a megmaradt
lakosság békében el tudjon menekülni.
Ahogy közeledett az este, úgy éledt fel egyre jobban a Gyulai vár: Kukár István
művésztanár segítségével a középkori festészetbe nyerhettek bepillantást a látogatók,
aki a legendás prefektus, Kerecsényi László portréját készítette el. A Kerecsényi
Hagyományőrző Egyesület fegyvereket hozott a Lovagterembe: harci csákánnyal,
páncélinggel, de 1848-49 idejéből származó lőfegyverekkel is lehetett ismerkedni, sőt,
saját fülükkel hallhatták a vendégek, milyen hangos is volt egy korabeli pisztoly – nem
csoda, hogy a katonák hallása egy idő után nem működött túl jól. 18 órakor kitárult a
Kerecsényi kapu és megindult a középkori kavalkád: az Ókörös Trió 16. századi
zenéjétől zengtek a falak, lehetett sólymot simogatni, kézműves lekvárokat kóstolni,
lúdtollal írni, s bort vagy teát kortyolgatni a fáklyákkal megvilágított, csodaszép
várudvarban. Az estén kinyílt a vár kápolnája is, ahol Kovács Attila tárlatvezető
elmesélte, milyen vallási sokszínűség jellemző Gyula városára, s hogy mennyi csodás
gyógyulás fűződik az ódon falak közti kis kápolnához. Az ő szavaival méltón zárult a
Mozaik Múzeumtúra első állomása: hiszen elmondta, hogy „a Gyulai vár azért él a
mai napig, mert ugyanazok a funkciói a mai napig működnek, amelyek a középkorban
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is – a Lovagteremben a város honatyái tanácskoznak olykor, a kápolnában miséket
tartanak, s az udvarban ma is működik a kovácsműhely.”
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Mozaik Múzeumtúra az Instagramon:
https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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12. Sajtóközlemény – 2018. április 16.

Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések: Szentendrére
érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow!

2018. április 20, 21, 22.
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros
szimbiózisban az élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan
alakul az anyag műtárggyá? Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község
múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik
Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásán! A múzeumbarátok érdekes
programok kíséretében ismerkedhetnek meg a Ferenczy Múzeumi Centrum új
kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok:
Kiállítás a Föld napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom
udvarán ezúttal a land art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a
környékbeli települések óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a
természeti környezet kellékeit, például sziklákat, köveket, vagy a növényzetet
monumentális szabadtéri installációk létrehozásához alkalmazó művészeti irányzat.
A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók számára – újrahasznosító
műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol a fenntartható, tudatos életforma
különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek a
városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból,
varrni tanulhatnak.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját
installációin keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok
munkafolyamatairól. Délután a közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a
főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis múzeumbarátok álombéli teremtményekkel
találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó kertek című kiállításában gazdag
színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek meg, miközben az Alfred
Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér lapokon kezdjenek új
életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat nyitni a
szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös
alkotásra: a korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek
megismerkedhetnek a szobrászat alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy
alkotás reprodukálásával!
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A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon
túli, magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon
a szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A
fiatal intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai
otthonában található, innen érkeznek hozzánk.
Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát,
továbbá az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író
gyűjteményét és helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma
gyermekfoglalkozással is készül: az aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas
múzeumpedagógiai kiadvány segítségével merülhetnek el a képzőművész
munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik szombaton: verseszenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd zeneszerző és Tolnai
Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki Orfeuszok –
A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új Symposion
folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik a
szentendrei múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés
gyerekszemmel is lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti
mesekönyv tematikájával indul felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt
remekül szórakozhatnak! Délután pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy
Múzeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart Kigyós Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva
művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az alkotó egy tehetségkutató programnak
köszönhetően szerzett nemrégiben országos hírnevet, egy személyben animációs
filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató. Magyarósi Éva
szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a testről, az
érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. A
Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés lesz
Bodonyi Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete
kiállításon, ahol Czifra Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész
kíséretével ismerkedhet meg a közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász
életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az
édesanyáknak a belépés ingyenes!
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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13. Sajtóközlemény – 2018. április 23.

Természetközeli alkotásokkal és újvidéki kincsekkel érkezett a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Szentendrére
Land art a Szentendre környéki óvodásoktól és iskolásoktól, újrahasznosító
műhelyfoglalkozás, izgalmas tárlatvezetések valamint Topolya Község
Múzeumának bemutatkozása: így lehetne pár szóval összefoglalni a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomását. A háromnapos rendezvényen
emellett jobbnál jobb kiállítások nyitottak és zártak: a múzeumbarátoknak a
hétvége minden napján akadt kulturális program hazánk egyik művészeti
fellegvárában.
A rendezvénysorozat április 20-án vette kezdetét a Ferenczy Múzeumi Centrum
MűvészetMalom kiállítóhelyén, ahol a Szentendre környéki iskolások és óvodások
által készített land art alkotásokból nyílt tárlat a Föld Napja alkalmából. A gyerekek
feladata nem volt könnyű: a természetben megtalálható alapanyagokból kellett
műalkotásokat létrehozniuk. Az ünnepélyes megnyitón igazi gyerekparadicsommá
alakult a Malom udvara: lehetett krétarajzokat készíteni, vattacukrot enni, s emellett a
kis alkotók jól megérdemelt nyereményeiket is átvehették. Három korosztályban
osztottak díjakat a legügyesebb és legkreatívabb csoportok között, a beérkezett
pályaműveket pedig a MűvészetMalomban állították ki. A rendhagyó kiállítást Tóth
Pál fizikatanár nyitotta meg a természet alapelemeire szabott kísérleteivel:
megcsodálhattuk, hogyan válik lángokká a virágpor, de a folyékony nitrogén és a forró
víz látványos, óriási gőzfelhővel járó reakcióján is nagyokat ámult a közönség. A
megnyitó után a Retextil csoport tartott műhelyfoglalkozást a gyerekseregnek: itt
megtanulhatták, hogyan tudják az elhasznált, régi háztartási textileket úgy
újrahasznosítani, hogy közben a környezetüket is óvják.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódott a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a már sokat emlegetett land art irányzat egyik magyar képviselőjével,
Pokorny Attilával volt alkalmuk megismerkedni. A művész elmesélte, hogyan
születnek meg a művei, s hogyan ihleti őt meg a természet állandó körforgása. A
délután folyamán a Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat nyitni a szabadsághoz –
Ferenczy Béni művészete című kiállításon ismerkedhettek meg a múzeumbarátok a
szobrász különféle alkotói korszakaival, s megtudhatták, mennyiben hatott például
felesége alakja a műveire. A tárlaton nagyon sok alkotás viseli magán a művész
életének és környezetének nyomait: szobrait a mindennapok ihlették.
A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon
túli, magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon
a szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma volt, akik
elmesélték, hogyan jutott a birtokukba a topolyai magyar képzőművész, Ács József
hagyatékának egy része, s bemutatták a – még csak néhány éves – múzeumot.
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Ez után is folytatódott a szerb tematika a Ferenczy Múzeumban: az este folyamán
zenés-verses-filmes programon vehettek részt az érdeklődők, ahol Danyi Zoltán író,
Mezei Szilárd zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhettek el az
érdeklődők az Újvidéki Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is mozgalmasra sikerült a szentendrei
múzeumokban. Délelőtt bárki megbizonyosodhatott róla, hogy a városnézés
gyerekszemmel is lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti
mesekönyv tematikájával indult felfedező túra a Fő térről, ahol kicsik és nagyok
egyaránt remekül szórakozhattak! Délután pedig a Ferenczy Múzeumban két igazán
különleges tárlatvezetésen vehettek részt az érdeklődők: Magyarósi Éva művész A
csalók is álmodnak című kiállításának záró tárlatvezetésén ugyanis Kigyós Fruzsina
kurátor és az alkotó személyesen kalauzolták végig a művészetkedvelőket a személyes
hangvételű, női lélek rejtelmeit boncolgató kiállításon. A Mozaik Múzeumtúra
hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés volt Bodonyi Emőke
kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol az
érdeklődők Czifra Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész
kíséretével ismerkedhettek meg az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Nyíregyháza lesz, május 18-án.
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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14. Sajtóközlemény – 2018. április 24.
Teleki 50 – tortázás, múzeumpedagógiai foglalkozások és számtalan érdekesség az
idén 50 éves Újbudai Teleki Blanka Általános Iskolában
A Mozaik Múzeumtúra iskolai programsorozata is részt vesz a Teleki Napokon
Április 23-25. között háromnapos rendezvénysorozaton keresztül ünnepel az Újbudai
Teleki Blanka Általános Iskola, melynek keretében számos előadásra, vetélkedőre,
kiállításra is sor kerül. Erre az eseményre látogat el a Mozaik Múzeumtúra iskolai
edukációs programja, amely az elmúlt években már közel 4000 diáknak mutatta be a
legújabb múzeumpedagógiai foglalkozásokat, legyen ez repülést szimuláló VR
szemüveg, a Reformáció 500 emlékévhez kapcsolódó építészeti, korhű öltözetet
bemutató, vagy épp a földrajzi felfedezések témáját körüljáró múzeumi óra. A
Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai
szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások a Teleki Napok
keretein belül, április 25-én 10 és 14 óra között érkeznek az iskolába.
„Dr. Csont, alaki kiképzés, Reformáció 500, interaktív hangszerbemutató, avagy
repüléstörténet VR szemüvegeken keresztül: mind olyan hangzatos hívószavak,
amelyekre a mai gyerekek és persze a pedagógusok is felkapják a fejüket. Hiszen 2018ban a diákok másként tanulnak, gyors és főként vizuális üzenetekkel, impulzusokkal
lehet felkelteni az érdeklődésüket, ehhez pedig a legjobb módszer az
élménypedagógia, amivel az iskolai programokon hatást érhetünk el. Nagy öröm,
hogy a múzeumok is igen innovatív, modern szemlélettel és nyitottsággal jönnek
velünk és az is, hogy a Da Vinci TV csatorna ismeretterjesztő filmekkel állt a
kezdeményezésünk mellé” – fogalmaz Tibenszky Moni Lisa, a programok szervezését
koordináló Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője.
A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak iskolába, tehát a
diákok saját közegébe, a tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba érkeznek a múzeumok
és múzeumpedagógusaik, akik fél napon keresztül interaktív foglalkozások keretein
belül játékos feladatokkal látják el a felső tagozatos diákokat.
„A Mozaik Múzeumtúra országos utazó edukációs programja a 2016/2017-es
tanévben indult útjára, azóta nagy sikerrel már több, mint 4000 diákhoz jutott el és
mutatta meg számukra, hogy a múzeumokban érdekesen, a modern technológia
eszközeinek segítségével, élményszerűen lehet új ismereteket szerezni az adott
tudományterületről. Egy-egy alkalommal minimum 5 múzeum képviselteti magát,
akik különböző foglalkozásokon keresztül hozzák közelebb a gyerekekhez az általuk
képviselt tematikát” – foglalja össze az eddigi eredményeket Makranczi Zsolt, az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet vezetője.
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Ezúttal 14. helyszínére érkezik a múzeumnépszerűsítő program, amely az „50 éves a
Teleki!” háromnapos jubileumi rendezvénysorozat harmadik napjához kapcsolódva
hoz érdekességeket az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola 5-6. osztályos diákjai
számára. A közel 4 órás vetélkedő keretein belül minden állomáson pontozzák a
diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy ajándék múzeumi osztálykirándulással
jutalmazzák majd, melynek helyszínét a nyertes osztály választhatja ki.
A 2017/2018-as tanévben a Teleki lesz a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programjának utolsó előtti helyszíne, ezt követően június 20-án még egy határontúli
állomásra, a szlovákiai Udvard községbe utazik el a múzeumpedagógiai
rendezvénysorozat.
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15. Sajtótájékoztató – 2018. május 15.
•
•
•

A Mozaik múzeumtúra programot bemutatta: Dr. Kemecsi Lajos főigazgató, Néprajzi
Múzeum
A Benczúr Gyula művet bemutatta: Dr. Rémiás Tibor igazgató, Jósa András Múzeum,
Mohácsi Endre történész, Jósa András Múzeum
A nyíregyházi programokat ismertette: Babolcsi Andrea régész, Jósa András Múzeum
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16. Sajtóközlemény – 2018. május 15.

A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Nyíregyházára
Milyen titkokat rejt egy múzeum szakkönyvtára? Milyen munka zajlik a restaurátor
műhelyben? Mitől „kel életre” egy festmény? A nyíregyházi múzeumok efféle
kulturális csemegékkel várják az érdeklődőket a több szempontból is különleges
napon a Mozaik Múzeumtúra Roadshow programjain: május 18-án ünneplik
ugyanis a Városnapot, és ekkor van a Múzeumok Világnapja is!
Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői
Nyíregyházán május 18-án, pénteken. Többek között egy eddig sose látott Benczúr
Gyula alkotást is bemutatnak a Jósa András Múzeumban, de emellett egész nap
érdekesebbnél érdekesebb múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozások
is lesznek: a Benczúr Gyula emlékkiállításban például azokat a hangulatokat, érzelmeket
lehet megkeresni, amelyektől „életre kelnek” a képek. A festmények azonban mesélni
is tudnak: dr. Bene János címzetes múzeumigazgató-történész legalábbis remekül
tudja tolmácsolni a mondanivalóikat. Ezúttal Domonkos Imre – Magyar katonaság című
képéről deríti ki a résztvevőkkel együtt, hogy miért olyan különleges ez az alkotás.
Aki még közelebb szeretne a műtárgyakhoz kerülni, csatlakozzon bátran a
Műtárgysimogatóhoz, ugyanis a múzeum gyűjteményeiből néhány műtárgy arra vár,
hogy az érdeklődők kezei közt vándorolva felfedje történetét! A Sárga Ördög
kiállításban pedig a numizmaták munkájába lehet bepillantást nyerni: itt kiderül, hogy
milyen volt régen a pénz, kik vagy mik szerepeltek rajta, de még saját tallér készítésére
is lesz lehetőség! Egy szerencsés osztály emellett a Nyíregyházi Állatparkba
látogathat el, ahol a MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal
köthetik össze a Múzeumot és az Állatparkot.
A Múzeumok Világnapján természetesen nem maradhatnak ki a programból a
rendhagyó tárlatvezetések sem: ezúttal a Nyíregyháza katonasága című kiállításon dr.
Bene János kalauzolja végig a múzeumbarátokat, a Karddal gyógyítsd ezt a kórságot című
tárlaton pedig Mátyás király legendás alakját ismerhetik meg közelebbről a
résztvevők. Vajon mennyire fedte az uralkodó a valóságban a népmesékben megjelenő
álruhás király jellemvonásait? A különleges napon a Jósa András Múzeum nem csak
a főbejáratát tárja ki: a Mozaik Múzeumtúra néhány programján a kulisszák mögé is
beleshetnek a kíváncsi vendégek. A Kincses-sziget című foglalkozáson a restaurátor
műhely titkaira derül fény, de lehetőség lesz a könyvtári polcok lakóival is
megismerkedni! A programon több ezer érdekes szakkönyv, folyóirat, különnyomat
és muzeális értékű könyv világába csöppenhetnek az olvasás szerelmesei. A
tudomány és történelem kedvelői sem maradnak kellemes időtöltési lehetőség nélkül,
ugyanis a Sipkay Barna portréját és a 2017-es év régészeti felfedezéseit bemutató
ismeretterjesztő előadásokra ülhetnek be.
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A Jósa András Múzeum ezen a napon a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapatát látja
vendégül, akik LEGO-kockákból építenek különböző alkotásokat. Ezúttal az űrhajózás
lesz a kiállításuk kiemelt témája, de Kodály Zoltán apró mozaikokból összeálló
portréján is lehet ámulni. Ráadásul 9 és 13 óra között az alkotókkal is lehet találkozni
a tárlaton, akik mesélnek a művek születéséről. Van is mit, hiszen a csapat többek
között David Tracy LEGO-művésszel, vagy a Marvel képregények rajzolóival is
dolgozott együtt.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmából több helyszínen lehet programokon
részt venni. Az idén 25 éves Kállay Gyűjtemény túrákat indít az intézményben,
melyen a gyűjteményalapító életútjával és a két világháború közötti nagypolgári és
arisztokrata életmóddal lesz alkalom megismerkedni. A Sóstói Múzeumfaluba
látogatók felfedező játékban vehetnek részt, melyen térkép segítségével bukkanhatnak
rá a skanzen rejtett értékeire, miközben kézügyességüket is tesztelhetik, hiszen népi
játszóudvarban ügyeskedhetnek, s még szövőszéken is szőhetnek!
A kulturális nap jegyében a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára is megnyitja kapuit: foglalkozásaikon meg lehet tekinteni a
legféltettebb kincseiket, a legrégebbi irataikat is, de a kivételes alkalomból ezúttal a
raktárba is el lehet látogatni! A sokszínű programkavalkádba a Görögkatolikus
Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi
Főiskola Könyvtára is csatlakozik, így a keleti katolikus egyházművészet kincsei is
feltárulnak! Az egyetlen hazai Görögkatolikus Egyházmegyei Gyűjteményben a
látogatók tárlatvezetéseken ismerkedhetnek meg a görögkatolikus egyházművészeti
örökség értékes szeletével: 17-18. századi ikonokat, ikonosztáziontöredékeket,
valamint többek között 16-17. századi liturgikus könyveket, öltözeteket lehet
megcsodálni. A Hittudományi Főiskola Könyvtárában pedig könyvtörténeti
kiállítással, a gyerekek számára pedig játékos feladatokkal készülnek a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow-ra. Az intézményben olyan kincseket lehet megcsodálni,
mint például az 1481-ből származó Nürnbergben készült ősnyomtatvány!
Nyíregyháza értékeivel a „Homokba szőtt város” című kulturális sétán lehet
megismerkedni: az utcák, terek, szobrok és épületek híres és hétköznapi emberek
lépteit és emlékeit őrzik. Akit pedig az Evangélikus Templom történelme érdekel,
torony-túrához csatlakozhat, mellyel az 1786-ban elkészült épület tornyába lehet
felkapaszkodni, s megfigyelheti az óraszerkezet működését. Végül, de nem utolsó
sorban az 1964-ben épült, csillag alakú Arany János utcai víztorony is megnyitja
kapuját ezen a napon a látogatók előtt, s a torony 50 méteres magasságát elérve
mindenki megcsodálhatja az elé táruló panorámát.
Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárja a Jósa András Múzeumban: a
Vörös Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepik meg a
közönséget. Erre az alkalomra ugyanis 10 szót választottak ki, amelyek a múzeum
világához kötődnek, ezek pedig elhangzanak majd írásaikban. Este hattól a
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carPEDIGnem zenekar koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők: a világzene,
akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből születő repertoárjukat „21. századi
sanzonoknak” nevezik. Dalszövegeiket általában kortárs költők írják, de előfordul,
hogy klasszikus szerzők verseit is újraértelmezik.

Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásának Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/1742721519137627/

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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17. Sajtóközlemény – 2018. május 19.
Kulturális sokadalommal ünnepeltek Nyíregyháza kiállítóhelyei és intézményei a
Múzeumok Világnapján
Titkok a restaurátor műhelyben, bepillantás a görögkatolikus egyházművészet
kincsei közé, látogatás az Arany János utcai, műemlék víztoronyban: mindez csak
pár program volt a május 18-i Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi
állomásán. A Jósa András Múzeumban valódi szenzációval nyílt a
rendezvénysorozat: sosem látott Benczúr Gyula alkotást mutattak be, emellett a nap
folyamán
végig
érdekesebbnél
érdekesebb
múzeumpedagógiaiés
múzeumandragógiai foglalkozásokkal várták az érdeklődőket.
Városszerte 9 helyszínen, 23 különböző programon vehettek részt a kultúra kedvelői
Nyíregyházán május 18-án, pénteken. A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették
birtokba a kulturális intézményeket: a Jósa András Múzeumban például 8 különböző
foglalkozással és rendhagyó tárlatvezetéssel várták a fiatalokat, valamint most először
láthatta a nagyközönség a múzeum képzőművészeti gyűjteményének legújabb ékét,
Benczúr Gyula eddig sosem látott szénrajzát. A különleges alkotás, mely az Ekkehard
szökése címet viseli, Olaszországból került hazánkba: egy aukción bukkant rá Szatmári
Tibor magángyűjtő. A múzeumban emellett egész nap pezsgett az élet, számos
színvonalas kulturális program várta az érdeklődőket. A Sárga Ördög kiállításban a
pénz és az arany történetével ismerkedhettek meg a látogatók: kiderült, hogy 1 gramm
aranyból 2000 méteres aranyszálat lehet készíteni, s hogy érdemes néha kicsit kutatni
a régészeti leletek után, ugyanis busás jutalomban részesül, aki netalántán rábukkan
egy régi pénzkollekcióra.
A Műtárgysimogatón a kiállított kincsek kikerültek a vitrin mögül: többek között a
múzeum névadójának, Jósa Andrásnak, és Szindbád szülőatyjának, Krúdy Gyulának
a használati tárgyait lehetett kézbe venni. A szerencsés résztvevők az író pénztárcáját,
vagy az általa gyűjtött óriáskagylót is megfoghatták. A „Karddal gyógyítsd ezt a
kórságot” című kiállításban Mátyás királlyal és az ő uralkodásáról született legendákról
tudhatott meg sok-sok érdekességet az ifjúság: fény derült például arra, hogy nem csak
erről az uralkodónkról tartották úgy, hogy álruhában járta az országot, s hogy az
„igazságos király” az ország stabil védelmezésének köszönhette nagy népszerűségét.
A Kincses-sziget című foglalkozás igazán különleges titkokba avatta be a
múzeumbarátokat: bárki kipróbálhatta a restaurálási eljárásokat, többek között
lehetett műalkotást radírozni, nem is akárhogyan! Mivel a radírgumi tönkretenné a
kényes és értékes képeket, ezért le kell reszelni a radírt, majd azzal finoman átdörzsölni
a felületüket. A Jósa András Múzeum ezen a napon a Szakkönyvtár kapuit is
megnyitotta: bárki megismerkedhetett a polcok rejtélyes lakóival, s számos muzeális
értékű könyvvel. Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató-történész foglalkozásain a
nyíregyházi huszárság kalandos történetére derült fény, a múzeumi előadóban pedig
Sipkay Barna portréjáról és a 2017-es év régészeti ásatásairól lehetett sok-sok
érdekességet hallgatni.
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A múzeum különleges vendége a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapata volt, akik ebből
az alkalomból az űrkutatással kapcsolatos, LEGO-kockákból épített kiállításukat
hozták el. Csillagok között, Buzz Lightyear, az első emberi lábnyom a Holdon: és
mind-mind a dán építőjátékból! Emellett Kodály Zoltán 3D-s portréját is meg lehetett
tekinteni.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow programjaihoz számos egyéb múzeum és
kulturális intézmény csatlakozott: a Kállay Gyűjteményben és a Görögkatolikus
Egyházmegyei Gyűjteményben rendhagyó tárlatvezetések voltak, a Sóstói
Múzeumfaluban pedig felfedező játékkal várták a múzeumbarátokat. A
rendezvénysorozat részeként a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára is megnyitotta kapuit: az ide látogatók megismerkedhettek az itt
dolgozók napi tevékenységeivel, de nem csupán a régi iratokat csodálhatták meg,
hanem az intézmény legizgalmasabb szobáiba, a raktárakba is bekukkanthattak! Egy
szerencsés osztály emellett a Nyíregyházi Állatparkba látogathatott el, ahol a
MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal köthették össze a Jósa
Múzeumot és az Állatparkot.
Az eseménydús napon Nyíregyháza nevezetes épületei is fontos szerephez jutottak: a
„Homokba szőtt város” című kulturális sétán az utcák, terek, szobrok és épületek híres
és hétköznapi emberek lépteit és emlékeit őrzik, erről a Városvédő Egyesület tagjai
meséltek az érdeklődőknek. Lehetőség volt emellett Magyarország második
legnagyobb Evangélikus Templomának tornyába is felkapaszkodni, s közelről
meglesni az óraszerkezet működését, de a csillag alakú Arany János utcai víztorony
is megnyitotta kapuját ezen a napon. A 238 lépcső megmászása után elképesztő
panoráma tárult a látogatók szeme elé, s kiderült, hogy a 2 hatalmas, gyűrű alakú
víztároló ajtaját még véletlenül sem szabad kinyitni: ha az itt dolgozók nem tudják, mi
került a tartályba, azonnal leeresztik az itt található ivóvizet.
Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárta a Jósa András Múzeumban: a
Vörös Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepték meg a
közönséget. Erre az alkalomra ugyanis 10 szót kaptak a Jósa Múzeumtól, amelyek a
kiállítóhelyek világához kötődnek. Fény derült arra, hogy az alkotók szerint vajon vane régészet a túlvilágon, de azt is elmesélték, hogy milyen kedves emlékek fűzik őket a
múzeumokhoz. Este hattól a carPEDIGnem zenekar koncertjét hallgathatták meg az
érdeklődők. A világzene, akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből születő
repertoárjukat kellemes és modern hangszerelésben adták elő ezen az estén. A
kulturális sokadalom méltó megünneplése volt a Múzeumok Világnapjának, ráadásul
Nyíregyháza ezen a napon emlékezett meg a Városnapról is, tehát a lokálpatrtióták
igazán el voltak kényeztetve a pünkösdi hosszú hétvége előfutárán, pénteken.
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Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow legközelebb Keszthelyre érkezik június 8-án!

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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18. Sajtóközlemény – 2018. május 22.

VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos múzeumpedagógiai
foglalkozások Gyereknapon
Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében sok fiatal
ismerkedhet meg a múzeumok lenyűgöző titkaival és azzal a páratlan örökséggel,
amelyet ápolnak. A Mozaik Múzeumtúra kialakított helyszíne a Millenáris Parkban 2
napon keresztül több játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó
múzeumpedagógiai, drámapedagógiai aktivitásokról, vagy éppen élmény alapú
fejlesztésről, amelyek a Felelős Szülők Iskolája koordinálásával és szakmai
szervezésével valósulnak meg. Május 26-án és 27-én tehát rendhagyó módon
nyerhetnek betekintést a kiállító múzeumok világába a gyerekek és gyereklelkű
felnőttek egyaránt.
Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark is vasárnap, akik alaki
kiképzésben részesítenek minden gyermeket az 1848-49-es szabadságharc
mozzanataiból. Császársági és honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és
szivacsszuronnyal a kezükben tapasztalhatják meg e kor jellegzetességeit a látogatók.
Emellett a magyar huszárság történetével kapcsolatos játékos feladatokban is részt
vehetnek. A Néprajzi Múzeum állomásán kézműves foglalkozások várják a kicsiket
és nagyokat egyaránt. Az érdeklődők szélforgót és virágkoszorút készíthetnek, a
„felnőtt gyerekek” pedig a Néprajzi Múzeum etnocolor relax színező sorozatával
ismerkedhetnek meg: a múzeum rajzgyűjteményi anyagából készült színezőkkel a
hagyományos magyar motívumok világában kalandozhatnak. A rendezvényre
kilátogató családokat a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum egy izgalmas, virtuális
világba kalauzolja. Egy vadászrepülő belsejébe kukkanthatunk be speciális VR
szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt
nyerhetünk a Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba!
A Bélyegmúzeum standjánál jókedvből és bélyegből nem lesz hiány szombaton! Az
ügyes kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és
fejtörő vár. Emellett mindenki elkészítheti náluk saját kis bélyegalbumát, a
bélyegsimogatóban pedig közszemlére bocsájtanak egy sor különleges (nyomda)
technikával készült magyar bélyegkiadást: találunk köztük hímzett, illatos, 3D-s,
aranyozott, dombornyomott és Braille-írásos bélyeget, mikroírásos ívet, hőre színváltó
blokkot, kristályos díszkiadást, de több olyan is akad, melyet UV-lámpa fényében
érdemes vizsgálni. Itt éles szemeket és finom ujjakat egyaránt érhet meglepetés. A
Magyar Földrajzi Múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130 országba
jutott el utazásai során. Járt az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó- és
halászóhelyek megjelölésére, átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok
számtalan jelentéssel bírnak, közös jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható
kövekből készült kőrakások. A Magyar Földrajzi Múzeum standjánál kipróbálhatják a
gyerekek, hogy milyen inuksukot tudnak építeni.
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„Őszintén hisszük, hogy a játékos tanulás és a különböző élménypedagógiai,
múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása, az ismeretterjesztő applikációk és a digitális,
technológiai eszközök integrálása a legjobb út a gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának
felkeltéséhez, az interaktív tudásmegosztáshoz. Zseniális múzeumpedagógusok és szakemberek
dolgoznak országszerte, akik hasonló szemléletet képviselnek és ezt különböző, játékos
foglalkozásokon keresztül meg is mutatják majd a gyereknapi eseményen.”- fogalmazott
Vargacz Alexandra, a programok szervezését koordináló Felelős Szülők Iskolája
ügyvezetője.
„Az a célunk, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később
múzeumlátogatókká váljanak. Ha most nem foglalkozunk ezzel a korosztállyal, akkor egyre
nehezebben tudjuk később bevonni őket. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna
fiatal korban, hogy ott jó lenni, a gyermek jól érzi magát, és segíti őt a tanulásban” – mondta
el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra programot koordináló Örökség
Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Ráadásként, akik részt vesznek a múzeumi aktivitásokon, megforgathatják a
szerencsekereket különféle Mozaik Múzeumtúra ajándékokért, kipróbálhatják a Da
Vinci TV tudományos játszóházi foglalkozásait, illetve ingyenes hozzáférést
kaphatnak a Da Vinci Kids app ismeretterjesztő alkalmazáshoz is.
A rendezvényen és a foglalkozásokon való részvétel ingyenes.
Múzeumi élményekre fel!
Részletes program, információ: www.playkid.hu
Facebook esemény ITT
A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális
Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósul meg.
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19. Sajtótájékoztató – 2018. június 5.
•
•

A Mozaik Múzeumtúra programot bemutatta: Makranczi Zsolt igazgató,
Örökség Kultúrpolitikai Intézet
A keszthelyi programokat bemutatta: Pálinkás Róbert igazgató, Helikon
Kastélymúzeum; Gyanó Szilvia néprajzkutató, Balatoni Múzeum; Dr. Szabóné
Lázár Ibolya kiállítóhely-vezető, Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely
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20. Sajtóközlemény – 2018. június 5.

Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban
A Balaton mellé érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, márciusi ifjak a Balatoni
Múzeumban, és Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre érkezik a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow június 8-án!
Nem mindennapi kulturális kavalkáddal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadhsow
Keszthelyre, a helyi és az ide látogató múzeumbarátok városszerte izgalmas, ingyenes
programokon vehetnek részt június 8-án.
A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat, ugyanis a
Helikon Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti
Kiállítóhelyen is szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat. A Festeticskastélyban a kis múzeumbarátok megismerkedhetnek a linómetszés technikájával, a
történelmi modellvasút kiállításon a vonatok világáról tudhatnak meg sok
érdekességet, a legkisebbek pedig mesés nyomozáson vehetnek részt a kastélyban és
a parkban, ahol kiderül, hová tűnt Csiga Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedik a múlt, ugyanis a 120 éves
néprajzi gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő
történetek, érdekességek kerülnek terítékre! Akiket viszont a történelem titkai hoznak
lázba, csatlakozzanak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló
foglalkozáshoz. Kevesen mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik
pisztolyát, de akik eljönnek a rendhagyó múzeumi órára, ezt is megtehetik! A
Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a fiatalság a pásztorélet titkaiba nyerhet
bepillantást: például az is kiderül, hogy a nyájak őrzői hogyan alkalmazták a rovásírást
az állatok számlálásánál. Emellett itt is lehet őseink idejéből származó, régi használati
tárgyakra csodálkozni, de Majorbéli erőpróba is vár a bátor felfedezőkre! Az
akadálypályán megmérethetik magukat ügyességi feladatokban, kipróbálhatják a
kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző egyensúlyozó és célbadobó
gyakorlatokat.
A délután folyamán és kora este is csupa izgalmas programmal várják a múzeumok a
kultúrára szomjazókat: a Festetics-kastély előkertjéből városi séta indul, amelyen az
érdeklődők a csendes fürdőváros borzongató oldalával ismerkedhetnek meg.
Keszthely 19-20. századi történelme ugyanis számtalan sötét titkot rejt! Ezután pedig
megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, s megelevenedik a főúri otthon
építéstörténete – pincétől a padlásig! A rendhagyó épületbejáráson kiderül, melyek a
kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az angolakna, és hogyan lehet felfüggeszteni
egy mázsás súlyú csillárt.
Az idén 120 éves Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel lehet
megismerkedni: néprajzkutató segítségével fedezhetik fel a résztvevők az ősök
eszközeit a szőlőtermesztésben, s az is kiderül, milyen módszerekkel állították elő a
borokat. Akiket viszont inkább a város és a múzeum története érdekel, történész
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segítségével tekinthetnek be az itt őrzött régi dokumentumokba, a szemfüles
lokálpatrióták még akár valamelyik ősük nevére vagy fényképére is rábukkanhatnak!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehet részt
venni, hiszen a múzeumok ajtaja ekkor is nyitva áll majd! A Festetics-kastélyban
éjszakai világításban lehet megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást, hiszen az
állomásokon éjszaka sem áll meg az élet! A kalandvágyó múzeumbarátok pedig
kincsvadászatra jelentkezhetnek: bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borul, egy jó
zseblámpa és egy detektívfüzet segítségével bárki megtalálhatja az elrejtett kincset.
Recsegő parketták, titkos zugok és nyikorgó ajtók: mindenkit vár éjszaka a múzeum!
Az eseménydús nap levezetéseképpen pedig a Georgikon Majortörténeti
Kiállítóhely vár minden érdeklődőt nyárköszöntő bográcsos partijára: az
Élménygazdaság lugasa hangulatos helyszínt biztosít a zenés kerti mulatsághoz. A
feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok, a sok játék, a boszorkányos italok, a
bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó szórakozást ígérnek.

Részletek és időpontok a Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásának
Facebook-eseményében
találhatóak:
https://www.facebook.com/events/1036285419870813/

Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával valósul meg.
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21. Sajtóközlemény – 2018 június 11.

A Festetics-kastély titkai, balatoni borkultúra, és Majorbéli kalandok: Keszthelyen
járt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Hogyan lehetséges egy fényűző kastély látogatása után sáros cipővel kilépni a
múzeumból? Mire való a szénkénegező, és az ültetőfúró? Hogyan gazdálkodtak
eleink, és miről lehet felismerni a fűszernövényeket? Érdekes és izgalmas titkokat
őriz Keszthely városa: a Mozaik Múzeumtúra Roadshow itteni állomásán minden
múzeumbarát kedvére fedezhette fel a korántsem olyan csendes fürdőváros
rejtelmeit.
A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba a múzeumokat, ugyanis a
Helikon Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti
Kiállítóhelyen is szórakoztató múzeumi órákkal várták a diákokat. A Festeticskastélyban a gyerekek megismerkedtek a linómetszés technikájával, és a régi grafikai
nyomdatitkokkal, a Történelmi Modellvasút Kiállításon a vonatok világáról tudtak
meg sok érdekességet, az itteni terepasztalok ráadásul valódi időutazást kínálnak,
hiszen az állomások vágányhálózata légi fotók és eredeti tervek alapján készültek! A
legkisebbek pedig mesés nyomozáson vettek részt a kastélyban és a parkban, ahol
együtt kiderítették, hová tűnt Csiga Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedett a múlt, ugyanis a 120 éves
néprajzi gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő
történetek, érdekességek kerültek terítékre! A történelmi titkokra szomjazó diákok
pedig a „Márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban” című rendhagyó órán vettek részt,
ahol nem kisebb személy pisztolyát vehették kézbe, mint Kossuth Lajos, a magyar
szabadságharc egyik szellemi vezére.
A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a fiatalság a pásztorélet titkaiba nyert
bepillantást: az is kiderült, hogy a nyájak őrzői hogyan alkalmazták a számrovást az
állatok számlálásánál. Tudtátok például, hogy a páros rovás két, hosszában
egymáshoz illeszkedő darabból állt, a rovásokat összeillesztett állapotban kaparták rá,
majd egyik fele a gazdánál, másik fele a pásztornál maradt, vagyis gyakorlatilag a
nyugta szerepét töltötte be? Emellett Majorbéli erőpróba is várt az élménygazdaság
bátor felfedezőire: az akadálypályán a rátermett gyerekek kipróbálták a kocsihúzást, a
taligázást, de célba dobásban is sokan jeleskedtek!
A délután folyamán már nem csak a diáksereg felhőtlen időtöltéséről gondoskodtak a
keszthelyi múzeumok, sőt, a Festetics-kastély előkertjéből induló városi séta
kifejezetten a hátborzongató történelem titkaitól vissza nem riadó felnőtteket várta.
Keszthelyről a legtöbb embernek talán a Balaton, a csodás kastély és a takaros belváros
jut az eszébe, ezen a sétán azonban kiderült, hogy a csendes városka rengeteg
bűnesetet tudhat a magáénak! Iski Szilvia, a Helikon Kastélymúzeum történészmuzeológusa minden résztvevőnek kiosztotta a korabeli „fekete krónikát”, s kezdetét
vette a bűnügyi kalandozás a rémtettek valódi helyszínein.
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Ezután pedig megnyíltak a Festetics-kastély rejtett terei, s megelevenedett a főúri
otthon építéstörténete – pincétől a padlásig! Kiderült, hogy a pompás épület 3 ütemben
érte el mai formáját, s hogy az építtetők nyári laknak használták a kastélyt. A korabeli
technológia eszközeivel védekeztek a nedvességgel szemben: angolaknát építettek az
úrilak alá, amellyel a bejáráson résztvevőknek is alkalma nyílt közelről
megismerkedni: a víz elvezetésére kialakított aknán is végig lehetett haladni, ha valaki
nem riadt vissza a 2 centiméteres sártól, ami odabent várt a vállalkozó szelleműekre.
Az Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel néprajzkutató
segítségével nyílt lehetőség megismerkedni. Gyanó Szilvia elmesélte a résztvevőknek,
hogyan zajlott az őseink idejében a szőlészkedés, és milyen változási folyamatokon
ment keresztül a régi foglalkozás napjainkig. A beszélgetést egy borász látogatása
színesítette, így a látogatók – a szerencsés véletlennek köszönhetően – valódi
kulisszatitkokkal is megismerkedtek. Kiderült például, hogy az Othelló szőlőből miért
nem szabad bort készíteni, s hogy annyira kemény volt a talaj eleink idejében, hogy
súlyos ültetőfúrókkal kellett megágyazniuk a tőkéknek. Sok minden kiderült a
szőlőfajták betegségeiről is, például a filoxéra elpusztítására szénkéneget használtak,
melyet egy hatalmas fém fecskendővel, a szénkénegezővel juttattak a növényre.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehetett
részt venni. A Történelmi Modellvasút Kiállításon éjszakai világításban pompáztak
a terepasztalok, hiszen az állomásokon éjszaka sem áll meg az élet! A Georgikon
Majortörténeti Kiállítóhelyen nyárköszöntő bográcsos partival várták a
múzeumbarátokat: az Élménygazdaságban a fenséges gulyásleves elfogyasztása
mellett azonban szellemi örömökkel is készültek a különleges alkalomra. Mindenki
kedvére kalandozhatott a bemutató kertben, s játékosan lehetett megismerkedni a
fűszernövények világával. A kalandvágyó gyerekekre pedig zseblámpás
kincsvadászat várt a Festetics-kastélyban: a kifejezetten erre az alkalomra készített
detektívfüzet segítségével éjszaka lopóztak az úrilak pompás termeiben, s
csapatokban keresték meg az elrejtett kincset. A gyerekek igazán profi csapatokként
haladtak végig a nyomozás állomásain, s most már elmondhatják magukról, hogy a
kastély lépcsőjén bizony rejtvényt fejteni is lehet! Mindeközben a kis detektívek szülei
sem várakoztak tétlenül, hiszen a számukra rendhagyó foglalkozással készült a
könyvtár vezetője.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásán bebizonyosodott, hogy a
Balatonhoz nem csak fürdőzni érdemes ellátogatni, hanem számtalan egyéb kulturális
kinccsel várja a vendégeket!

Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával valósul meg.
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22. Sajtóközlemény + meghívó – 2018. június 18.

Felvidékre utaznak a magyar múzeumok – avagy VR szemüveg, apródképző és
telefonközpont a határon túl is
A 2017 márciusában indult Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat
14 magyarországi állomást követően június 20-án ezúttal határon túlra, a szlovákiai
Udvard községbe érkezik interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. Az
országos múzeumnépszerűsítő program célja, hogy élményszerű, látványos és
tartalmas foglalkozásokon keresztül közelebb hozza a múzeumok világát a
diákokhoz és a pedagógusokhoz egyaránt, ízelítőt adjon számukra abból a színes
palettából, amely hazánk kulturális kincseit, örökségét és értékeit hordozza. A
Mozaik Múzeumtúrához már több mint 300 hazai múzeum csatlakozott, az iskolai
edukációs program pedig nagy sikerrel már közel 6000 gyerekhez jutott el az elmúlt
2 tanévben.
Az összeállított programok a legkülönfélébbek, a repülést szimuláló VR szemüvegtől
az interaktív hangszerbemutatón át, az apródképzőn és a harcalaki kiképzésen
keresztül egészen a kézi kapcsolású telefonközpont használatáig. Emellett a
Reformáció 500 emlékévhez kapcsolódóan Balatoni József, Jocó bácsi vetélkedőjén is
részt vesznek a gyerekek, illetve a témával már előzetesen foglalkoznak és
kiselőadásokat, produkciókat állítanak össze, amelyeket a rendezvény napján
diáktársaik előtt mutatnak be.
A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai
szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások a 10-14 év
közötti korosztályt szólítják meg, akikből a jövő múzeumlátogatói lesznek.
„Az elmúlt 2 tanév alapján azt tudom mondani, hogy az ötlet nagyon is bevált. Az volt az
elképzelésünk, hogy egy olyan programot hozzunk létre, ahol intenzíven és viszonylag nagy
számban tudjuk megszólítani a gyerekeket. Az iskolai edukációs programmal a fő célunk az,
hogy minél többféle tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot mutassunk be, pontosan azért, hogy a
diákok közül mindenki megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelőt. Az idei tanév utolsó
állomásaként pedig határon túlra is elmegyünk, mégpedig Felvidékre, Udvardra látogatunk el,
mert kiemelten fontosnak tarjuk, hogy a határon túli magyar diákokkal is megismertessük a
magyarországi múzeumok kulturális sokszínűségét.” – mondta el Makranczi Zsolt, a
Mozaik Múzeumtúra programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet
igazgatója.
Az osztályok a kialakított helyszíneken párhuzamosan több állomáson
kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok vagy
éppen a művészetek világában. A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos
eszközökkel, kedvcsináló foglalkozásokkal „divatba hozza” a múzeumlátogatást:
ösztönözze a diákokat, tanárokat és ezáltal a szülőket is a múzeumi programkínálat
felfedezésére.
Az a tapasztalatunk, hogy mindenhol örömmel, nyitottsággal fogadják a Mozaik Múzeumtúra
iskolai edukációs programját mind a múzeumok, mind az oktatási intézmények oldaláról. A
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kezdeményezés különlegessége az, hogy a gyerekek saját közegébe, a tornacsarnokba, az
osztálytermekbe, az iskolaudvarokra viszünk el helyszínenként 5-7 utazó interaktív
múzeumpedagógiai foglalkozást, amivel garantált a sikerünk. Egy fél napra elfoglaljuk az
iskolát és minden az élményalapú edukációról, a játékosságról, az egyedi megközelítésekről és a
gyerekek aktív részvételéről szól. Ők azt érzik, hogy 4 órán keresztül játszanak, ami igaz, közben
pedig rengeteget tanulnak is észrevétlenül. Számunkra pedig az a legnagyobb elismerés, amikor
a nap végén csillogó szemmel és széles mosollyal odajönnek hozzánk a diákok és azt mondják:
ez egy szuper nap volt, jöjjünk máskor is.” - fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai
edukációs programot megvalósító Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
Az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola 5-9. osztályos tanulói június 20-án a következő
foglalkozásokon vehetnek részt:
A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják
magukat Dr. Csontként. Megismerhetik a nemre, sérülésekre, betegségekre utaló
jeleket, nyomokat, régészeti feltárásokból származó csontokat tanulmányozhatnak.
A Postamúzeum utazó foglalkozásán a gyerekek bepillantást nyerhetnek a telefonálás
közel 140 éves történetébe, és egy működő kézi kapcsolású telefonközpont használata
közben megismerkedhetnek a telefonálás hajdani szépségeivel és rejtelmeivel, a
telefonos kisasszonyok nehézségekkel teli munkájával. Az iPhone-ok korából furcsa
visszatekinteni azokba az időkbe, amikor még hosszú várakozás előzte meg a
telefonbeszélgetéseket, és gyakran recsegett, zúgott a vonal, de a gyerekek nagy
örömmel fedezik fel a távbeszélő-kezelés feladatait, kapcsolják és bontják a vonalakat.
A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának múzeumpedagógiai
foglalkozásán a részvevők belekóstolhatnak a középkori apródok egy-egy próbájába,
mellyel bebizonyíthatják rátermettségüket a lovagi életre, ezáltal is közelebb hozva a
múltat a jelen kor gyermekeihez.
A Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja
középpontba, császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután
megkapták
kiképzésüket
a
szabadságharc
harcalaki
mozzanataiból,
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”,
mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok életéről.
A Magyar Nemzeti Múzeum az Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján készül a
gyerekek számára megoldandó feladatokkal, mint például a reformáció korabeli
tárgyak és ruharekonstrukciók felismerése, bibliai idézetek és képek párosítása,
valamint katolikus, evangélikus, illetve református térbelsők berendezése és
megkülönböztetése.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző
fejezeteit fogja feleleveníteni, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el
a vadászrepülőgépek világát, légiharcot indítanak az osztályteremben egy MiG-29essel, illetve egy Puma századjelvényt is kiraknak majd.
A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény pedig a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik a didzseridutól kezdve a svájci
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havasi kürtön át a tradicionális afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is
kipróbálhatnak.
Bővebben
a
programról:
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura

www.mozaikmuzeumtura.hu

MEGHÍVÓ
Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat
Szeretettel meghívjuk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Néprajzi Múzeum
és közreműködő partnere, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft.
koordinálásával megvalósuló Mozaik Múzeumtúra program 2017/2018-as tanévi
következő rendezvényének sajtónyilvános megnyitójára. A Felelős Szülők Iskolája
által a felsősöknek rendezett vetélkedővel egybekötött iskolai eseményen
megismerkedhet
edukációs
programsorozatunkkal,
élménypedagógiai
és
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal.

A rendezvény helyszíne:
Majthényi Adolf Alapiskola
Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou – Udvard (Szlovákia)

Megnyitó:
2018. június 20. (szerda), 10:00, emeleti aula

Edukációs program az iskola tantermeiben, az udvaron:
június 20. (szerda) 10:15-14:00

Reméljük, hogy Ön is megtisztel bennünket jelenlétével, ezzel is emelve az esemény
rangját.

Kapcsolat:
Vargacz Alexandra, Felelős Szülők Iskolája, ügyvezető
06/20 358 66 12, szandi@felelosszulokiskolaja.hu
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23. Sajtóközlemény – 2018. július 2.

Múzeumi élmények Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a Felvidékig – avagy
Mozaik Múzeumtúra a gyerekek nyelvén
A 2017-2018-as tanévben is sikerrel zárult a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A 2017 márciusi indulás óta
összesen 15 iskolába látogatott el az utazó múzeumnépszerűsítő programsorozat.
Budapesten, 5 megyében és a határon túl is, Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen
át a Felvidékig 1,5 év alatt közel 8 000 diák találkozott 13 múzeum
közreműködésének köszönhetően élményszerű, látványos és tartalmas
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, amelyek célja, hogy közelebb hozzák a
diákokat és tanárokat a múzeumok világához és megkedveltessék velük a
múzeumba járást.
A programban a Bélyegmúzeum, a Diósgyőri vár, a Katonai Emlékpark Pákozd, a
Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti
Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Magyar
Természettudományi Múzeum, az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely, a
Petőfi Irodalmi Múzeum, a Postamúzeum, a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum,
valamint a Siklósi Vár múzeuma vett részt interaktív, érdekes foglalkozásokkal.
Egy-egy alkalommal minimum 5 múzeum képviseltette magát, akik különböző
foglalkozásokon keresztül hozták közelebb a gyerekekhez az általuk képviselt
tematikát. Történelemben, természettudományokban és művészetekben is
kalandozhattak a felső tagozatos 10-14 év közötti diákok.
Az adott év egy jeles emlékévéhez is kapcsolódtak feladatok, vetélkedők, ez az első
alkalommal az „Arany 200”, a második tanévben pedig a „Reformáció 500” volt. A
diákok a témával minden alkalommal már előzetesen foglalkoztak és kiselőadásokat,
produkciókat állítottak össze, amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt is
bemutathattak.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a
korábban már nagy sikerrel debütált Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyomán. Az Örökség
Kultúrpolitikai Intézettel, mint a program lebonyolítójával közösen, annyit csavartunk a
koncepción, hogy nem a gyerekeket és pedagógusokat csábítottuk az ingyenes és sokszínű
programpalettával rendelkező múzeumi nyílt napokra, hanem a diákok saját közegébe, az
iskolákba vittük el a múzeumi kiállítások egy-egy részletét, illetve a múzeumpedagógusokat. 15
iskolai helyszín után boldogan mondhatom, hogy az ötlet nagyon is bevált. Minden interaktív
múzeumpedagógiai foglalkozás során a gyerekek kommunikációja, együttműködési készsége, a
kreativitása is nagymértékben fejlődött, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein
belül nem lehet ilyen hatékonyan erősíteni. A célunk ismét közkedveltté tenni a múzeumba
járást a fiatalok körében és bízunk benne, hogy a jövőben még több megyébe és határon túli
magyar nyelvű iskolába eljuthatunk ezekkel az aktivitásokkal.” – fogalmaz Vargacz
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Alexandra, az iskolai
Iskolája ügyvezetője.

edukációs

programot

megvalósító Felelős

Szülők

Azt gondolom, hogy elértük a célunkat, nagyon pozitívak a visszajelzések. Látjuk a diákokon,
hogy milyen nagy örömmel vettek részt a programokon és aztán milyen izgatottan várták az
eredményhirdetést, hogy hogyan is szerepeltek, övék lesz-e az ajándék múzeumi
osztálykirándulás. Igyekeztünk minél többféle tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot bevonni és
lehetőséget biztosítani számukra, hogy megmutathassák magukat a program keretein belül. A
legfőbb célunk pedig az, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később
múzeumlátogatókká váljanak. Kiemelten fontosnak tarjuk, hogy most foglalkozunk ezzel a
korosztállyal, hiszen most tudjuk őket bevonni a leginkább. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz
az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, érdekes és hasznos kiállításokon és
programokon vehetünk részt, ami még a tanulásban is segít.” – mondta el Makranczi Zsolt,
a Mozaik Múzeumtúra programot lebonyolító Örökség Kultúrpolitikai Intézet
igazgatója.
Az edukációs programban sok innováció került az aktivitások közé a digitális világ
bekapcsolásával, a VR (virtuális valóság) szemüvegek, a táblagépek és különféle
okoseszközök használatával, mindemellett a régebbi korok emlékei, leletei, csontjai,
vagy éppen 140 éves telefonközpontja is megelevenedett a diákok előtt.
„A mai gyerekekhez ez az út, hogy minél interaktívabb, minél élménytelibb dolgokat adjunk
nekik, mert ők nagyon szeretik azt, hogy egy-egy tárgyhoz hozzá lehet nyúlni, ki lehet próbálni
és mindenhez lehet olyan interaktív játékot kitalálni, amiből azt érzik, hogy igen, ebben érdemes
volt részt venni. Ezért is örülök kifejezetten, hogy a Mozaik Múzeumtúra programban
dolgozhatok, mert pont ugyanaz a szemlélet és azok a módszerek tükröződnek vissza,
amelyekben én is mélyen hiszek.” – fejtette ki Balatoni József, „Jocó bácsi”, a Mozaik
Múzeumtúra vetélkedőjének házigazdája.
A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósult
meg a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja.
a
programról:
Bővebben
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
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24. Sajtóközlemény – 2018. július 19.

A Balaton mesés tájain át a vadregényes Viharsarokig
Nyári Múzeumtúrák a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülettel és a Mozaik
Múzeumtúrával
Barangolás a Balaton-parti villák fényűző világában, hajókázás a magyar tengeren,
látogatás egy egyedülálló óragyűjteményben, és ismerkedés a viharsarki
megyeszékhellyel: számtalan rejtett kincset fedezhet fel a Mozaik Múzeumtúra és
a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület közösen szervezett városi kulturális sétáin
minden lelkes kiránduló és múzeumbarát! A 4 különböző időpontban tartott
kirándulásokon túravezető segítségével ismerkedhetnek hazánk értékeivel a
résztvevők.
Az első Múzeumtúrára július 21-én, szombaton kerül sor, ez alkalommal
Balatonszárszó és Balatonföldvár lesz a célállomás. A résztvevők felfedezhetik a József
Attila Emlékházat, ez után pedig a szomszédos Balatonföldváron felkapaszkodhatnak
a magaspart tetején emelt 25 méteres kilátótoronyba, melynek az aljában interaktív
Hajózástörténeti Látogatóközpont várja a vízi közlekedés szerelmeseit.
A következő Múzeumtúra alkalmával, augusztus 3-án, pénteken Tihanyba
látogathatnak el a kultúra kedvelői, ahol lehetőség lesz megtekinteni a KOGART
kiállítások tihanyi tárlatait, s természetesen a bencés Főapátság látogatása sem marad
el! A pazar programot kétórás hajókirándulás zárja a tavon, melynek a végén a tavat
átszelve Balatonszemes kikötőjébe érkeznek a résztvevők.
A harmadik Múzeumtúra helyszíne talán a legismeretlenebb mind közül: egy
kiskunsági faluba, Kunszállásra érkezik a túra augusztus 23-án, csütörtökön. A
résztvevők itt megtekinthetik a Dr. Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjteményt,
Hatvani Béla magángyűjteményét, az Órák Házát, melyben hétszáznál is több fali-,
bútor-, asztali, ébresztő, úti, zseb- és karórát lehet megnézni!
Az utolsó Múzeumtúra alkalmával a Viharsarok megyeszékhelyére, Békéscsabára
lehet ellátogatni augusztus 28-án, kedden. A belvárosi sétát követően az igazán
különleges helyszínen, egy középiskolában működő Boltmúzeumot lesz lehetőség
megnézni, de az Élővíz-csatorna gátján létesült Turisztikai Főpályaudvar sem marad
ki a kirándulás programjából.
A nyári Múzeumtúrákról bővebb információk a Mozaik Múzeumtúra hivatalos
weboldalán és Facebook oldalán találhatóak.
Tartsanak velünk Önök is, és fedezzék fel Magyarország rejtett kincseit!
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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6.3 Marketingkommunikációs kampány
6.3.1. Médiapartneri együttműködések
A Mozaik Múzeumtúra 2017-18-as évadában több médiapartneri együttműködést is
kötöttünk: barter alapon a Felelős Szülők Iskolájával, az Edupress - Magyar Oktatási
Hírügynökséggel, és a Jocó bácsi világa Facebook oldallal népszerűsítettük a
programot. A Mozaik Múzeumtúra 2017-es évadában vezettük be száguldó
diákriporter cikksorozatunkat, mely folytatódott a program további részében is: egy
középiskolás tanuló, Balogh Lali saját blogján megjelent írásaival egy diák szemével
számol be a Múzeumtúráról. Emellett a Mozaik Múzeumtúra a 2017-es Múzeumok
Őszi Fesztiváljával is átfogó együttműködést folytatott a fesztivál időtartama alatt. A
médiapartneri megállapodásokban szerepeltek hírlevél megjelenések, cikk
megjelenések, és hirdetés megjelenések. Az együttműködések eredményeit az
alábbiakban részletezzük.

Múzeumok Őszi Fesztiválja
A Mozaik Múzeumtúra és a Múzeumok Őszi Fesztiváljának együttműködése a
hasonló misszión alapult, mely a fiatal, jövőbeli múzeumlátogatók körében a múzeumi
programok vonzóvá tétele. Az együttműködés keretében a Múzeumok Őszi
Fesztiválja PestiEst különszámában a Mozaik Múzeumtúra 1/1-es, színes
hirdetésének megjelentetését vállalta, a Mozaik Múzeumtúra pedig cserébe átfogó
kommunikációs csomagot ajánlott fel a fesztivál számára.

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. A
weboldalon emellett a Mozaik Múzeumtúra banner kihelyezési lehetőséghez is jutott
970x90 pixel méretben.
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Jocó bácsi világa – Facebook oldal
A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának hivatalos arca immár
2 éve Balatoni József „Jocó bácsi”, aki méltán lett népszerű az újhullámos oktatási
körökben. Balatoni József az élménypedagógia egyik „élharcosa”, rendhagyó
módszereiről eddig három könyve jelent meg. Balatoni József rendszeresen készített
cikkeket a Mozaik Múzeumtúra weboldalára, de saját Facebook oldalán is megosztotta
a programmal kapcsolatos híreket.

Kamaszkarc.blog.hu – Balogh Lali blogja
A Mozaik Múzeumtúra 2017-18-as 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
programsorozatban, valamint ajánlókat készített az iskolai sorozatban szereplő
múzeumokról.
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6.3.2 Vásárolt megjelenések
A Mozaik Múzeumtúra vásárolt megjelenéseit a 2017. november 13. napon kötött
megállapodás értelmében a Shortcut Communications Kft. végezte. Ennek
eredményeképpen a Roadshow-hoz kapcsolódóan több felületen is vásároltak
hirdetéseket: a www.programturizmus.hu oldalon prémium hirdetési csomagot, a
rendezvényekhez kapcsolódóan pedig négy alkalommal vásároltak hirdetést a helyi
illetőségű Szuperinfó újságokban ½-es méretben. Emellett a Magyar Múzeumok
Online
folyóirattal
együttműködési
megállapodás
született,
melynek
eredményeképpen az újságban külön Mozaik Múzeumtúra rovat jött létre.
A Mozaik Múzeumtúra 2017-18-as évadában nagy hangsúly került a Facebook és
Google hirdetési eszközeire is: mind a két felületen indultak a program
népszerűsítésére kampányok.

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 8 megjelenésre tett szert, amelyeket az alábbiakban listázunk.

Szuperinfó hirdetések
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow helyszíneihez kapcsolódóan 4 alkalommal jelentek
meg hirdetések a helyi illetőségű Szuperinfó magazinokban.
A gyulai állomás népszerűsítésére a Békéscsabai Regionális Szuperinfó 2018. március
3-i számában jelent meg hirdetés, amely 52 000 példányban jutott el Békés, Békéscsaba,
Gyula, és Mezőberény háztartásaiba.
A szentendrei állomás népszerűsítésére az Esztergom-Szentendre és Térsége
Szuperinfó 2018. április 13-i számában jelent meg hirdetés, amely 50 000 példányban
jutott el Pilisvörösvár, Pomáz, Szentendre, Visegrád, Budakalász, Dunabogdány,
Leányfalu, Nagykovácsi, Piliscsaba, Solymár és Tahitótfalu háztartásaiba.
A nyíregyházi állomás népszerűsítésére a Nyíregyházi Szuperinfó 2018. május 11-i
számában jelent meg hirdetés, amely 40 000 példányban jutott el Nyíregyháza,
Tiszavasvári, Borbánya- Kisteleki Szőlő, Oros, Sóstóhegy-Sóstófürdő háztartásaiba.
A nyíregyházi állomás népszerűsítésére a Nyugat-Balatoni Szuperinfó 2018. május 31i számában jelent meg hirdetés, amely 27 000 példányban jutott el Keszthely, Hévíz,
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Marcali, Tapolca, Alsópáhok, Balatongyörök,
Vonyarcvashegy és Badacsonytomaj háztartásaiba.

Cserszegtomaj,

Gyenesdiás,

Magyar Múzeumok Online
A Mozaik Múzeumtúra és a Magyar Múzeumok Online friss együttműködésének
keretében a www.magyarmuzeumok.hu felületen új, külön rovat jött létre a Mozaik
Múzeumtúra részére. A főoldalon és a felületen megjelentek a program hivatalos
sajtóanyagai.

Facebook hirdetések
A Mozaik Múzeumtúra 2017-18-as évada alatt 6 db Facebook kampányt indított a
program és a rendezvények népszerűsítésére. A hirdetések összességében 30 000
embert értek el, eredményeik kedvezően alakultak. Általánosságban elmondható,
hogy a program kiemelt korcsoportját (8-16 éves korosztály) és annak szüleit (30-54
éves korosztály) a hirdetések sikeresen szólítják meg: a hirdetésekre reagáló és kattintó
közönség mintegy 50%-át ők képzik. A Mozaik Múzeumtúra általános
népszerűsítésére 1 kampány indult 2017. november 8-15. között, a Mozaik
Múzeumtúra Naphoz kapcsolódóan is 1 kampány futott, illetve a 4 Roadshow
helyszínhez kapcsolódóan is indult 1-1 hirdetés.

Google hirdetések
A Mozaik Múzeumtúra népszerűsítésére a Google Display Network-ön indult
kampány 2018 tavaszán. Ennek keretében 354 330 banner megjelenés született a
Google hálózatában szereplő releváns kulturális, oktatási és családi portálokon. Az
alábbiakban listázunk néhány megjelenést az átfogó hirdetési kampányból.
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Melléklet – Sajtódokumentáció
a) A Mozaik Múzeumtúrához kapcsolódó általános megjelenések
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OPH
2017. október 25.
Megújult lendülettel néz az ősz elé a Mozaik Múzeumtúra. A fiatalok figyelmét
formabontó eszközökkel múzeumokra irányító program hétköznapokra és hétvégékre
egyaránt fókuszálva kínál programokat az iskolapadhoz kötött vagy éppen a szünetet
élvező diákoknak. A kulturális, ugyanakkor szórakoztató rendezvényeken remek alkalom
nyílik arra is, hogy a részvevők szép előrelépést érhessenek el mobiltelefonos
matricagyűjtő játékunkban.
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul Mozaik Múzeumtúra nagysikerű iskolai edukációs
programsorozata, melyen tavasszal csaknem 3000 diák vett részt. Ősszel 2 iskolával nyitjuk a
rendezvénysorozatot, november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnázium, november 29-én pedig a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad otthont a
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom a Reformáció 500 emlékév köré épül,
kezdve a sort Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjével, aki történelemtanárként sok
érdekességgel készül majd a diákok számára. Emellett a fiatalok már előzetesen foglalkoznak
a témával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozzák fel a
reformáció történetét.
A programban résztvevő múzeumok listája idén még tovább bővült. Az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából például a diákok a modern technológia nyújtotta
élmények segítségével fedezhetik fel a régmúlt kommunikációs eszközeit, a Katonai
Emlékpark Pákozd pedig kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki mozzanataiból.
Izgalmas programokkal szolgál továbbá a Bélyegmúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Leskowsky Hangszergyűjtemény is.
A hétvégék sem maradnak eseménytelenül az ősszel, a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülettel
közösen két városi múzeumtúrát is szervezünk. Október 28-án, szombaton Szolnokot
fedezhetik fel az érdeklődők, megtekintve a Szolnok vasútállomás Vasúti Almárium című
kiállítást, valamint a Damjanich János Múzeum képtárát, népművészeti és városi századelős
tárlatait. Szép idő esetén a látogatók a délutánt belvárosi sétával zárhatják. A november 11-i
túrán Érd csábítja kellemes, ebéd utáni programokkal a túrázni vágyókat. A Magyar Földrajzi
Múzeumban megtekinthető a Balázs Dénes, a Kárpát-medence tudományos feltárói, a Magyar
utazók – földrajzi felfedezők, valamint a Vándordiákok Európában című kiállítás is.
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Együttműködő partnerünk, a Múzeumok Őszi Fesztiválja nem csak kirándulós programokat
kínál az őszi szünetre. A Mozaik Múzeumtúrához hasonlóan, ennek a rendezvénysorozatnak
is célja, hogy minél izgalmasabb, interaktívabb foglalkozásokat kínáljon a fiatalok számára.
Október 28 - november 5. között például szerelmi vetélkedő, kincskeresés, mozi,
bátorságpróba ezüstporos mese, hadapród képzés várja az iskolából szabadult diákokat. A
programokon való részvétel nem csak intellektuális élményt nyújt, az új helyszínek
felfedezésével új matricák is gyűjthetők mobilapplikációnk segítségével. A játékhoz
mindössze arra van szükség, hogy a múzeumokban kihelyezett információs táblán levő QRkódot leolvassák a játékosok, és máris eggyel több matrica kerül gyűjteményükbe.
Az őszből a télbe a Néprajzi Múzeum programjaival lépünk, december 1-3. között Mozaik
Múzeumtúra Nappal és különleges hétvégi foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. A
kisebbeknek csábító lehet a Magyar Népmese Színház: A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő
barack - avagy Katinka kertje című játéka, míg a nagyobbak számára vetített képes előadások
lesznek múzeumi kutatások, gyűjtemények, történetek témában. Természetesen nem
maradhatnak el az interaktív tárlatvezetések, archív filmvetítések, kézműves foglalkozások
sem, ez utóbbiak már az adventi készülődés jegyében zajlanak majd.
A diákok mellett a pedagógusokról sem feledkezik meg a Mozaik Múzeumtúra, számukra a
Néprajzi Múzeum munkatársai virtuális tárlatokról, adatbázisokról tartanak előadást,
valamint tájékoztatást kaphatnak az épület és tárlatok zárását követően elérhető
múzeumpedagógiai programokról is.
A hétvége további része is a különleges elfoglaltságok jegyében telik, családi felfedező
csomagok, délelőtt játékos múzeumi feladatok, workshopok, interaktív tárlatvezetések várják
a látogatókat.
Reméljük, hogy kicsik és nagyon egyaránt megtalálják a számukra megfelelő programot a
Mozaik Múzeumtúra őszi kínálatában!
A Mozaik Múzeumtúra mobil applikációt letöltheti az Apple App Store-ból és a Google Play
Áruházból, részletesebb leírást itt talál.
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról itt olvasható.
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Őszi programkavalkád a Mozaik Múzeumtúrával
Megújult lendülettel néz az ősz elé a Mozaik Múzeumtúra. A fiatalok figyelmét formabontó
eszközökkel múzeumokra irányító program hétköznapokra és hétvégékre egyaránt
fókuszálva kínál programokat az iskolapadhoz kötött vagy éppen a szünetet élvező
diákoknak. A kulturális, ugyanakkor szórakoztató rendezvényeken remek alkalom nyílik arra
is, hogy a részvevők szép előrelépést érhessenek el mobiltelefonos matricagyűjtő játékunkban.
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul Mozaik Múzeumtúra nagysikerű iskolai edukációs
programsorozata, melyen tavasszal csaknem 3000 diák vett részt. Ősszel 2 iskolával nyitjuk a
rendezvénysorozatot, november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnázium, november 29-én pedig a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad otthont a
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom a Reformáció 500 emlékév köré épül,
kezdve a sort Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjével, aki történelemtanárként sok
érdekességgel készül majd a diákok számára. Emellett a fiatalok már előzetesen foglalkoznak
a témával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozzák fel a
reformáció történetét.
A programban résztvevő múzeumok listája idén még tovább bővült. Az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából például a diákok a modern technológia nyújtotta
élmények segítségével fedezhetik fel a régmúlt kommunikációs eszközeit, a Katonai
Emlékpark Pákozd pedig kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki mozzanataiból.
Izgalmas programokkal szolgál továbbá a Bélyegmúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Leskowsky Hangszergyűjtemény is.
A hétvégék sem maradnak eseménytelenül az ősszel, a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülettel
közösen két városi múzeumtúrát is szervezünk. Október 28-án, szombaton Szolnokot
fedezhetik fel az érdeklődők, megtekintve a Szolnok vasútállomás Vasúti Almárium című
kiállítást, valamint a Damjanich János Múzeum képtárát, népművészeti és városi századelős
tárlatait. Szép idő esetén a látogatók a délutánt belvárosi sétával zárhatják. A november 11-i
túrán Érd csábítja kellemes, ebéd utáni programokkal a túrázni vágyókat. A Magyar Földrajzi
Múzeumban megtekinthető a Balázs Dénes, a Kárpát-medence tudományos feltárói, a Magyar
utazók – földrajzi felfedezők, valamint a Vándordiákok Európában című kiállítás is.
Együttműködő partnerünk, a Múzeumok Őszi Fesztiválja nem csak kirándulós programokat
kínál az őszi szünetre. A Mozaik Múzeumtúrához hasonlóan, ennek a rendezvénysorozatnak
is célja, hogy minél izgalmasabb, interaktívabb foglalkozásokat kínáljon a fiatalok számára.
Október 28 - november 5. között például szerelmi vetélkedő, kincskeresés, mozi,
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bátorságpróba ezüstporos mese, hadapród képzés várja az iskolából szabadult diákokat. A
programokon való részvétel nem csak intellektuális élményt nyújt, az új helyszínek
felfedezésével új matricák is gyűjthetők mobilapplikációnk segítségével. A játékhoz
mindössze arra van szükség, hogy a múzeumokban kihelyezett információs táblán levő QRkódot leolvassák a játékosok, és máris eggyel több matrica kerül gyűjteményükbe.
Az őszből a télbe a Néprajzi Múzeum programjaival lépünk, december 1-3. között Mozaik
Múzeumtúra Nappal és különleges hétvégi foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. A
kisebbeknek csábító lehet a Magyar Népmese Színház: A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő
barack - avagy Katinka kertje című játéka, míg a nagyobbak számára vetített képes előadások
lesznek múzeumi kutatások, gyűjtemények, történetek témában. Természetesen nem
maradhatnak el az interaktív tárlatvezetések, archív filmvetítések, kézműves foglalkozások
sem, ez utóbbiak már az adventi készülődés jegyében zajlanak majd.
A diákok mellett a pedagógusokról sem feledkezik meg a Mozaik Múzeumtúra, számukra a
Néprajzi Múzeum munkatársai virtuális tárlatokról, adatbázisokról tartanak előadást,
valamint tájékoztatást kaphatnak az épület és tárlatok zárását követően elérhető
múzeumpedagógiai programokról is.
A hétvége további része is a különleges elfoglaltságok jegyében telik, családi felfedező
csomagok, délelőtt játékos múzeumi feladatok, workshopok, interaktív tárlatvezetések várják
a látogatókat.
Reméljük, hogy kicsik és nagyon egyaránt megtalálják a számukra megfelelő programot a
Mozaik Múzeumtúra őszi kínálatában!
A Mozaik Múzeumtúra mobil applikációt letöltheti az Apple App Store-ból és a Google Play
Áruházból, részletesebb leírást itt talál: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaikmuzeumtura-mobil-applikacio
Csatlakozzon Facebook csoportunkhoz: Mozaik Múzeumtúra
A Mozaik Múzeumtúra hivatalos együttműködő partnere a Múzeumok Őszi Fesztiválja.
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Őszi programkavalkád a Mozaik Múzeumtúrával

2017. október 25, szerda, 17:49
Megújult lendülettel néz az ősz elé a Mozaik Múzeumtúra. A fiatalok figyelmét
formabontó eszközökkel múzeumokra irányító program hétköznapokra és
hétvégékre egyaránt fókuszálva kínál programokat az iskolapadhoz kötött vagy
éppen a szünetet élvező diákoknak.
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Őszi programkavalkád a Mozaik Múzeumtúrával
2017.10.26
Megújult lendülettel néz az ősz elé a Mozaik Múzeumtúra. A fiatalok figyelmét
formabontó eszközökkel múzeumokra irányító program hétköznapokra és hétvégékre
egyaránt fókuszálva kínál programokat az iskolapadhoz kötött vagy éppen a szünetet
élvező diákoknak. A kulturális, ugyanakkor szórakoztató rendezvényeken remek alkalom
nyílik arra is, hogy a részvevők szép előrelépést érhessenek el mobiltelefonos
matricagyűjtő játékunkban.
MMT, Néprajzi Múzeum – Fotó forrása: MMT
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul Mozaik Múzeumtúra nagysikerű iskolai edukációs
programsorozata, melyen tavasszal csaknem 3000 diák vett részt. Ősszel 2 iskolával nyitjuk a
rendezvénysorozatot, november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnázium, november 29-én pedig a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad otthont a
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom a Reformáció 500 emlékév köré épül,
kezdve a sort Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjével, aki történelemtanárként sok
érdekességgel készül majd a diákok számára. Emellett a fiatalok már előzetesen foglalkoznak
a témával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozzák fel a
reformáció történetét.
A programban résztvevő múzeumok listája idén még tovább bővült. Az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából például a diákok a modern technológia nyújtotta
élmények segítségével fedezhetik fel a régmúlt kommunikációs eszközeit, a Katonai
Emlékpark Pákozd pedig kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki mozzanataiból.
Izgalmas programokkal szolgál továbbá a Bélyegmúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Leskowsky Hangszergyűjtemény is.
A hétvégék sem maradnak eseménytelenül az ősszel, a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülettel
közösen két városi múzeumtúrát is szervezünk. Október 28-án, szombaton Szolnokot
fedezhetik fel az érdeklődők, megtekintve a Szolnok vasútállomás Vasúti Almárium című
kiállítást, valamint a Damjanich János Múzeum képtárát, népművészeti és városi századelős
tárlatait. Szép idő esetén a látogatók a délutánt belvárosi sétával zárhatják. A november 11-i
túrán Érd csábítja kellemes, ebéd utáni programokkal a túrázni vágyókat. A Magyar Földrajzi
Múzeumban megtekinthető a Balázs Dénes, a Kárpát-medence tudományos feltárói, a Magyar
utazók – földrajzi felfedezők, valamint a Vándordiákok Európában című kiállítás is.
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Együttműködő partnerünk, a Múzeumok Őszi Fesztiválja nem csak kirándulós programokat
kínál az őszi szünetre. A Mozaik Múzeumtúrához hasonlóan, ennek a rendezvénysorozatnak
is célja, hogy minél izgalmasabb, interaktívabb foglalkozásokat kínáljon a fiatalok számára.
Október 28 – november 5. között például szerelmi vetélkedő, kincskeresés, mozi,
bátorságpróba ezüstporos mese, hadapród képzés várja az iskolából szabadult diákokat. A
programokon való részvétel nem csak intellektuális élményt nyújt, az új helyszínek
felfedezésével új matricák is gyűjthetők mobilapplikációnk segítségével. A játékhoz
mindössze arra van szükség, hogy a múzeumokban kihelyezett információs táblán levő QRkódot leolvassák a játékosok, és máris eggyel több matrica kerül gyűjteményükbe.
MMT, edukációs programsorozat – Fotó forrása: MMT
Az őszből a télbe a Néprajzi Múzeum programjaival lépünk, december 1-3. között Mozaik
Múzeumtúra Nappal és különleges hétvégi foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. A
kisebbeknek csábító lehet a Magyar Népmese Színház: A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő
barack – avagy Katinka kertje című játéka, míg a nagyobbak számára vetített képes előadások
lesznek múzeumi kutatások, gyűjtemények, történetek témában. Természetesen nem
maradhatnak el az interaktív tárlatvezetések, archív filmvetítések, kézműves foglalkozások
sem, ez utóbbiak már az adventi készülődés jegyében zajlanak majd.
A diákok mellett a pedagógusokról sem feledkezik meg a Mozaik Múzeumtúra, számukra a
Néprajzi Múzeum munkatársai virtuális tárlatokról, adatbázisokról tartanak előadást,
valamint tájékoztatást kaphatnak az épület és tárlatok zárását követően elérhető
múzeumpedagógiai programokról is.
A hétvége további része is a különleges elfoglaltságok jegyében telik, családi felfedező
csomagok, délelőtt játékos múzeumi feladatok, workshopok, interaktív tárlatvezetések várják
a látogatókat.
Reméljük, hogy kicsik és nagyon egyaránt megtalálják a számukra megfelelő programot a
Mozaik Múzeumtúra őszi kínálatában!
A Mozaik Múzeumtúra mobil applikációt letöltheti az Apple App Store-ból és a Google Play
Áruházból, részletesebb leírást itt talál: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaikmuzeumtura-mobil-applikacio
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
A Mozaik Múzeumtúra hivatalos együttműködő partnere a Múzeumok Őszi Fesztiválja.
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Őszi programkavalkád a Mozaik Múzeumtúrával
2017. Október 27. - 2017. December 20.
Megújult lendülettel néz az ősz elé a Mozaik Múzeumtúra. A fiatalok figyelmét
formabontó eszközökkel múzeumokra irányító program hétköznapokra és hétvégékre
egyaránt fókuszálva kínál programokat az iskolapadhoz kötött vagy éppen a szünetet
élvező diákoknak.
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra nagysikerű iskolai edukációs
programsorozata, melyen tavasszal csaknem 3000 diák vett részt. Ősszel két iskolával nyitják
a rendezvénysorozatot, november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnázium, november 29-én pedig a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad otthont a
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom a Reformáció 500 emlékév köré épül,
kezdve a sort Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjével, aki történelemtanárként sok
érdekességgel készül majd a diákok számára. Emellett a fiatalok már előzetesen foglalkoznak
a témával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozzák fel a
reformáció történetét.
A programban résztvevő múzeumok listája idén még tovább bővült. Az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából például a diákok a modern technológia nyújtotta
élmények segítségével fedezhetik fel a régmúlt kommunikációs eszközeit, a Katonai
Emlékpark Pákozd pedig kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki mozzanataiból.
Izgalmas programokkal szolgál továbbá a Bélyegmúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Leskowsky Hangszergyűjtemény is.
A hétvégék sem maradnak eseménytelenül az ősszel, a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülettel
közösen két városi múzeumtúrát is szerveznek. Október 28-án, szombaton Szolnokot
fedezhetik fel az érdeklődők, megtekintve a Szolnok vasútállomás Vasúti Almárium című
kiállítást, valamint a Damjanich János Múzeum képtárát, népművészeti és városi századelős
tárlatait. Szép idő esetén a látogatók a délutánt belvárosi sétával zárhatják. A november 11-i
túrán Érd csábítja kellemes, ebéd utáni programokkal a túrázni vágyókat. A Magyar Földrajzi
Múzeumban megtekinthető a Balázs Dénes, a Kárpát-medence tudományos feltárói, a Magyar
utazók – földrajzi felfedezők, valamint a Vándordiákok Európában című kiállítás is.
A diákok mellett a pedagógusokról sem feledkezik meg a Mozaik Múzeumtúra, számukra a
Néprajzi Múzeum munkatársai virtuális tárlatokról, adatbázisokról tartanak előadást,
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valamint tájékoztatást kaphatnak az épület és tárlatok zárását követően elérhető
múzeumpedagógiai programokról is.
A hétvége további része is a különleges elfoglaltságok jegyében telik, családi felfedező
csomagok, délelőtt játékos múzeumi feladatok, workshopok, interaktív tárlatvezetések várják
a látogatókat.
(Mozaik Múzeumtúra)
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Őszi programkavalkád a Mozaik Múzeumtúrával
2017. október 27. péntek, 12:38
Megújult lendülettel néz az ősz elé a Mozaik Múzeumtúra. A fiatalok figyelmét
formabontó eszközökkel múzeumokra irányító program hétköznapokra és hétvégékre
egyaránt fókuszálva kínál programokat az iskolapadhoz kötött vagy éppen a szünetet
élvező diákoknak. A kulturális, ugyanakkor szórakoztató rendezvényeken remek alkalom
nyílik arra is, hogy a részvevők szép előrelépést érhessenek el mobiltelefonos
matricagyűjtő játékunkban.
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul Mozaik Múzeumtúra nagysikerű iskolai edukációs
programsorozata, melyen tavasszal csaknem 3000 diák vett részt. Ősszel 2 iskolával nyitjuk a
rendezvénysorozatot, november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnázium, november 29-én pedig a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad otthont a
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom a Reformáció 500 emlékév köré épül,
kezdve a sort Balatoni József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjével, aki történelemtanárként sok
érdekességgel készül majd a diákok számára. Emellett a fiatalok már előzetesen foglalkoznak
a témával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozzák fel a
reformáció történetét.
A programban résztvevő múzeumok listája idén még tovább bővült. Az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából például a diákok a modern technológia nyújtotta
élmények segítségével fedezhetik fel a régmúlt kommunikációs eszközeit, a Katonai
Emlékpark Pákozd pedig kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki mozzanataiból.
Izgalmas programokkal szolgál továbbá a Bélyegmúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Leskowsky Hangszergyűjtemény is.
A hétvégék sem maradnak eseménytelenül az ősszel, a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülettel
közösen két városi múzeumtúrát is szervezünk. Október 28-án, szombaton Szolnokot
fedezhetik fel az érdeklődők, megtekintve a Szolnok vasútállomás Vasúti Almárium című
kiállítást, valamint a Damjanich János Múzeum képtárát, népművészeti és városi századelős
tárlatait. Szép idő esetén a látogatók a délutánt belvárosi sétával zárhatják. A november 11-i
túrán Érd csábítja kellemes, ebéd utáni programokkal a túrázni vágyókat. A Magyar Földrajzi
Múzeumban megtekinthető a Balázs Dénes, a Kárpát-medence tudományos feltárói, a Magyar
utazók – földrajzi felfedezők, valamint a Vándordiákok Európában című kiállítás is.
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Együttműködő partnerünk, a Múzeumok Őszi Fesztiválja nem csak kirándulós programokat
kínál az őszi szünetre. A Mozaik Múzeumtúrához hasonlóan, ennek a rendezvénysorozatnak
is célja, hogy minél izgalmasabb, interaktívabb foglalkozásokat kínáljon a fiatalok számára.
Október 28 - november 5. között például szerelmi vetélkedő, kincskeresés, mozi,
bátorságpróba ezüstporos mese, hadapród képzés várja az iskolából szabadult diákokat. A
programokon való részvétel nem csak intellektuális élményt nyújt, az új helyszínek
felfedezésével új matricák is gyűjthetők mobilapplikációnk segítségével. A játékhoz
mindössze arra van szükség, hogy a múzeumokban kihelyezett információs táblán levő QRkódot leolvassák a játékosok, és máris eggyel több matrica kerül gyűjteményükbe.
Az őszből a télbe a Néprajzi Múzeum programjaival lépünk, december 1-3. között Mozaik
Múzeumtúra Nappal és különleges hétvégi foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. A
kisebbeknek csábító lehet a Magyar Népmese Színház: A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő
barack - avagy Katinka kertje című játéka, míg a nagyobbak számára vetített képes előadások
lesznek múzeumi kutatások, gyűjtemények, történetek témában. Természetesen nem
maradhatnak el az interaktív tárlatvezetések, archív filmvetítések, kézműves foglalkozások
sem, ez utóbbiak már az adventi készülődés jegyében zajlanak majd.
A diákok mellett a pedagógusokról sem feledkezik meg a Mozaik Múzeumtúra, számukra a
Néprajzi Múzeum munkatársai virtuális tárlatokról, adatbázisokról tartanak előadást,
valamint tájékoztatást kaphatnak az épület és tárlatok zárását követően elérhető
múzeumpedagógiai programokról is.
A hétvége további része is a különleges elfoglaltságok jegyében telik, családi felfedező
csomagok, délelőtt játékos múzeumi feladatok, workshopok, interaktív tárlatvezetések várják
a látogatókat.
Reméljük, hogy kicsik és nagyon egyaránt megtalálják a számukra megfelelő programot a
Mozaik Múzeumtúra őszi kínálatában!
A Mozaik Múzeumtúra mobil applikációt letöltheti az Apple App Store-ból és a Google Play
Áruházból, részletesebb leírást itt talál: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/mozaikmuzeumtura-mobil-applikacio
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
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A RepTárba is ellátogatnak a Mozaik Múzeumtúrán
A 2017/2018-as tanévben hét iskolába, köztük egy szlovákiai intézménybe látogat el
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a Mozaik
Múzeumtúra.
Az iskolai edukációs programsorozat célja közel hozni a diákokat és tanárokat a
múzeumokhoz. A Felelős Szülők Iskolája által szervezett Mozaik Múzeumtúra már háromezer
diákhoz látogatott el – olvasható a közleményben, amely szerint a diákok aktivitását, tudását
minden helyszínen pontozzák a szervezők, és a legtöbb pontot gyűjtő osztály kirándulást nyer
egy általa választott múzeumba.
Ellátogatnak a szolnoki RepTárba is. A Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai
repüléstörténet különböző fejezeteit eleveníti fel játékos formában, egyebek mellett
vadászgépmakettekkel, Puma-századjelvény kirakásával.
Míg a pákozdi katonai emlékpark foglalkozásán a gyerekek korhű ruhába öltözve,
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben vehetnek részt az 1848–49-es
szabadságharcot idéző alaki kiképzésen, ahol megtanulhatják a vezényszavakat és a fegyver
helyes tartását.
Forrás: MTI
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Éjszakai bevetésen szereztek élményt a gyerekek a RepTárban
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Éjszakai bevetésen szereztek élményt a gyerekek a RepTárban
Hutter Zsófia zsofia.hutter@mediaworks.hu
Nemrég „éjszakai bevetést” rendezett a szolnoki RepTár gyerekeknek, egy különleges ottalvós
kaland keretében. De nem ez az egyetlen újdonság, amivel 2018-ban várják a látogatókat.
Kovács Ákos ügyvezető igazgatóval beszélgettünk az idei tervekről, külföldi
együttműködésekről és újabb repülők érkezéséről.
– A DaVinci Pizsama Parti egy egyedülálló program – kezdte Kovács Ákos. – A 7–13 éves
gyermekek élményeken keresztül, szórakoztató módon ismerkednek meg a különböző
múzeumok helyszíneihez kapcsolódó tematikákkal.
– Az első, nálunk megrendezett eseményen a kicsik belülről is megnézhették néhány gép
pilótafülkéjét, katapultülését. A harminc, lelkes gyerek ismeretterjesztő film segítségével
tanult a repülés világáról.
– A program végén pedig izgalmas éjszakát töltöttek a hangárban. Ez nem egyszeri
összejövetel volt, egy-két havonta rendezünk majd további pizsamapartikat a kicsiknek.
Ahogy az ügyvezető igazgató elmondta, a gyerekeknek szóló programon kívül az idei évben
rengeteg újdonsággal készül a múzeum az idelátogatóknak.
– Idén rendezzük meg először a RepTár Szimulátor Bajnokságot, mellyel az interaktív,
játékkedvelő közönséget szeretnénk megszólítani – mondta az igazgató
– Száz éve vesztette életét Kiss József I. világháborús ász pilóta. Rá emlékezve, a Főnix D.II.2
típusú repülőgép felújításának műhelytitkaiba nyerhetünk betekintést Almási Balázs
előadásának segítségével.
Az
éjszakai
bevetés,
Fotós: Fodor Orsolya

avagy

pizsamaparti

sok

fiatalt

vonzott

– Továbbá Gondos László, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum repülésügyi szakreferense idézi
fel a hős pilóta életútját. Tavaly megkötöttük az első nemzetközi megállapodásunkat a krakkói
repüléstörténeti múzeummal. Ennek az együttműködésnek a keretén belül a lengyelek
makettkiállítást hoznak a múzeumba.
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Mint azt az ügyvezető elmondta, terveik között szerepel, hogy a milánói DaVinci múzeummal
együttműködési megállapodást kötnek. Ennek a keretében kerül majd a múzeumba egy M–
24-es sportrepülőgép.
A gép restaurálásának anyagi támogatásában a RepTár már több mint egy éve részt vesz. A
tervek szerint a gép 2019-ben kiállítható lesz. Ez az egyetlen olyan sportrepülőgép, ami
magyar tervezésű, Magyarországon készült, és túlélte a II. világháborút.
– Tavaly indítottuk saját rendezvényünket, a RepTár Pikniket, mely hatalmas siker volt –
emelte ki az igazgató. – Ezzel természetesen az idei évben is várjuk az érdeklődőket.
– Fontos hangsúlyozni, hogy a pikniket minden évben egy-egy neves előadó nagykoncertjével
nyitjuk a program előestéjén. Ez idén sem lesz másképp, július 6-án Rúzsa Magdi szórakoztatja
majd a közönséget.
Programnyitó
Fotós: Mészáros János

koncert

a

múzeumban

Az ügyvezető elmondta, 2017-ben nyolc repülőeszköz érkezett a múzeumba. Köztük a várva
várt MiG–29-es, illetve Csőrike, ami a magyar légierő ikonikus helikoptere.
Ezt a hagyományt tovább folytatva, idén azt tervezik, hogy további két magyar, díszfestésű
repülőeszközt hozatnak a RepTárba. Erről egyelőre még csak a tárgyalások folynak. De ha
létrejön az együttműködés, akkor ez két harci helikoptert jelenthet. A Csőrike 2-t, és a
Szarvastehenet.
– Természetesen ebben az évben is folytatódik a díjmentesen látogatható RepTár Esték című
ismeretterjesztő sorozatunk – tette hozzá Kovács Ákos.
– Augusztusban Szolnokon rendezik meg a katonai ejtőernyős világbajnokságot, melyhez
ejtőernyős kiállítással és előadással is kapcsolódunk.
A
Szent
Korona
Fotós: Mészáros János

másolatát

is

bemutatták

a

RepTárban

Az év utolsó havában ismét jótékonysági napot tart a múzeum, amikor az aznapi bevétel egy
részét egy konkrét karitatív célra ajánlják fel.
Emellett fontos megemlíteni, idén is újra megnyitja kapuit a Star Wars kiállítás és találkozó.
Azonban immáron kibővülve, a Star rek és a Mézga család rajongóit is várják az eseményre.
– A Mozaik Múzeumtúra egy múzeumnépszerűsítő program – tájékoztatott az igazgató. –
Ennek célja, hogy megismertesse a szélesebb nyilvánossággal a magyarországi múzeumok
sokszínű kulturális kínálatát.
– Ennek keretein belül 2017-ben egy országos road-show két állomásán már bemutatkoztunk.
Idén további öt helyszínen lesz lehetőségünk közelebb vinni a gyerekekhez a múzeumi
élményeket.
– Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni a RepTár webshopot. 2017-ben már
előkészítettük, idén év elején élesítjük, és reményeink szerint minél hamarabb el is indítjuk.
Természetesen nem feledkezünk meg ezután sem a szolnoki lakosokról. Hiszen ők továbbra
is kedvezményes árú belépőt válthatnak intézményünkbe – tette hozzá az ügyvezető.
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Közel százezren voltak tavaly
– Az eddigi legkiemelkedőbb eredményünk, hogy a nyitás után nem sokkal megkaptuk Az év
turisztikai attrakciója 2016 díjat – mondta a tavalyi év összegzéseként Kovács Ákos.
– Hiszen a RepTár azzal a céllal született, hogy egy nem mindennapi produkciót hozzunk létre
Szolnokon. A mai kornak megfelelően, multimédiás eszközök alkalmazásával fokoztuk a
kiállítás interaktivitását – mondta.
A magyar katonai repülés történetét bemutató tárlaton egyebek között ikonikus gépekkel és
II. világháborús repülőroncsokkal is találkozhatnak az idelátogatók. Az igazgató hozzátette,
nagy eredmény, hogy a nyitástól 2017 decemberéig közel százezer látogatója volt a
múzeumnak.
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Magyarok a piacon
Szülőnek tanulni
Antal-Ferencz Ildikó / 2018.02.28., szerda 17:06 /
A mai gyerekek nyelve már nem a tábla és a kréta, viszont a látszat ellenére minden eddiginél
jobban szükségük van az érzelmekre. Ebbe a világba szülőként és pedagógusként is bele kell
tanulnunk – állítja Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapító-ügyvezetője.
Miért kellene iskolába járniuk a szülőknek?
Mert kevés a hiteles és jó minta, bizonytalanok vagyunk, és szükség van a megerősítésre.
Ehhez felkészült szakemberekre és közösségre is szükség van. A felelős szülők folyamatosan
tanulni szeretnének, együtt a gyerekükkel, vagy épp őmiatta. Keresni az okát, hogy miért nem
kúszik-mászik, vagy épp miért visszahúzódó, miben tehetséges, melyik a számára megfelelő
óvoda, iskola, hogy kamaszként miért nem értünk vele szót, miért csak a neten lóg.
Régebben ezt nem tanulták a szülők. Most miért volna rá szükségük?
Szép és nehéz feladat a szülőség, manapság talán nehezebb, mint valaha. Noha ösztönösen
szeretünk, nem biztos, hogy tudjuk, melyik életkorban van helye a hisztinek, a leválásnak, a
közösségbe helyezésnek. A mai értékeket nem a szülők, nagyszülők, hanem a világháló adja.
Már az ovisok is olyan tempóban kattintgatnak a táblagépeken, hogy nem is tudjuk, merre jár
a gyerekünk az online térben. Ahhoz, hogy velük együtt, őket támogatva növekedjünk, segít,
ha kicsit pedagógusnak, pszichológusnak is kiképezzük magunkat – nem elfelejtve, hogy
elsősorban szülők vagyunk.
Hogyan tud ebben segíteni a Felelős Szülők Iskolája?
Közel kétezer, gyermekneveléssel foglalkozó cikk, száz videointerjú érhető el online
felületeinken. Előadásainkon foglalkozunk érzelmi intelligenciával, iskolaválasztással,
érzékenyítéssel. Iskolákba járunk, tanárokat és gyerekeket buzdítunk kíváncsiskodásra,
megmutatjuk, hogy a frontális oktatáson túl van más lehetőség, például az élménypedagógia.
A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a szülő minél több minőségi időt töltsön a gyerekével. Egy
amerikai felmérés szerint ez átlagosan napi hét perc. Ebben szemléletváltásra van szükség.
Kellenek hozzá a közös „csavargások”, a konyhai beszélgetések és a jó társaságban való
bolondozás is. Talán egy családi beszélgetés is könnyebben indulna el, ha a szülők vállalnának
egy kört gyerekük kedvenc számítógépes játékán.
Mi az élménypedagógia lényege?
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Célja a gyerek belső motivációjának megőrzése, hogy tudjon és merjen kérdezni. A gyerekek
agya ma már másként működik, másodpercek alatt többször annyi információt képesek
befogadni, mint korábban, viszont nem képesek 20 percnél tovább koncentráltan figyelni. A
mai gyerekek nyelve már nem a tábla és a kréta, ők a rövid, színes történeteket és online
tartalmakat fogyasztják. Viszont a látszat ellenére minden eddiginél jobban szükségük van a
kapcsolódásra, elfogadásra, érzelmekre.
Mi a munkamódszerük?
Hasznos gyakorlatokat mutatunk az érintetteknek. Fél éve a Da Vinci Tv magyarországi
nagyköveteként is dolgozom. Fantasztikus élményként élem meg a gyerekekkel közös
kísérletezéseket, amikor vulkánból feltörő lávafolyamot idézünk elő, vagy megmutatjuk nekik
a Da Vinci Kids játékos oktató applikációját. Ezen élményórák alatt nemcsak a gyermekek
csillogó tekintetét látom, de a tanárok hozzáállásának változását is megélem, ahogy
rácsodálkoznak, mennyivel könnyebb és jobb így tanítani. A Mozaik Múzeumtúra keretében
már több mint háromezer kisiskoláshoz vittünk el múzeumpedagógiai foglalkozásokat –
foghattak mamutlábszárakat vagy épp VR-szemüveggel repülhettek a Balaton fölött. Ez is
egyfajta szemléletformálás.
Milyen további programjaik vannak?
Büszke vagyok a már tíz előadást megért iskolaszínházi előadásunkra, a Rögtönzött Szülői
Értekezletre. A közönség soraiban tinik, szülők, tanárok ülnek, akik az iskolai zaklatás, a
feszített oktatási tempó lehetséges megoldásaira kapnak ötleteket, miközben jól szórakozunk.
Mit takar az iskolán belül működő edukációs projektiroda?
Kollégáimmal
oktatási,
mentálhigiénés,
érzelmiintelligencia-fejlesztő
előadásokat,
minikonferenciákat, iskolaszínházi programokat és előadókat fogunk össze. A Felelős Szülők
Iskolája szakmai ajánlásával „közvetítjük ki” őket tehetséggondozással, oktatással vagy egyéb
iskolai programmal, családi nappal kapcsolatos eseményekre, ahol a szervezők értéket és
szakmai tartalmat szeretnének látni.
Idén kiemelten foglalkoznak az édesapákkal.
A Családbarát Újbuda Programmal közösen Az apák szerepe a családban címmel ingyenes
előadás-sorozat indult. A programon Böjte Csaba ferences testvér, Kádár Annamária
meseterapeuta, Léder László pszichológus, Varga István jövőkutató, Tari Annamária klinikai
szakpszichológus és vendégeik világítják meg az apai, atyai feladatokat a gyermek születésétől
a felnőttkorig.
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A Balaton mesés tájain át a vadregényes Viharsarokig – Nyári Múzeumtúrák a Tájak-KorokMúzeumok Egyesülettel és a Mozaik Múzeumtúrával
2018.07.20
Barangolás a Balaton-parti villák fényűző világában, hajókázás a magyar tengeren,
látogatás egy egyedülálló óragyűjteményben, és ismerkedés a viharsarki megyeszékhellyel:
számtalan rejtett kincset fedezhet fel a Mozaik Múzeumtúra és a Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület közösen szervezett városi kulturális sétáin minden lelkes kiránduló és
múzeumbarát! A 4 különböző időpontban tartott kirándulásokon túravezető segítségével
ismerkedhetnek hazánk értékeivel a résztvevők.
Az első Múzeumtúrára július 21-én, szombaton kerül sor, ez alkalommal Balatonszárszó és
Balatonföldvár lesz a célállomás. A résztvevők felfedezhetik a József Attila Emlékházat, ez
után pedig a szomszédos Balatonföldváron felkapaszkodhatnak a magaspart tetején emelt 25
méteres kilátótoronyba, melynek az aljában interaktív Hajózástörténeti Látogatóközpont várja
a vízi közlekedés szerelmeseit.
A következő Múzeumtúra alkalmával, augusztus 3-án, pénteken Tihanyba látogathatnak el a
kultúra kedvelői, ahol lehetőség lesz megtekinteni a KOGART kiállítások tihanyi tárlatait, s
természetesen a bencés Főapátság látogatása sem marad el! A pazar programot kétórás
hajókirándulás zárja a tavon, melynek a végén a tavat átszelve Balatonszemes kikötőjébe
érkeznek a résztvevők.
A harmadik Múzeumtúra helyszíne talán a legismeretlenebb mind közül: egy kiskunsági
faluba, Kunszállásra érkezik a túra augusztus 23-án, csütörtökön. A résztvevők itt
megtekinthetik a Dr. Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjteményt, Hatvani Béla
magángyűjteményét, az Órák Házát, melyben hétszáznál is több fali-, bútor-, asztali, ébresztő,
úti, zseb- és karórát lehet megnézni!
Az utolsó Múzeumtúra alkalmával a Viharsarok megyeszékhelyére, Békéscsabára lehet
ellátogatni augusztus 28-án, kedden. A belvárosi sétát követően az igazán különleges
helyszínen, egy középiskolában működő Boltmúzeumot lesz lehetőség megnézni, de az
Élővíz-csatorna gátján létesült Turisztikai Főpályaudvar sem marad ki a kirándulás
programjából.
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A nyári Múzeumtúrákról bővebb információk a Mozaik Múzeumtúra hivatalos
weboldalán és Facebook oldalán találhatóak.
Tartsanak velünk Önök is, és fedezzék fel Magyarország rejtett kincseit!
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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b) A Mozaik Múzeumtúra Naphoz kapcsolódó megjelenések
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Mozaik Múzeumtúra Nap december elsején

Búcsúzzunk együtt a Néprajzi Múzeum tárlataitól! 2017. dec. 1.
A PROGRAM BETELET, TOVÁBBI JELENTKEZÉSEKET SAJNOS NEM TUDUNK
FOGADNI.
A Mozaik Múzeumtúra programjai a Néprajzi Múzeumban
Szeretettel várjuk az iskolai csoportokat, hogy együtt búcsúzzunk el a Néprajzi
Múzeum állandó és időszaki tárlataitól. Sok érdekességgel, hasznos információval, a
kreativitást is fejlesztő programmal készülünk, amelyek maradandó élményt
nyújtanak a diákoknak. December elsején, pénteken 14 óráig folyamatosan elérhetők
az épület minden szintjén azok az akciók, amelyekbe rugalmasan bekapcsolódhatnak
a fiatalok. Pedagógusoknak előzetes regisztrációval minden programunk nyitott, a
létszámkeret erejéig fogadjuk a regisztrációkat. A részvétel ingyenes.
Tárlatvezetések diákoknak
december 1., péntek 9.00-10.00
Felfedező túrák az állandó és időszaki kiállításokban kurátori szakvezetéssel,
zenével, mesével.
(előzetes bejelentkezés alapján, pedagógusoknak nyitott program, regisztráció:
muzeumpedagogia@neprajz.hu)
A Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül című időszaki kiállítás
felfedezése. Hol, mikor, kik, miért, mit viseltek a lábukon, milyen a hétköznapi élet
és az ünnep mezítláb vagy lábbeliben? Fülöp Hajnalka kurátor vezetésével
Interaktív tárlatvezetés A magyar néphagyományos kultúrája című állandó kiállításban.
Időutazás, mely során a fiatalok megismerhetik, hogyan élték mindennapjaikat,
hogyan öltözködtek, laktak, gazdálkodtak, ünnepeltek 100-150 évvel ezelőtt a
magyar falvakban, tanyákon és a mezővárosokban élő parasztemberek. Koltay Erika
múzeumpedagógus vezetésével
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A pákászlegény útja... Zenés, mesés, táncos kiállítási vándorút a Görömbő Kompánia
és a gyerekek aktív közreműködésével december 1., péntek 9.30-10.30
A teremről teremre vándorló pákászlegény megismerkedik a halászok, pásztorok,
földművesek, molnárok, falusi mesteremberek életével, tárgyaival, míg végül párt
választ magának, és megházasodik, majd párjával boldogan élnek, míg meg nem
halnak. A diákok A magyar nép hagyományos kultúrája című állandó kiállításban látott
tárgyak megismerése közben maguk is szereplői lesznek a mesének.

Kontinensek kutatói – tematikus előadások
december 1., péntek 9.00-10.00
A diákok a Néprajzi Múzeumban őrzött különleges műtárgyak történeteiről
néprajzkutatóktól hallhatnak.
(előzetes bejelentkezés alapján, pedagógusoknak nyitott program, regisztráció:
muzeumpedagogia@neprajz.hu)
Gyarmati János: Magyarok az inkák utolsó fővárosa nyomában 1572-ben a spanyolok
elfoglalták az őserdőbe visszahúzódott inkák utolsó fővárosát, Vilcabambát, ami
elnéptelenedett, és benőtte az erdő. A 18. század végétől próbálták újra meglelni,
abban a reményben, hogy kincseket lehet ott találni. Ebbe a kutatásba kapcsolódott
be Fejős Pál 1940-ben, majd Rosner Géza 1964-ben, aki részesévé vált az izgalmas
felfedezésnek. Az általa gyűjtött tárgyakat, köztük egy Vilcabambából származó
tetőrögzítő követ őrzünk itt a múzeumban.
(múzeumpedagógiai műhely, földszint)

Kerezsi Ágnes: Sámánok nyomában Szibériában Kerezsi Ágnes néprajzkutató több
alkalommal járt Szibériában. Sok-sok tárgyat gyűjtött a múzeum részére és több ezer
fotóval dokumentálta a szibériai nyelvrokonaink mai életét. Vetített-képes
előadásában saját kutatóútjairól mesél.
(213. terem, második emelet)

Szeljak György: Indiánok között Mexikóban Miként gondolkodnak a Huasteca
hidalguese területén élő nahua indiánok a körülöttük levő világról? Hogyan élik
hétköznapjaikat és ünnepnapjaikat? Erről mesél Szeljak György antropológus, aki ott
járt közöttük.
(Vajda László-terem, első emelet)
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Földessy Edina: Maszkok Afrikából A múzeum közel 300 nagyon értékes, Afrikából
származó maszkot őriz. Az álarcokon minden elemnek és ábrázolásnak jelentése van.
Ezekről mesél Földessy Edina, az Afrika gyűjtemény kurátora az eredeti maszkok
bemutatásával.
(kamara-kiállítótér, földszint)

Mesékbe szőtt múltunk titkai
december 1., péntek 11.00-12.00, december 3., vasárnap 15.00-16.00
A Magyar Népmese Színház előadása: A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
– avagy Katinka kertje, zenés mesejáték
„A király azon tépelődött, hogy legkisebb leánya Katinka kívánságát bizony nem
tudja teljesíteni, mikor is hintója beleragadt a sárba. A disznócska ugyan segített a
királyon, de cserébe elvitte magával Katinkát. Hát búsulhatnánk, de még se, mert a
disznócska királyfivá változott. Azonban csak ez után jöttek az igazi bonyodalmak!”
A történet számos mozzanata kapcsolódik a Múzeum állandó kiállításában
bemutatott tárgyakhoz, melyek megtalálásában felfedezőlapok segítenek.
(aula, földszint)
Digitális pedagógia
december 1., péntek 14.00-15.00
A digitális segédanyagok egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az oktatásban. A
Néprajzi Múzeumban szintén fontos feladat a gyűjtemények digitalizálása és
elérhetővé tétele a nagyközönség számára. Programunk fő célja, hogy e két szálat
összekapcsoljuk, ezzel is segítve a pedagógusok munkáját e digitális tartalmak
oktatásban történő felhasználásában.
Bíró Gábor: Gyűjtemények és kutatások, példa: A kölcsei bábtáncoltató betlehemezés
Pálóczy Krisztina: Énektanítás archív hanganyagok felhasználásával
Koltay Erika: Archívfilm-klipek a nép- és honismeret oktatásában
(Vajda László-terem, első emelet)
Folyamatos programok diákcsoportoknak
december 1., péntek 10.00-14.00
|archív felvételek, kisfilmek és roma tematikájú játékfilmek vetítése (213. terem,
második emelet)
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|kézműves foglalkozások, mesterségbemutatók (közönségterek, első emelet)
|közösségi alkotás: óriás szőnyeg és üvegablak készítés (második emelet)
|felfedezőlapok játékos feladatokkal – az épület és tárlatok önálló vagy csoportos
felfedezése

Folyamatos programok családoknak
december 2-3., szombat-vasárnap 10.00-18.00
|filmvetítések (213. terem, második emelet)
|családi felfedező csomagok biztosítása (állandó és időszaki tárlatokhoz)
|kézműves foglalkozások, mesterségbemutatók (közönségterek, első emelet)
|közösségi alkotás: óriás szőnyeg és üvegablak készítés (második emelet)
|épülettörténeti séták
www.mozaikmuzeumtura.hu
A programokon a részvétel ingyenes.
A programváltozás jogát fenntartjuk.
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Ingyenes programokkal vár mindenkit a Mozaik Múzeumtúra Nap

Búcsúzzunk együtt a Néprajzi Múzeum tárlataitól!
Igazán különlegessé varázsolja december első hétvégéjét a Mozaik Múzeumtúra
és a Néprajzi Múzeum: az érdeklődők rengeteg ingyenes programon vehetnek
részt a múzeum utolsó nyitott napjain.
December 1-én, a Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos
információval, a kreativitást is fejlesztő programmal készülünk - elsősorban általános
és középiskolás osztályok és pedagógusok számára. 14 óráig folyamatosan elérhetők
az épület minden szintjén azok az akciók, amelyekbe rugalmasan bekapcsolódhatnak
a fiatalok. Pedagógusoknak előzetes regisztrációval minden programunk nyitott, a
létszámkeret erejéig fogadjuk a jelentkezéseket. A részvétel ingyenes!
A diákok délelőtt különleges zenés és mesés tárlatvezetéseken vehetnek részt a
Néprajzi Múzeum kiállításain. 9 órától indul a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a
lábbeli körül című időszaki kiállítás felfedezése Fülöp Hajnalka kurátor vezetésével,
ahol kiderül: hol, mikor, kik, miért, mit viseltek a lábukon, milyen a hétköznapi élet
és az ünnep mezítláb vagy lábbeliben? Szintén 9 órakor indul egy másik interaktív
felfedező túra A magyar néphagyományos kultúrája című állandó kiállításban, Koltay
Erika múzeumpedagógus vezetésével. Ennek keretében egy olyan időutazásra
kalauzoljuk a résztvevőket, mely során megismerhetik, hogyan élték
mindennapjaikat, hogyan öltözködtek, laktak, gazdálkodtak, ünnepeltek 100-150
évvel ezelőtt a magyar falvakban élő parasztemberek. 9.30-tól pedig egy igazán
rendhagyó kaland kezdődik ugyanebben a kiállításban: a Görömbő Kompániával A
pákászlegény útja... című zenés, mesés, táncos kiállítási vándorúton vehet részt a
diáksereg!
A különleges tárlatvezetéseken ingyenes a részvétel, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet
a muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.
A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokkal is várjuk a diákságot és kísérő
pedagógusaikat. 9 órától több rendhagyó múzeumi óra is kezdődik különböző
helyszíneken, melyek egy központi témát, a kontinensek kutatóit járják körül.
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Gyarmati János Magyarok az inkák utolsó fővárosa nyomában című előadásával az
egzotikus Dél-Amerikába kalauzolja a résztvevőket, ahol a legendás Vilcabambában
gyűjtött tárgyakkal lehet megismerkedni. Kerezsi Ágnes a Sámánok nyomában
Szibériában című előadással készül a különleges múzeumi napra: vetített-képes
előadásában saját kutatóútjairól mesél. Szeljak György Indiánok között Mexikóban című
előadásán kiderül, miként gondolkodnak a Huasteca hidalguese területén élő nahua
indiánok a körülöttük levő világról. Földessy Edina Maszkok Afrikából című előadásán
pedig a múzeumban őrzött, Afrikából származó maszkokkal ismerkedhetünk meg:
az álarcokon minden elemnek és ábrázolásnak jelentése van.
11 órától a zenés színházé lesz a főszerep a Néprajzi Múzeumban, ahol a mesékbe
szőtt múltunk titkaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Magyar Népmese
Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés
mesejátékán keresztül fedezhetik fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait. Aki
lemaradna a pénteki előadásról, egy percig se búsuljon: vasárnap 15 órától ugyanis
szintén részt lehet venni a programon.
Az előadásokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet
muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.
A pedagógusoknak is igazán különleges programkínálattal jelentkezünk a Mozaik
Múzeumtúra Napon: 14 órától, a Digitális pedagógia elnevezésű előadáson a
Néprajzi Múzeum digitális segédanyagával ismerkedhetnek meg, s elsajátíthatják,
hogyan lehet belefűzni az oktatásba ezeket az anyagokat. Bíró Gábor a kölcsei
bábtáncoltató betlehemezésről, Pálóczy Krisztina az énektanításban hasznosítható
archív hanganyagokról, Koltay Erika pedig az archívfilm-klipek felhasználásáról fog
mesélni a nép- és honismeret oktatásban.
Ha valaki esetleg lemaradna a regisztrációköteles programokról, akkor is érdemes
lesz ellátogatni a múzeumba, hiszen délelőtt 10 órától folyamatos, nyitott
programokkal várjuk az érdeklődőket: archív felvételeket, kisfilmeket és roma
tematikájú játékfilmeket lehet megtekinteni, lesznek kézműves foglalkozások,
mesterségbemutatók, de lehetőség lesz közösségi alkotásra is: óriás szőnyeget és
üvegablakot lehet készíteni. Mindemellett egész nap játékosan lehet barangolni és
ismerkedni a Néprajzi Múzeummal a felfedezőlapok segítségével!
A program Facebook oldala: Mozaik Múzeumtúra Nap
Regisztráció: muzeumpedagogia@neprajz.hu
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Mozaik Múzeumtúra Nap
Helyszín:
Néprajzi
1055 Budapest, V. kerület Kossuth Lajos tér 12.

Múzeum

Igazán különlegessé varázsolja december első hétvégéjét a Mozaik Múzeumtúra és a Néprajzi
Múzeum: az érdeklődők rengeteg ingyenes programon vehetnek részt a múzeum utolsó
nyitott
napjain.
December 1-én, a Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos információval,
a kreativitást is fejlesztő programmal készülünk - elsősorban általános és középiskolai
osztályok és pedagógusok számára. 14 óráig folyamatosan elérhetők az épület minden szintjén
azok az akciók, amelyekbe rugalmasan bekapcsolódhatnak a fiatalok. Pedagógusoknak
előzetes regisztrációval minden programunk nyitott, a létszámkeret erejéig fogadjuk a
jelentkezéseket.
A
részvétel
ingyenes!
A diákok délelőtt különleges zenés és mesés tárlatvezetéseken vehetnek részt a Néprajzi
Múzeum kiállításain. 9 órától indul a Bocskor, csizma, paduka - kalandozás a lábbeli körül
című időszaki kiállítás felfedezése Fülöp Hajnalka kurátor vezetésével, ahol kiderül: hol,
mikor, kik, miért, mit viseltek a lábukon, milyen a hétköznapi élet és az ünnep mezítláb vagy
lábbeliben? Szintén 9 órakor indul egy másik interaktív felfedező túra A magyar
néphagyományos kultúrája című állandó kiállításban, Koltay Erika múzeumpedagógus
vezetésével. Ennek keretében egy olyan időutazásra kalauzoljuk a résztvevőket, mely során
megismerhetik, hogyan élték mindennapjaikat, hogyan öltözködtek, laktak, gazdálkodtak,
ünnepeltek 100-150 évvel ezelőtt a magyar falvakban élő parasztemberek. 9.30-tól pedig egy
igazán rendhagyó kaland kezdődik ugyanebben a kiállításban: a Görömbő Kompániával A
pákászlegény útja... című zenés, mesés, táncos kiállítási vándorúton vehet részt a diáksereg!
A különleges tárlatvezetéseken ingyenes a részvétel, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet
a
muzeumpedagogia@neprajz.hu
címen
tehetnek
meg
az
érdeklődők.
A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokkal is várjuk a diákságot és kísérő pedagógusaikat.
9 órától több rendhagyó múzeumi óra is kezdődik különböző helyszíneken, melyek egy
központi témát, a kontinensek kutatóit járják körül. Gyarmati János Magyarok az inkák utolsó
fővárosa nyomában című előadásával az egzotikus Dél-Amerikába kalauzolja a résztvevőket,
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ahol a legendás Vilcabambában gyűjtött tárgyakkal lehet megismerkedni. Kerezsi Ágnes a
Sámánok nyomában Szibériában című előadással készül a különleges múzeumi napra:
vetített-képes előadásában saját kutatóútjairól mesél. Szeljak György Indiánok között
Mexikóban című előadásán kiderül, miként gondolkodnak a Huasteca hidalguese területén
élő nahua indiánok a körülöttük levő világról. Földessy Edina Maszkok Afrikából című
előadásán pedig a múzeumban őrzött, Afrikából származó maszkokkal ismerkedhetünk meg:
az
álarcokon
minden
elemnek
és
ábrázolásnak
jelentése
van.
11 órától a zenés színházé lesz a főszerep a Néprajzi Múzeumban, ahol a mesékbe szőtt
múltunk titkaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Magyar Népmese Színház A szóló
szőlő, mosolygó alma, csengő barack - avagy Katinka kertje című zenés mesejátékán keresztül
fedezhetik fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait. Aki lemaradna a pénteki előadásról, egy
percig se búsuljon: vasárnap 15 órától ugyanis szintén részt lehet venni a programon.
Az előadásokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet
muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.
Linkek:
http://www.facebook.com/events/561206617604491
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Ingyenes programokkal vár mindenkit a Mozaik Múzeumtúra Nap – Búcsúzzunk együtt a
Néprajzi Múzeum tárlataitól!
2017.11.16
Igazán különlegessé varázsolja december első hétvégéjét a Mozaik Múzeumtúra és a
Néprajzi Múzeum: az érdeklődők rengeteg ingyenes programon vehetnek részt a múzeum
utolsó nyitott napjain.
December 1-én, a Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos információval,
a kreativitást is fejlesztő programmal készülünk – elsősorban általános és középiskolai
osztályok és pedagógusok számára. 14 óráig folyamatosan elérhetők az épület minden szintjén
azok az akciók, amelyekbe rugalmasan bekapcsolódhatnak a fiatalok. Pedagógusoknak
előzetes regisztrációval minden programunk nyitott, a létszámkeret erejéig fogadjuk a
jelentkezéseket. A részvétel ingyenes!
A diákok délelőtt különleges zenés és mesés tárlatvezetéseken vehetnek részt a Néprajzi
Múzeum kiállításain. 9 órától indul a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül című
időszaki kiállítás felfedezése Fülöp Hajnalka kurátor vezetésével, ahol kiderül: hol, mikor, kik,
miért, mit viseltek a lábukon, milyen a hétköznapi élet és az ünnep mezítláb vagy lábbeliben?
Szintén 9 órakor indul egy másik interaktív felfedező túra A magyar néphagyományos kultúrája
című állandó kiállításban, Koltay Erika múzeumpedagógus vezetésével. Ennek keretében egy
olyan időutazásra kalauzoljuk a résztvevőket, mely során megismerhetik, hogyan élték
mindennapjaikat, hogyan öltözködtek, laktak, gazdálkodtak, ünnepeltek 100-150 évvel ezelőtt
a magyar falvakban élő parasztemberek. 9.30-tól pedig egy igazán rendhagyó kaland
kezdődik ugyanebben a kiállításban: a Görömbő Kompániával A pákászlegény útja… című
zenés, mesés, táncos kiállítási vándorúton vehet részt a diáksereg!
A különleges tárlatvezetéseken ingyenes a részvétel, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a
muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.
A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokkal is várjuk a diákságot és kísérő
pedagógusaikat. 9 órától több rendhagyó múzeumi óra is kezdődik különböző helyszíneken,
melyek egy központi témát, a kontinensek kutatóit járják körül. Gyarmati János Magyarok az
inkák utolsó fővárosa nyomában című előadásával az egzotikus Dél-Amerikába kalauzolja a
résztvevőket, ahol a legendás Vilcabambában gyűjtött tárgyakkal lehet megismerkedni.
Kerezsi Ágnes a Sámánok nyomában Szibériában című előadással készül a különleges múzeumi
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napra: vetített-képes előadásában saját kutatóútjairól mesél. Szeljak György Indiánok között
Mexikóban című előadásán kiderül, miként gondolkodnak a Huasteca hidalguese területén élő
nahua indiánok a körülöttük levő világról. Földessy Edina Maszkok Afrikából című előadásán
pedig a múzeumban őrzött, Afrikából származó maszkokkal ismerkedhetünk meg: az
álarcokon minden elemnek és ábrázolásnak jelentése van.
11 órától a zenés színházé lesz a főszerep a Néprajzi Múzeumban, ahol a mesékbe szőtt
múltunk titkaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Magyar Népmese Színház A szóló
szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés mesejátékán keresztül
fedezhetik fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait. Aki lemaradna a pénteki előadásról, egy
percig se búsuljon: vasárnap 15 órától ugyanis szintén részt lehet venni a programon.
Az előadásokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.

kötött,

melyet

A pedagógusoknak is igazán különleges programkínálattal jelentkezünk a Mozaik
Múzeumtúra Napon: 14 órától, a Digitális pedagógia elnevezésű előadáson a Néprajzi
Múzeum digitális segédanyagával ismerkedhetnek meg, s elsajátíthatják, hogyan lehet
belefűzni az oktatásba ezeket az anyagokat. Bíró Gábor a kölcsei bábtáncoltató
betlehemezésről, Pálóczy Krisztina az énektanításban hasznosítható archív hanganyagokról,
Koltay Erika pedig az archívfilm-klipek felhasználásáról fog mesélni a nép- és honismeret
oktatásban.
Ha valaki esetleg lemaradna a regisztrációköteles programokról, akkor is érdemes lesz
ellátogatni a múzeumba, hiszen délelőtt 10 órától folyamatos, nyitott programokkal várjuk
az érdeklődőket: archív felvételeket, kisfilmeket és roma tematikájú játékfilmeket lehet
megtekinteni, lesznek kézműves foglalkozások, mesterségbemutatók, de lehetőség lesz
közösségi alkotásra is: óriás szőnyeget és üvegablakot lehet készíteni. Mindemellett egész nap
játékosan lehet barangolni és ismerkedni a Néprajzi Múzeummal a felfedezőlapok
segítségével!
A Néprajzi Múzeum december első hétvégéje után bezár, így a hétvége többi napján is
programokkal várják a családokat 10 és 18 óra között. Szombaton és vasárnap is
filmvetítésekkel, felfedező csomagokkal, kézműves foglalkozásokkal, épülettörténeti sétákkal
várják az érdeklődőket.
A program Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/561206617604491/
Regisztráció: muzeumpedagogia@neprajz.hu
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:

11/16/2017

Médium:

felelosszulokiskolaja.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Búcsúztassuk együtt a Néprajzi Múzeum tárlatait: színes és ingyenes
programokkal vár a Mozaik Múzeumtúra Nap
Link:
muzeumtura-nap

http://felelosszulokiskolaja.hu/csaladi-szabadido/neprajzi-mozaik-

Búcsúztassuk együtt a Néprajzi Múzeum tárlatait: színes és ingyenes programokkal vár a
Mozaik Múzeumtúra Nap

Igazán különlegessé varázsolja december első hétvégéjét a Mozaik Múzeumtúra és a
Néprajzi Múzeum: az érdeklődők rengeteg ingyenes programon vehetnek részt a múzeum
utolsó nyitott napjain.
December 1-én, a Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos információval,
a kreativitást is fejlesztő programmal készülünk – elsősorban általános és középiskolai
osztályok és pedagógusok számára. 14 óráig folyamatosan elérhetők az épület minden szintjén
azok az akciók, amelyekbe rugalmasan bekapcsolódhatnak a fiatalok. Pedagógusoknak
előzetes regisztrációval minden programunk nyitott, a létszámkeret erejéig fogadjuk a
jelentkezéseket. A részvétel ingyenes!
A diákok délelőtt különleges zenés és mesés tárlatvezetéseken vehetnek részt a Néprajzi
Múzeum kiállításain. 9 órától indul a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül című
időszaki kiállítás felfedezése Fülöp Hajnalka kurátor vezetésével, ahol kiderül: hol, mikor, kik,
miért, mit viseltek a lábukon, milyen a hétköznapi élet és az ünnep mezítláb vagy lábbeliben?
Szintén 9 órakor indul egy másik interaktív felfedező túra A magyar néphagyományos kultúrája
című állandó kiállításban, Koltay Erika múzeumpedagógus vezetésével. Ennek keretében egy
olyan időutazásra kalauzoljuk a résztvevőket, mely során megismerhetik, hogyan élték
mindennapjaikat, hogyan öltözködtek, laktak, gazdálkodtak, ünnepeltek 100-150 évvel ezelőtt
a magyar falvakban élő parasztemberek. 9.30-tól pedig egy igazán rendhagyó kaland
kezdődik ugyanebben a kiállításban: a Görömbő Kompániával A pákászlegény útja… című
zenés, mesés, táncos kiállítási vándorúton vehet részt a diáksereg!
A különleges tárlatvezetéseken ingyenes a részvétel, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a
muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.

A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokkal is várjuk a diákságot és kísérő
pedagógusaikat. 9 órától több rendhagyó múzeumi óra is kezdődik különböző helyszíneken,
melyek egy központi témát, a kontinensek kutatóit járják körül. Gyarmati János Magyarok az
inkák utolsó fővárosa nyomában című előadásával az egzotikus Dél-Amerikába kalauzolja a
résztvevőket, ahol a legendás Vilcabambában gyűjtött tárgyakkal lehet megismerkedni.
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Kerezsi Ágnes a Sámánok nyomában Szibériában című előadással készül a különleges múzeumi
napra: vetített-képes előadásában saját kutatóútjairól mesél. Szeljak György Indiánok között
Mexikóban című előadásán kiderül, miként gondolkodnak a Huasteca hidalguese területén élő
nahua indiánok a körülöttük levő világról. Földessy Edina Maszkok Afrikából című előadásán
pedig a múzeumban őrzött, Afrikából származó maszkokkal ismerkedhetünk meg: az
álarcokon minden elemnek és ábrázolásnak jelentése van.
11 órától a zenés színházé lesz a főszerep a Néprajzi Múzeumban, ahol a mesékbe szőtt
múltunk titkaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Magyar Népmese Színház A szóló
szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés mesejátékán keresztül
fedezhetik fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait. Aki lemaradna a pénteki előadásról, egy
percig se búsuljon: vasárnap 15 órától ugyanis szintén részt lehet venni a programon.
Az előadásokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
muzeumpedagogia@neprajz.hu címen tehetnek meg az érdeklődők.

kötött,

melyet

A pedagógusoknak is igazán különleges programkínálattal jelentkezünk a Mozaik
Múzeumtúra Napon: 14 órától, a Digitális pedagógia elnevezésű előadáson a Néprajzi
Múzeum digitális segédanyagával ismerkedhetnek meg, s elsajátíthatják, hogyan lehet
belefűzni az oktatásba ezeket az anyagokat. Bíró Gábor a kölcsei bábtáncoltató
betlehemezésről, Pálóczy Krisztina az énektanításban hasznosítható archív hanganyagokról,
Koltay Erika pedig az archívfilm-klipek felhasználásáról fog mesélni a nép- és honismeret
oktatásban.
Ha valaki esetleg lemaradna a regisztrációköteles programokról, akkor is érdemes lesz
ellátogatni a múzeumba, hiszen délelőtt 10 órától folyamatos, nyitott programokkal várjuk
az érdeklődőket: archív felvételeket, kisfilmeket és roma tematikájú játékfilmeket lehet
megtekinteni, lesznek kézműves foglalkozások, mesterségbemutatók, de lehetőség lesz
közösségi alkotásra is: óriás szőnyeget és üvegablakot lehet készíteni. Mindemellett egész nap
játékosan lehet barangolni és ismerkedni a Néprajzi Múzeummal a felfedezőlapok
segítségével!
A Néprajzi Múzeum december első hétvégéje után bezár, így a hétvége többi napján is
programokkal várják a családokat 10 és 18 óra között. Szombaton és vasárnap is
filmvetítésekkel, felfedező csomagokkal, kézműves foglalkozásokkal, épülettörténeti sétákkal
várják az érdeklődőket.
A program Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/561206617604491/
Regisztráció: muzeumpedagogia@neprajz.hu
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:

11/22/2017

Médium:

Kossuth Rádió/Műsorajánlat

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra

Link:
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-1122_10:10:30&ch=mr1
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Dátum:

11/27/2017

Médium:

artnews.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Méltón búcsúznak a Néprajzi Múzeum tárlatai: Mozaik Múzeumtúra
Nappal és családi hétvégével várnak mindenkit
Link:
http://artnews.hu/2017/11/27/melton-bucsuznak-neprajzi-muzeumtarlatai-mozaik-muzeumtura-nappal-es-csaladi-hetvegevel-varnak-mindenkit/

Méltón búcsúznak a Néprajzi Múzeum tárlatai: Mozaik Múzeumtúra Nappal és családi
hétvégével várnak mindenkit
2017.11.27
Igazán különlegessé varázsolja december első hétvégéjét a Mozaik Múzeumtúra és a
Néprajzi Múzeum: az érdeklődők rengeteg ingyenes programon vehetnek részt a múzeum
háromnapos búcsúprogramján, melynek célja, hogy a Kossuth téri épület bezárása előtt
utolsó alkalommal lehetőséget nyújtsanak az itt folyó sokrétű tevékenység megismerésére.
December 1-én, a Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos információval,
a kreativitást is fejlesztő programmal várjuk a szerencsés, sikeres regisztrációval bekerülő
általános- és középiskolai osztályokat és kísérő pedagógusaikat. A diákok 9 órától különleges
zenés és mesés tárlatvezetéseken fognak részt venni a Néprajzi Múzeum kiállításain, ezek
mellett pedig érdekes előadásokra is lehetett jelentkezni. 9 órától több rendhagyó múzeumi
óra is kezdődik különböző helyszíneken, melyek egy központi témát, a kontinensek kutatóit
járják körül. Szó lesz többek között az inka-, a sámán- és indián kultúrákról is, melyeket neves
néprajzkutatók mutatnak be. 11 órától a zenés színházé lesz a főszerep a Néprajzi
Múzeumban, ahol a Magyar Népmese Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy
Katinka kertje című zenés mesejátékán keresztül fedezhetik fel a gyerekek a magyar nép régi
tárgyait. A pedagógusoknak is igazán különleges programkínálattal jelentkezünk a Mozaik
Múzeumtúra Napon: 14 órától, a Digitális pedagógia elnevezésű előadáson a Néprajzi
Múzeum digitális segédanyagával ismerkedhetnek meg, s elsajátíthatják, hogyan lehet
belefűzni az oktatásba ezeket az anyagokat. Bíró Gábor a kölcsei bábtáncoltató
betlehemezésről, Pálóczy Krisztina az énektanításban hasznosítható archív hanganyagokról,
Koltay Erika pedig az archívfilm-klipek felhasználásáról fog mesélni a nép- és honismeret
oktatásban. A részvétel ingyenes, szeretettel várunk minden pedagógust!
Ugyan a regisztrációköteles programok az iskolás csoportok hatalmas érdeklődésének
köszönhetően beteltek, ennek ellenére is érdemes lesz ellátogatni a múzeumba, hiszen délelőtt
10 órától folyamatos, nyitott programokkal várjuk az érdeklődőket: archív felvételeket,
kisfilmeket és roma tematikájú játékfilmeket lehet megtekinteni, lesznek kézműves
foglalkozások, mesterségbemutatók, különböző hangvételű izgalmas tárlatvezetések, de
lehetőség lesz közösségi alkotásra is: óriás szőnyeget és üvegablakot lehet készíteni.
Mindemellett egész nap játékosan lehet barangolni és ismerkedni a Néprajzi Múzeummal és
annak tereivel a felfedezőlapok segítségével! Az intézmény december első hétvégéje után
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bezár, így szombaton és vasárnap is színes programokkal várják a családokat, gyerekeket és
felnőtteket rendhagyó nyitva tartással, 10 és 21 óra között!
A program Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/561206617604491/
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:

11/28/2017

Médium:

museum.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Méltón búcsúznak a Néprajzi Múzeum tárlatai

Link:
http://www.museum.hu/hir/7287/Melton_bucsuznak_a_Neprajzi_Muzeum_tarlat
ai

2017.11.28.
Méltón búcsúznak a Néprajzi Múzeum tárlatai
Mozaik Múzeumtúra Nappal és családi hétvégével várnak mindenkit
Igazán különlegessé varázsolja december első hétvégéjét a Mozaik Múzeumtúra és a
Néprajzi Múzeum: az érdeklődők rengeteg ingyenes programon vehetnek részt a múzeum
háromnapos búcsúprogramján, melynek célja, hogy a Kossuth téri épület bezárása előtt
utolsó alkalommal lehetőséget nyújtsanak az itt folyó sokrétű tevékenység megismerésére.
December 1-én, a Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos információval,
a kreativitást is fejlesztő programmal várjuk a szerencsés, sikeres regisztrációval bekerülő
általános- és középiskolai osztályokat és kísérő pedagógusaikat. A diákok 9 órától különleges
zenés és mesés tárlatvezetéseken fognak részt venni a Néprajzi Múzeum kiállításain, ezek
mellett pedig érdekes előadásokra is lehetett jelentkezni. 9 órától több rendhagyó múzeumi
óra is kezdődik különböző helyszíneken, melyek egy központi témát, a kontinensek kutatóit
járják körül. Szó lesz többek között az inka-, a sámán- és indián kultúrákról is, melyeket neves
néprajzkutatók mutatnak be. 11 órától a zenés színházé lesz a főszerep a Néprajzi
Múzeumban, ahol a Magyar Népmese Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
– avagy Katinka kertje című zenés mesejátékán keresztül fedezhetik fel a gyerekek a magyar
nép régi tárgyait. A pedagógusoknak is igazán különleges programkínálattal jelentkezünk a
Mozaik Múzeumtúra Napon: 14 órától, a Digitális pedagógia elnevezésű előadáson a Néprajzi
Múzeum digitális segédanyagával ismerkedhetnek meg, s elsajátíthatják, hogyan lehet
belefűzni
az
oktatásba
ezeket
az
anyagokat.
Bíró Gábor a kölcsei bábtáncoltató betlehemezésről, Pálóczy Krisztina az énektanításban
hasznosítható archív hanganyagokról, Koltay Erika pedig az archívfilm-klipek
felhasználásáról fog mesélni a nép- és honismeret oktatásban. A részvétel ingyenes, szeretettel
várunk
minden
pedagógust!
Ugyan a regisztrációköteles programok az iskolás csoportok hatalmas érdeklődésének
köszönhetően beteltek, ennek ellenére is érdemes lesz ellátogatni a múzeumba, hiszen délelőtt
10 órától folyamatos, nyitott programokkal várjuk az érdeklődőket: archív felvételeket,
kisfilmeket és roma tematikájú játékfilmeket lehet megtekinteni, lesznek kézműves
foglalkozások, mesterségbemutatók, különböző hangvételű izgalmas tárlatvezetések, de
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lehetőség lesz közösségi alkotásra is: óriás szőnyeget és üvegablakot lehet készíteni.
Mindemellett egész nap játékosan lehet barangolni és ismerkedni a Néprajzi Múzeummal és
annak
tereivel
a
felfedezőlapok
segítségével!
Az intézmény december első hétvégéje után bezár, így szombaton és vasárnap is színes
programokkal várják a családokat, gyerekeket és felnőtteket rendhagyó nyitva tartással, 10 és
21 óra között!
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Dátum:

12/2/2017

Médium:

artnews.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Múzeumtúra Nap

Élménydús programoktól és gyermekzsivajtól volt hangos a Mozaik

Link:
http://artnews.hu/2017/12/02/elmenydus-programoktol-esgyermekzsivajtol-volt-hangos-mozaik-muzeumtura-nap/

Élménydús programoktól és gyermekzsivajtól volt hangos a Mozaik Múzeumtúra Nap
2017.12.02
Különleges múzeumi órákkal, mókás lábbelik felpróbálásával, zenés-táncos, és egyéb
rendhagyó tárlatvezetésekkel telt a Mozaik Múzeumtúra Nap, amely a Néprajzi Múzeum
búcsúhétvégéjének első napja volt. A múzeumi napra rengeteg iskola jelentkezett: a
pénteki napon csaknem 800 szerencsés tanuló részesülhetett a nem mindennapi
élményekben, szombaton és vasárnap pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel 20 további
osztályt várnak foglalkozásokra az intézmény dolgozói.
A december 1-én megrendezett Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos
információval, a kreativitást is fejlesztő programmal várták a Néprajzi Múzeumban az
általános és középiskolai osztályokat és kísérő pedagógusaikat. A búcsúzó múzeum
foglalkozásain a gyerekek megismerkedtek a magyar és sok más nép kultúráival: a Bocskor,
csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül című időszaki kiállítás tárlatvezetésén például a világ
minden tájáról felfedezhették a különleges lábbeliket. A kiállításon bemutatott cipők,
papucsok, szandálok, bocskorok egytől-egyig kézműves darabok: a félelmetes ausztrál
vérbosszú cipőtől kezdve az északi vidékek kutyacsizmájáig minden különlegesség helyet
kapott a tárlaton. A diákok kedvenc része természetesen a mókás lábbelik felpróbálása volt: a
18. kerületi Vajk-sziget Általános Iskola tanulói mélységesen egyetértettek abban, hogy
padukában járni például a budapesti villamosokon nem lenne telitalálat, viszont a holland
fapapucs – kemény anyaga ellenére – nagyon kényelmes!
A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium egyik szerencsés másodikos osztálya
a Görömbő Kompánia mesés, táncos kiállítási vándorútján vett részt A magyar néphagyományos
kultúrája című állandó kiállításban. A nyolcévesek egy pákászlegény életútján keresztül,
mesébe szőve ismerhették meg őseink szokásait és mesterségeiket: volt lisztőrlés a
molnárműhelyben, bárány simogatás a legelőn, de fergeteges parasztlakodalom is! „Még sosem
voltunk ilyen izgalmas múzeumlátogatáson az osztállyal! Mind a 23 gyereket egyformán leköti a
foglalkozás” – mesélte a másodikosok osztályfőnöke, Rókusfalvy Orsolya.
A Mozaik Múzeumtúra Napon a különleges vezetéseken kívül is jókedvűen kalandozhattak
a látogató diákok a tárlatokban: felfedezőlapok segítségével ismerkedhettek a különleges,
kiállított tárgyakkal, s élményszerűen, kisebb csapatokba tömörülve térképezték fel a múzeum
titkait. Voltak olyan osztályok, akik nagyon korán keltek, hogy itt kezdhessék a napot:
érkeztek csoportok Miskolcról, Aszódról, Dunakesziről, a legmesszebbről pedig a Répcelaki
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Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4 osztályából jöttek gyerekek, akik
már reggel a bejárat előtt sorakoztak, hogy a rendhagyó múzeumi napon szórakozva
tanulhassanak. „Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk” – mondta Dr. Mesterházyné Jánosa
Magdolna, az intézmény vezetője – „minden lábbelit felpróbáltunk, a múzeum minden szegletét
igyekszünk megismerni: nem is kell ennél jobb hon- és népismeret óra!”
A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokon, múzeumi órákon is részt vettek az iskolás
csoportok: 9 órától a kontinensek kutatóival ismerkedhettek a több helyszínen zajló
programokon. Az előadásokon neves etnográfusok meséltek kalandos utazásaikról,
kutatásaikról, mindezt eredeti kiállítási tárgyakkal megspékelve. A gyerekek az egyik
teremben ámulhattak az inkák utolsó fővárosából, Vilcabambából gyűjtött kincseken, a
másikban pedig a szibériai sámán kultúra titkaiba nyertek bepillantást. Egy újabb órán a
nahua indiánok életmódja volt a téma, s volt egy előadás a különleges, messzi Afrikából
származó maszkokról is.
11 órától a zenés színházé volt a főszerep a Néprajzi Múzeum aulájában: a Magyar Népmese
Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés mesejátékán
keresztül fedezték fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait. A pedagógusok pedig workshop
keretében ismerkedhettek meg a múzeum online gyűjteményével, s azzal, hogyan tudják
befűzni az archív anyagokat, fényképeket a nép- és honismeret-, vagy énekórákba: ugyan a
Néprajzi Múzeum intézményét pár évig nélkülöznünk kell, a digitális gyűjteményük ebben az
időszakban is rendelkezésre áll! Az online múzeumban bárki keresgélhet akár település, vagy
téma szerint is, de például rengeteg videós és képes tartalom is várja a néprajzra szomjazó
közönséget.
A Mozaik Múzeumtúra Napon a regisztrált és külön csatlakozó osztályokkal, valamint az
egyéni látogatókkal együtt nagyjából 1500-an vettek részt. A Néprajzi Múzeum december első
hétvégéje után bezár, így szombaton és vasárnap is programokkal várják a családokat 10 és 21
óra között. Filmvetítésekkel, felfedező csomagokkal, kézműves foglalkozásokkal,
épülettörténeti sétákkal várják az érdeklődőket.
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/mozaikmuzeumtura/
Instagram: https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Dátum:

12/2/2017

Médium:

mozaikmuzeumtura.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Múzeumtúra Nap

Élménydús programoktól és gyermekzsivajtól volt hangos a Mozaik

Link:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/elmenydus-programoktol-esgyermekzsivajtol-volt-hangos-a-mozaik-muzeumtura-nap

Élménydús programoktól és gyermekzsivajtól volt hangos a Mozaik Múzeumtúra Nap
Különleges múzeumi órákkal, mókás lábbelik felpróbálásával, zenés-táncos, és egyéb
rendhagyó tárlatvezetésekkel telt a Mozaik Múzeumtúra Nap, amely a Néprajzi Múzeum
búcsúhétvégéjének első napja volt. A múzeumi napra rengeteg iskola jelentkezett: a
pénteki napon csaknem 800 szerencsés tanuló részesülhetett a nem mindennapi
élményekben, szombaton és vasárnap pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel 20
további osztályt várnak foglalkozásokra az intézmény dolgozói.
A december 1-én megrendezett Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos
információval, a kreativitást is fejlesztő programmal várták a Néprajzi Múzeumban az
általános és középiskolai osztályokat és kísérő pedagógusaikat. A búcsúzó múzeum
foglalkozásain a gyerekek megismerkedtek a magyar és sok más nép kultúráival: a Bocskor,
csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül című időszaki kiállítás tárlatvezetésén például a
világ minden tájáról felfedezhették a különleges lábbeliket.
A kiállításon bemutatott cipők, papucsok, szandálok, bocskorok egytől-egyig kézműves
darabok: a félelmetes ausztrál vérbosszú cipőtől kezdve az északi vidékek kutyacsizmájáig
minden különlegesség helyet kapott a tárlaton. A diákok kedvenc része természetesen a
mókás lábbelik felpróbálása volt: a 18. kerületi Vajk-sziget Általános Iskola tanulói
mélységesen egyetértettek abban, hogy padukában járni például a budapesti villamosokon
nem lenne telitalálat, viszont a holland fapapucs – kemény anyaga ellenére – nagyon
kényelmes!
A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium egyik szerencsés másodikos osztálya
a Görömbő Kompánia mesés, táncos kiállítási vándorútján vett részt A magyar
néphagyományos kultúrája című állandó kiállításban. A nyolcévesek egy pákászlegény
életútján keresztül, mesébe szőve ismerhették meg őseink szokásait és mesterségeiket: volt
lisztőrlés a molnárműhelyben, bárány simogatás a legelőn, de fergeteges parasztlakodalom
is!
„Még sosem voltunk ilyen izgalmas múzeumlátogatáson az osztállyal! Mind a 23 gyereket egyformán
leköti a foglalkozás” – mesélte a másodikosok osztályfőnöke, Rókusfalvy Orsolya.
A Mozaik Múzeumtúra Napon a különleges vezetéseken kívül is jókedvűen kalandozhattak
a látogató diákok a tárlatokban: felfedezőlapok segítségével ismerkedhettek a különleges,
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kiállított tárgyakkal, s élményszerűen, kisebb csapatokba tömörülve térképezték fel a
múzeum titkait.
Voltak olyan osztályok, akik nagyon korán keltek, hogy itt kezdhessék a napot: érkeztek
csoportok Miskolcról, Aszódról, Dunakesziről, a legmesszebbről pedig a Répcelaki Móra
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4 osztályából jöttek gyerekek, akik már
reggel a bejárat előtt sorakoztak, hogy a rendhagyó múzeumi napon szórakozva
tanulhassanak.
„Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk” – mondta Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna, az
intézmény vezetője – „minden lábbelit felpróbáltunk, a múzeum minden szegletét igyekszünk
megismerni: nem is kell ennél jobb hon- és népismeret óra!”
A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokon, múzeumi órákon is részt vettek az iskolás
csoportok: 9 órától a kontinensek kutatóival ismerkedhettek a több helyszínen zajló
programokon. Az előadásokon neves etnográfusok meséltek kalandos utazásaikról,
kutatásaikról, mindezt eredeti kiállítási tárgyakkal megspékelve.
A gyerekek az egyik teremben ámulhattak az inkák utolsó fővárosából, Vilcabambából
gyűjtött kincseken, a másikban pedig a szibériai sámán kultúra titkaiba nyertek bepillantást.
Egy újabb órán a nahua indiánok életmódja volt a téma, s volt egy előadás a különleges,
messzi Afrikából származó maszkokról is.
11 órától a zenés színházé volt a főszerep a Néprajzi Múzeum aulájában: a Magyar Népmese
Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés
mesejátékán keresztül fedezték fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait.
A pedagógusok pedig workshop keretében ismerkedhettek meg a múzeum online
gyűjteményével, s azzal, hogyan tudják befűzni az archív anyagokat, fényképeket a nép- és
honismeret-, vagy énekórákba: ugyan a Néprajzi Múzeum intézményét pár évig
nélkülöznünk kell, a digitális gyűjteményük ebben az időszakban is rendelkezésre áll! Az
online múzeumban bárki keresgélhet akár település, vagy téma szerint is, de például
rengeteg videós és képes tartalom is várja a néprajzra szomjazó közönséget.
A Mozaik Múzeumtúra Napon a regisztrált és külön csatlakozó osztályokkal, valamint az
egyéni látogatókkal együtt nagyjából 1500-an vettek részt. A Néprajzi Múzeum december
első hétvégéje után bezár, így szombaton és vasárnap is programokkal várják a családokat 10
és 21 óra között. Filmvetítésekkel, felfedező csomagokkal, kézműves foglalkozásokkal,
épülettörténeti sétákkal várják az érdeklődőket.
Teljes képgaléria: Mozaik Múzeumtúra Nap
Facebook: https://www.facebook.com/mozaikmuzeumtura/
Instagram: https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Dátum:

12/4/2017

Médium:

museum.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Múzeumtúra Nap

Élménydús programoktól és gyermekzsivajtól volt hangos a Mozaik

Link:
http://www.museum.hu/hir/7309/elmenydus_programoktol_es_gyermekzsivalyto
l_volt_hangos_a_Mozaik_Muzeumtura_Nap

2017.12.04.
Élménydús programoktól és gyermekzsivalytól volt hangos a Mozaik Múzeumtúra Nap
Különleges múzeumi órákkal, mókás lábbelik felpróbálásával, zenés-táncos, és egyéb
rendhagyó tárlatvezetésekkel telt a Mozaik Múzeumtúra Nap, amely a Néprajzi Múzeum
búcsúhétvégéjének első napja volt. A múzeumi napra rengeteg iskola jelentkezett: a
pénteki napon csaknem 800 szerencsés tanuló részesülhetett a nem mindennapi
élményekben, szombaton és vasárnap pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel 20
további osztályt várnak foglalkozásokra az intézmény dolgozói.
A december 1-én megrendezett Mozaik Múzeumtúra Napon számos érdekességgel, hasznos
információval, a kreativitást is fejlesztő programmal várták a Néprajzi Múzeumban az
általános és középiskolai osztályokat és kísérő pedagógusaikat. A búcsúzó múzeum
foglalkozásain a gyerekek megismerkedtek a magyar és sok más nép kultúráival: a Bocskor,
csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül című időszaki kiállítás tárlatvezetésén például a
világ minden tájáról felfedezhették a különleges lábbeliket. A kiállításon bemutatott cipők,
papucsok, szandálok, bocskorok egytől-egyig kézműves darabok: a félelmetes ausztrál
vérbosszú cipőtől kezdve az északi vidékek kutyacsizmájáig minden különlegesség helyet
kapott a tárlaton. A diákok kedvenc része természetesen a mókás lábbelik felpróbálása volt: a
18. kerületi Vajk-sziget Általános Iskola tanulói mélységesen egyetértettek abban, hogy
padukában járni például a budapesti villamosokon nem lenne telitalálat, viszont a holland
fapapucs – kemény anyaga ellenére – nagyon kényelmes!
A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium egyik szerencsés másodikos osztálya
a Görömbő Kompánia mesés, táncos kiállítási vándorútján vett részt A magyar
néphagyományos kultúrája című állandó kiállításban. A nyolcévesek egy pákászlegény
életútján keresztül, mesébe szőve ismerhették meg őseink szokásait és mesterségeiket: volt
lisztőrlés a molnárműhelyben, bárány simogatás a legelőn, de fergeteges parasztlakodalom
is! „Még sosem voltunk ilyen izgalmas múzeumlátogatáson az osztállyal! Mind a 23 gyereket
egyformán leköti a foglalkozás” – mesélte a másodikosok osztályfőnöke, Rókusfalvy
Orsolya.
A Mozaik Múzeumtúra Napon a különleges vezetéseken kívül is jókedvűen kalandozhattak
a látogató diákok a tárlatokban: felfedezőlapok segítségével ismerkedhettek a különleges,
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kiállított tárgyakkal, s élményszerűen, kisebb csapatokba tömörülve térképezték fel a
múzeum titkait. Voltak olyan osztályok, akik nagyon korán keltek, hogy itt kezdhessék a
napot: érkeztek csoportok Miskolcról, Aszódról, Dunakesziről, a legmesszebbről pedig a
Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4 osztályából jöttek
gyerekek, akik már reggel a bejárat előtt sorakoztak, hogy a rendhagyó múzeumi napon
szórakozva tanulhassanak. „Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk” – mondta Dr.
Mesterházyné Jánosa Magdolna, az intézmény vezetője – „minden lábbelit felpróbáltunk, a
múzeum minden szegletét igyekszünk megismerni: nem is kell ennél jobb hon- és
népismeret óra!”
A tárlatvezetések mellett érdekes előadásokon, múzeumi órákon is részt vettek az iskolás
csoportok: 9 órától a kontinensek kutatóival ismerkedhettek a több helyszínen zajló
programokon. Az előadásokon neves etnográfusok meséltek kalandos utazásaikról,
kutatásaikról, mindezt eredeti kiállítási tárgyakkal megspékelve. A gyerekek az egyik
teremben ámulhattak az inkák utolsó fővárosából, Vilcabambából gyűjtött kincseken, a
másikban pedig a szibériai sámán kultúra titkaiba nyertek bepillantást. Egy újabb órán a
nahua indiánok életmódja volt a téma, s volt egy előadás a különleges, messzi Afrikából
származó maszkokról is.
11 órától a zenés színházé volt a főszerep a Néprajzi Múzeum aulájában: a Magyar Népmese
Színház A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – avagy Katinka kertje című zenés
mesejátékán keresztül fedezték fel a gyerekek a magyar nép régi tárgyait. A pedagógusok
pedig workshop keretében ismerkedhettek meg a múzeum online gyűjteményével, s azzal,
hogyan tudják befűzni az archív anyagokat, fényképeket a nép- és honismeret-, vagy
énekórákba: ugyan a Néprajzi Múzeum intézményét pár évig nélkülöznünk kell, a digitális
gyűjteményük ebben az időszakban is rendelkezésre áll! Az online múzeumban bárki
keresgélhet akár település, vagy téma szerint is, de például rengeteg videós és képes
tartalom is várja a néprajzra szomjazó közönséget.
A Mozaik Múzeumtúra Napon a regisztrált és külön csatlakozó osztályokkal, valamint az
egyéni látogatókkal együtt nagyjából 1500-an vettek részt. A Néprajzi Múzeum december
első hétvégéje után bezár, így szombaton és vasárnap is programokkal várják a családokat 10
és 21 óra között. Filmvetítésekkel, felfedező csomagokkal, kézműves foglalkozásokkal,
épülettörténeti sétákkal várják az érdeklődőket.
Teljes képgaléria:
https://www.facebook.com/pg/mozaikmuzeumtura/photos/?tab=album&album_id=1566
641460095456
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
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c) A Mozaik Múzeumtúra Roadshow-hoz kapcsolódó megjelenések
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ROADSHOW – GYULA
Dátum:

2/23/2018

Médium:

programturizmus.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Gyula 2018

Link:
gyula.html

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mozaik-muzeumtura-

Mozaik Múzeumtúra Gyula 2018
5700 Gyula, Több helyszínen
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018 első tavaszi állomásán bemutatkoznak a gyulai
muzeális egységek: a Ladics-ház, az Erkel Ferenc Emlékház, a Gyulai Vár és a Gyulai Almásykastély Látogatóközpont. A két napos rendezvényen a kiállítóhelyek történeteit, legendáit,
kincseit és titkait a mindennapokban megszokottnál elmélyültebben, alaposabban is
megismerhetitek! A programokon felfedezhetitek a reneszánsz korabeli váréletet, Erkel Ferenc
munkásságát, a 19. század vidéki polgári életet, valamint a 18-19. századi kastélyokat birtokló
arisztokrácia és a főúri épületekben szolgáló személyzet mindennapjait – hat évszázad
történetét! Múzeumtúrára fel!
2018. március 9. péntek
Erkel Ferenc Emlékház – Gyula, Apor Vilmos tér 7.
Találkozás Erkel Ferenccel – rendhagyó tárlatvezetés
2018. március 9. péntek 17:00
Hogyan nézett ki Erkel Ferenc? Milyen személyisége volt? Milyen szokásai, szenvedélyei
voltak? Találkozz vele személyesen, s fedezd fel, ki is volt valójában nemzeti himnuszunk
megzenésítője!
Belépővel látogatható.
Gyulavári Általános Iskola
Utazó múzeum program
2018. március 9. péntek 10:00
A gyulai kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „helybe” a gyerekeknek
a múzeum és a kiállítóhelyek munkatársai: Cseresznyés János és Kovács Anett történészek,
Nagy Adrienn néprajzos, muzeológus, valamint Kukla Ildikó múzeumpedagógus. A
Gyulavári Általános Iskola diákjai többek között fegyverbemutatóval, pennával történő
levélírással, közös daltanulással, a Nemzeti Illat nevű parfüm megismerésével és
megszagolásával, 19. századi ruhák felpróbálásával találkozhatnak.
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Az iskola tanulóinak szervezett program.
Gyulai vár – Gyula, Várkert 1.
Anna – változatok székely asszonysorsra
2018. március 9. péntek 15:00
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum időszaki kiállításának Annája nem valós: a képzelet
szülte. Az egyszeri asszony, akinek sorsára rávetül a helyi norma, de a világpolitika is, és aki
nem alakítója, hanem elszenvedője a történelemnek.
A tárlat múzeumpedagógiai programját iskolai csoportoknak ajánljuk.
Belépővel látogatható.
Ladics-ház – Gyula, Jókai Mór u. 4
Gyertyafényes tárlatvezetés
2018. március 9. péntek 19:00 és 20:00
A paraszti és a főúri életet több emlékhely is bemutatja, a vidéki polgárság hétköznapjairól
azonban talán egyedüliként szól a Ladics-gyűjtemény. Ezen az estén úgy lehet megismerni a
gyulai polgári életet az 1770-es évektől öt generáción keresztül bemutató páratlanul értékes
hagyatékot, ahogyan korábban sosem: gyertyafényben.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Belépővel látogatható.
2018. március 10. szombat
Erkel Ferenc Emlékház – Gyula, Apor Vilmos tér 7.
Erkel Ferenc szellemi öröksége – tematikus tárlatvezetés
2018. március 10. szombat 10:30
Miért Erkel szerzeménye nyert a Himnusz-pályázaton? Miért őt tartják a magyar nemzeti
opera megteremtőjének? Milyen szellemi örökséget hagyott az utókorra? Tudtad, hogy
sakkfeladványokat is készített kora elsőszámú zeneszerzője? A tematikus tárlatvezetésen
minderre fény derül.
Belépővel látogatható.
Gyulai vár – Gyula, Várkert 1.
2018. március 10. szombat 10:00-20:00
A nap folyamán a 16. századi vár életébe csöppenhet a látogató. Bemutatjuk a középkorban
már tenyésztett, s a várban is tartott haszonállatokat, lúdtollal írunk, kosztümös
élményfotózás segítségével valóban utazhatsz az időben, kovácsmesterünk működő
műhelyében avat be a mestersége rejtelmeibe és solymászkodni is fogunk a rendhagyó
tárlatvezetések között.
A programok 18 óráig belépővel, utána ingyenesen látogathatók.
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Rendhagyó tárlatvezetés
2018. március 10. szombat 10:30
Béres István, Gyula város főépítésze a vár építészeti történetére koncentrálva mesél a
műemlékről.
Anna – változatok székely asszonysorsra
2018. március 10. szombat 11:00
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum időszaki kiállításának Annája nem valós: a képzelet
szülte. Az egyszeri asszony, akinek sorsára rávetül a helyi norma, de a világpolitika is, és aki
nem alakítója, hanem elszenvedője a történelemnek.
A tárlat múzeumpedagógiai programját iskolai csoportoknak ajánljuk.
Belépővel látogatható.
Solymászbemutató
2018. március 10. szombat 12:00
A hagyományos magyar vadászat és az ahhoz használt ragadozó madarak bemutatása a
várban.
Történelmi séta a várban
2018. március 10. szombat 13:30
A tárlatvezetők az általuk viselt jelmez segítségével személyesítenek meg egykori történelmi
alakokat.
Festő a várban
2018. március 10. szombat 15:00-20:00
Állj be a festő háta mögé, s figyeld, hogyan dolgozik! Kukár István művésztanár nem csak
mutatja, munka közben el is mondja, milyen képalkotási szabályok szerint alkottak annak
idején a XVI. századi festők.
Fegyverbemutató
2018. március 10. szombat 17:00
Mennyire volt nehéz viselet a páncél? Milyen erőben kellett lenni a kard forgatásához? Csak
úgy tudod meg, ha ki is próbálod! A Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület tagjai nem csak
megismertetnek a XVI. századi fegyverekkel, de bajvívásuk után a vendégek kezébe is adják
harci eszközeiket.
Középkori esti kavalkád a várban
2018. március 10. szombat 18:00-20:00
Tovább bővül a látványosságok köre, amivel egész nap találkozhattál: megelevenedik a
középkori várudvar.
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A XVI. századi zenéről az Ókörös Trió gondoskodik, velünk marad a Kerecsényi
Hagyományőrző Egyesület, Czene Ferenc solymász és Kukár István művésztanár. Lesz
kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Este is tisztelegj a gyulai vár
hősei előtt és kondítsd meg a kápolna harangját!
A belépés díjtalan.
Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont
– Gyula, Kossuth utca 15.
Tárlatvezetések a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállításon
2018. március 10. szombat 10:30 és 11:30
A történelem számára láthatatlan személyzet élete mindig nagy titok volt. Eddig. A gyulai
Almásy-kastély állandó tárlata az épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett
ugyanis az őket kiszolgáló személyzet mindennapjait is bemutatja.
Belépővel látogatható.
Török kori holttestek nyomában
2018. március 10. szombat 13:00 és 14:00
A tárlat keretében egy valódi történelmi rejtélyre derülhet fény: a 2014-ben zajlott
rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó régészeti feltárások eredményeként három fej nélküli
csontváz került elő a kastély egyik pincéjének padlózata alól. Kik lehettek ők? Miként
kerülhettek jeltelen sírjukba? Erre igyekszik választ adni az évszázadokon átívelő nyomozás.
A belépés díjtalan.
Rendhagyó tárlatvezetés
2018. március 10. szombat 14:30
Béres István, Gyula város főépítésze a számára érdekes vagy épp izgalmas részletekre
fókuszálva, főként a kastély építészeti történetére koncentrálva mesél az egykori főúri lakról.
Belépővel látogatható.
Női szalon
2018. március 10. szombat 15:00-18:00
Aranyfonal, hímzett világ alkotóház: akárcsak a grófkisasszonyok, készíts tű- és illatpárnát,
ismerd meg hímzéstechnikákat!
A belépés díjtalan.
Sántáné a sátáné – boszorkányperek Gyulán és környékén
2018. március 10. szombat 16:00
Az előadás egy letűnt kor visszásságait, érdekességeit mutatja be. Kik voltak a boszorkányok?
Hányféle boszorkányt lehetett megkülönböztetni és hogyan lehetett őket felismerni? Mi lett az
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1722-ben boszorkányság vádjával vízbe merített Gréczi Jánosné sorsa? Boszorkányos
ügyességgel meséli el Szilágyi Sándor történész.
A belépés díjtalan.
Árnyszínház
2018. március 10. szombat 11:00-13:00

Soós Emőke, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház bábszínésze a gyulai kastély
színháztörténeti helyiségében mesél és játszik gyermekkel és felnőttel.
Belépővel látogatható.
Az eltemetett vár
2018. március 10. szombat 16:30
Liska András régész, a gyulai múzeum szakmai vezetője, a kastély Eltemetett vár című
időszaki tárlatának kurátora a régészeti munka folyamatát, eszközeit, munkamódszereit
mutatja be, külön szólva a gyulai vár egykori palánkerődítésének feltárásáról.
A belépés díjtalan.
Múzeumok nyomában – kultúrtörténeti séta Gyulán
2018. március 10. szombat 12.00 és 16:00
Gyula belvárosában az ember lépten-nyomon különleges múltú épületekbe botlik. Az
egyikben valamelyik aradi vértanút szállásolták el, egy másikban Jókai Mór hallgatta azt a
családi történetet, mely alapján az Egy magyar nábob című regényét írta. Kocsis János
idegenvezető azokat az épületeket mutatja be és azokat a történeteket meséli el, amelyek közül
nem egy jelentősen kapcsolódik a magyar kultúrtörténethez.
Találkozó pont: Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont főbejárata
A részvétel díjtalan.
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!
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Dátum:

2/23/2018

Médium:

hirek.ma

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Gyula 2018

Link:

http://hirek.ma/hirek/mozaik-muzeumtura-gyula-2018

Mozaik Múzeumtúra Gyula 2018
2018. március 9 - 10. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018 elso tavaszi állomásán
bemutatkoznak a gyulai muzeális egységek: a Ladics-ház, az Erkel Ferenc Emlékház, a Gyulai
Vár és a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont. A két napos rendezvényen a kiállítóhelyek
történeteit, legendáit, kincseit és titkait a mindennapokban megszokottnál elmélyültebben,
alaposabban is megismerhetitek! A programokon felfedezhetitek a reneszánsz korabeli
váréletet, Erkel Ferenc munkásságát, a 19. század vidéki...
Tovább a cikk folytatásához...
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Dátum:

2/23/2018

Médium:

gyulakult.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra – Fedezd fel Gyula sokszínű kulturális kínálatát!

Link:
http://gyulakult.hu/event/mozaik-muzeumtura-fedezd-fel-gyulasokszinu-kulturalis-kinalatat/

Mozaik Múzeumtúra – Fedezd fel Gyula sokszínű kulturális kínálatát!
március 9 - március 10
Rendhagyó tárlatvezetés Béres István városi főépítésszel a várban és a kastélyban.
Boszorkányperek, mai szemmel furcsa esetek Gyulán és környékén, melyekről Szilágyi Sándor
történész mesél boszorkányos ügyességgel. Közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz
zeneszerzőjének szülőházában, Kovács Anett történész szakértő „felügyelete” mellett.
Képalkotási szabályok a várban, Kukár István művésztanár segédletével. Plusz, középkori
kavalkád, estére megelevenedik a várudvar; esti gyertyafényes tárlatvezetésen való
részvételre is lehetőség lesz egy másik fontos, történelmi helyszínen, a Ladics-házban,
méghozzá Zeke Adél drámapedagógus, irodalomtanár elhivatottságának köszönhetően.
Végül, de nem utolsó sorban, különleges kultúrtörténeti felfedező séta Kocsis Jánossal.
Mindez töredéke a Mozaik Múzeumtúra gyulai kínálatának
A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális
Alap által támogatott nagyszabású múzeumnépszerűsítő programok közül. A kezdeményezés
elsődleges célja, hogy megismertesse a szélesebb nyilvánossággal a múzeumok sokszínű
kulturális kínálatát, növelje a közgyűjtemények és kiállítóhelyek látogatottságát. A 2018-as
múzeumtúrához az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. által működtetett intézmények, az Erkel
Ferenc Emlékház, a Ladics-ház, a vár és természetesen az Almásy-kastély látogatóközpont is
csatlakozott.
Március 9. péntek
Gyulavári Általános Iskola
Utazó múzeum program
Március 9. péntek 10:00
A gyulai kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „helybe” a gyerekeknek
a múzeum és a kiállítóhelyek munkatársai: Cseresznyés János és Kovács Anett történészek,
Nagy Adrienn néprajzos, muzeológus, valamint Kukla Ildikó múzeumpedagógus.
A Gyulavári Általános Iskola diákjai többek között fegyverbemutatóval, pennával történő
levélírással, közös daltanulással, a Nemzeti Illat nevű parfüm megismerésével és
megszagolásával, 19. századi ruhák felpróbálásával találkozhatnak.
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Az iskola tanulóinak szervezett program
Gyulai vár
Pattanj, pajtás! – kézműves foglalkozás
Március 9. péntek 15:00
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Anna – változatok székely asszonysorsra című
tárlatának múzeumpedagógiai foglalkozása.
A székelyudvarhelyi múzeum időszaki kiállításának Annája nem valós: a képzelet szülte. Az
egyszeri asszony, akinek sorsára rávetül a helyi norma, de a világpolitika is, és aki nem
alakítója, hanem elszenvedője a történelemnek.
A foglalkozás során a lányok a párta készítését, a fiúk az ostorfonás technikáját sajátíthatják
el.
A múzeumpedagógiai programot iskolai csoportoknak ajánljuk. Ajánlott korosztály: 6–15 év.
Belépővel látogatható
Erkel Ferenc Emlékház
Találkozás Erkel Ferenccel – rendhagyó tárlatvezetés
Március 9. péntek 17:00
Hogyan nézett ki Erkel Ferenc?
Milyen személyisége volt?
Milyen szokásai, szenvedélyei voltak?
Találkozz vele személyesen, s fedezd fel, ki is volt valójában nemzeti himnuszunk
megzenésítője!
Belépővel látogatható
Ladics-ház
Gyertyafényes tárlatvezetés
Március 9. péntek 19:00 és 20:00
A paraszti és a főúri életet több emlékhely is bemutatja, a vidéki polgárság hétköznapjairól
azonban talán egyedüliként szól a Ladics-gyűjtemény.
Ezen az estén úgy lehet megismerni a gyulai polgári életet az 1770-es évektől öt generáción
keresztül bemutató páratlanul értékes hagyatékot, ahogyan korábban sosem: gyertyafényben.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-70/310-6722. Belépővel látogatható
Március 10. szombat
Erkel Ferenc Emlékház
Erkel Ferenc szellemi öröksége – tematikus tárlatvezetés
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Március 10. szombat 10:30
Miért Erkel szerzeménye nyert a Himnusz-pályázaton?
Miért őt tartják a magyar nemzeti opera megteremtőjének?
Milyen szellemi örökséget hagyott az utókorra?
Tudtad, hogy sakkfeladványokat is készített kora első számú zeneszerzője?
A tematikus tárlatvezetésen minderre fény derül!
Belépővel látogatható
Gyulai Vár
Március 10. szombat 10:00-20:00
A nap folyamán a 16. századi vár életébe csöppenhet a látogató. Bemutatjuk a középkorban
már tenyésztett, s a várban is tartott haszonállatokat, lúdtollal írunk, kosztümös
élményfotózás segítségével valóban utazhatsz az időben, kovácsmesterünk működő
műhelyében avat be a mestersége rejtelmeibe és solymászkodni is fogunk a rendhagyó
tárlatvezetések között.
A programok 18 óráig belépővel, utána ingyenesen látogathatók
Rendhagyó tárlatvezetés
Március 10. szombat 10:30
Béres István, Gyula város főépítésze a vár építészeti történetére koncentrálva mesél az
műemlékről.
Mesélő tárgyak – múzeumpedagógiai foglalkozás a várban
Március 10. szombat 11:00
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Anna – változatok székely asszonysorsra című
tárlatának múzeumpedagógiai foglalkozása.
A székelyudvarhelyi múzeum időszaki kiállításának Annája nem valós: a képzelet szülte. Az
egyszeri asszony, akinek sorsára rávetül a helyi norma, de a világpolitika is, és aki nem
alakítója, hanem elszenvedője a történelemnek.
A foglalkozás során az érdeklődőknek ki kell választaniuk egy tárgyat és kitalálniuk, hogy
milyen története lehet. Igény szerint segítségül adunk történetkártyákat. A játék során
megtapasztalhatják, hogy a tárgyak saját történetük helyett teret adhatnak egy másik,
elképzelt történetnek.
A múzeumpedagógiai programot egyéni látogatóknak és iskolai csoportoknak ajánljuk.
Ajánlott korosztály: 7–99 év, de természetesen a 100 éveseket és az idősebbeket is szeretettel
várjuk!
Belépővel látogatható.
Solymászbemutató
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Március 10. szombat 12:00
A hagyományos magyar vadászat és az ahhoz használt ragadozó madarak bemutatása a
várban.
Történelmi séta a várban
Március 10. szombat 13:30
A tárlatvezetők az általuk viselt jelmez segítségével személyesítenek meg egykori történelmi
alakokat.
Festő a várban
Március 10. szombat 15:00-20:00
Állj be a festő háta mögé, s figyeld, hogyan dolgozik! Kukár István művésztanár nem csak
mutatja, munka közben el is mondja, milyen képalkotási szabályok szerint alkottak annak
idején a XVI. századi festők.
Fegyverbemutató
Március 10. szombat 17:00
Mennyire volt nehéz viselet a páncél? Milyen erőben kellett lenni a kard forgatásához? Csak
úgy tudod meg, ha ki is próbálod! A Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület tagjai nem csak
megismertetnek a XVI. századi fegyverekkel, de bajvívásuk után a vendégek kezébe is adják
harci eszközeiket.
Középkori esti kavalkád a várban
Március 10. szombat 18:00-20:00
Tovább bővül a látványosságok köre, amivel egész nap találkozhattál: valóban megelevenedik
a középkori várudvar.
A XVI. századi zenéről az Ókörös Trió gondoskodik, velünk marad a Kerecsényi
Hagyományőrző Egyesület, Czene Ferenc solymász és Kukár István művésztanár. Lesz
kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Este is tisztelegj a gyulai vár
hősei előtt és kondítsd meg a kápolna harangját!
A belépés díjtalan
Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont
Tárlatvezetések a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállításon
Március 10. szombat 10:30 és 11:30
A történelem számára láthatatlan személyzet élete mindig nagy titok volt. Eddig. A gyulai
Almásy-kastély állandó tárlata az épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett
ugyanis az őket kiszolgáló személyzet mindennapjait is bemutatja.
Belépővel látogatható
Árnyszínház
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Március 10. szombat 16.00-18.00
Soós Emőke, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház bábszínésze a gyulai kastély
színháztörténeti helyiségében mesél és játszik gyermekkel és felnőttel.
Belépővel látogatható
Török kori holttestek nyomában
Március 10. szombat 13:00 és 14:00
A tárlat keretében egy valódi történelmi rejtélyre derülhet fény: a 2014-ben zajlott
rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó régészeti feltárások eredményeként három fej nélküli
csontváz került elő a kastély egyik pincéjének padlózata alól.
Kik lehettek ők?
Miként kerülhettek jeltelen sírjukba?
Erre igyekszik választ adni az évszázadokon átívelő nyomozás.
A belépés díjtalan
Rendhagyó tárlatvezetés
Március 10. szombat 14:30
Béres István, Gyula város főépítésze a számára érdekes vagy épp izgalmas részletekre
fókuszálva, főként a kastély építészeti történetére koncentrálva mesél az egykori főúri lakról.
Belépővel látogatható
Női szalon
Március 10. szombat 15:00-18:00
Aranyfonal, hímzett világ alkotóház: akárcsak a grófkisasszonyok, készíts tű- és illatpárnát,
ismerd meg hímzéstechnikákat!
A belépés díjtalan
Sántáné a sátáné – boszorkányperek Gyulán és környékén
Március 10. szombat 16:00
Az előadás egy letűnt kor visszásságait, érdekességeit mutatja be.
Kik voltak a boszorkányok?
Hányféle boszorkányt lehetett megkülönböztetni és hogyan lehetett őket felismerni?
Mi lett az 1722-ben boszorkányság vádjával vízbe merített Gréczi Jánosné sorsa?
Boszorkányos ügyességgel meséli el Szilágyi Sándor történész.
A belépés díjtalan
Az eltemetett vár
Március 10. szombat 16:30
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Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője, a kastély Eltemetett vár című
időszaki tárlatának kurátora a régészeti munka folyamatát, eszközeit, munkamódszereit
mutatja be, külön szólva a gyulai vár egykori palánkerődítésének feltárásáról.
Plusz tartalom, érdekes információk!
A belépés díjtalan
Múzeumok nyomában – kultúrtörténeti séta Gyulán
Március 10. szombat 12.00 és 16:00
Gyula belvárosában az ember lépten-nyomon különleges múltú épületekbe botlik.
Az egyikben valamelyik aradi vértanút szállásolták el, egy másikban Jókai Mór hallgatta azt a
családi történetet, mely alapján az Egy magyar nábob című regényét írta.
Kocsis János idegenvezető azokat az épületeket mutatja be és azokat a történeteket meséli el,
amelyek közül nem egy jelentősen kapcsolódik a magyar kultúrtörténethez.
Találkozó a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont főbejáratánál
A részvétel díjtalan
Fotó és videó: Incze László/Erkel Ferenc Nonprofit Kft.
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3/1/2018

Médium:

mozaikmuzeumtura.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Középkori kavalkáddal és helytörténeti kincsekkel indul útjára a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyulán
Link:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/kozepkori-kavalkaddal-eshelytorteneti-kincsekkel-indul-utjara-a-mozaik-muzeumtura-roadshow-gyulan

Középkori kavalkáddal és helytörténeti kincsekkel indul útjára a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow Gyulán

Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban, boszorkányperek mai
szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz zeneszerzőjének szülőházában,
gyertyafényes barangolás a Ladics-házban: ez csak néhány a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2018 első állomásának programjai közül. Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat
március második hétvégéjén, melynek záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar:
16. századi zenével, liktárium kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a
múzeumbarátok.
Március 9-én, pénteken a Gyulavári Általános Iskolában kezdődik a Roadshow: a gyulai
kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „házhoz” a gyerekeknek a
múzeumok munkatársai. A diákságot többek között fegyverbemutatóval, közös daltanulással,
és a Nemzeti Illat nevű parfüm megismerésével örvendeztetik meg a múzeumpedagógusok,
de írhatnak pennával és 19. századi ruhákba is bújhatnak, ha kedvük tartja! A helyi fiatalság a
délután folyamán sem marad múzeumi program nélkül: a Gyulai Várban bemutatkozik a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, akiknek a foglalkozásán a lányok a párta készítését,
a fiúk az ostorfonás technikáját sajátíthatják el.
A késő délutáni és esti órákban a hely- és kultúrtörténet játssza majd a főszerepet pénteken.
Az Erkel Ferenc Emlékházban rendhagyó tárlatvezetés keretében „kel életre” Erkel Ferenc,
nemzeti himnuszunk megzenésítője! A programon az is kiderül, milyen személyisége,
szokásai és szenvedélyei voltak a zeneszerzőnek. Az este további részében a néhai gyulai
polgárság hétköznapjaiba nyerhetnek betekintést a múzeumbarátok, ráadásul igazán
hangulatos, gyertyafényes tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan
hagyatékával!
Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a
látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás”
folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de
az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott
haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig
solymászbemutató is lesz. Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg
tüzetesebben, több rendhagyó tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze
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fog mesélni a műemlékről, de lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is
megelevenednek. Iskolai csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a
résztvevőknek ki kell választaniuk egy tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy
milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője. A szombati napon az
Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi
kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott főurak életének színes
világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek a
múzeumbarátok. A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére
derül fény, Béres István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár
közelmúltbéli régészeti feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15
órától a született kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal,
a gyerekekkel érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt. A
hátborzongató történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást, ahol
kiderül, hogy kik voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki pedig szívesen
felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló kultúrtörténeti sétán a
helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori
festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg! Aki pedig mégis inkább a történelem
útvesztőjében kalandozna, 17 órától a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
fegyverbemutatóján akár saját bőrén is megtapasztalhatja, hogy mennyire volt nehéz viselet a
páncél, s milyen erőben kellett lenni a kard forgatásához. 18 órától pedig ingyenes belépéssel
és esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar! A 16. századi zenéről az Ókörös Trió
gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére!
A Mozaik Múzeumtúra okostelefonos alkalmazással a gyulai múzeumokban is lehet gyűjteni
az online matricákat! Az applikáció ingyenesen letölthető a Google Play és az AppStore
áruházakból is. Múzeumtúrára fel!
A
Mozaik
Múzeumtúra
Roadshow
https://www.facebook.com/events/977514029089980/

Gyula

Facebook-eseménye:

Mozaik Múzeumtúra az Instagramon: https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Dátum:

3/5/2018

Médium:

gyulatelevizio.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra indul Gyulán

Link:
http://www.gyulatelevizio.hu/2018/03/05/mozaik-muzeumturaindul-gyulan/# slideb6589fc6ab0dc82cf12099d1c2d40ab994e8410c

Mozaik Múzeumtúra indul Gyulán
2018-03-05

Híreink, Kultúra

Tizenkét megyeszékhely után – lélekszám alapján – kisebb településeket vett célba a “Mozaik
Múzeumtúra”, így az elsők között Gyulán népszerűsítik a honi kiállítóhelyeket – jelentette be
a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Az Almásy kastély kávézójában megtartott sajtótájékoztatón Makranczi Zsolt nem
mulasztotta el megjegyezni, hogy a gyulai kulturális intézmények és programok országosan
is ismertek, az Almásy kastély szűk két év alatt produkált 150 ezer látogatóját pedig
döbbenetesnek nevezte.
Mindezek fényében sem véletlen, hogy pénteken és szombaton Gyulán rendezik meg az
országjáró roadshow több elemből álló programjait.
A várat és a kastélyt is működtető Erkel Ferenc Kulturális Központnál fontos cél, hogy minél
több közösségi programot valósítsanak meg a gyulai kiállítóhelyeken. Dombi Ildikó
ügyvezető elmondta, a Mozaik Múzeumtúra eseményeival négy helyszínen találkozhatnak az
érdeklődők.
A programsorozat talán legkülönlegesebb eseménye szombat este 6 órakor kezdődik. Ekkor
egyébként bezárna a vár, most viszont kinyitják a kaput, és ingyenessé teszik a látogatást. A
vendégeket koncert, fegyverbemutató, kenyérlángos és bor várja.
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Dátum:

3/5/2018

Médium:

gyulaihirlap.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Gyulára jön hétvégén a Mozaik Múzeumtúra roadshow-ja

Link:
https://www.gyulaihirlap.hu/118830-a-helyieknek-is-erdemes-lesz-ahetvegen-a-gyulai-v

Gyulára jön hétvégén a Mozaik Múzeumtúra roadshow-ja
A fürdővárosi kiállítóhelyeken színes programokkal várják az érdeklődőket március 9-én és
10-én
Gyula lesz az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Mozaik Múzeumtúra elnevezésű,
múzeumnépszerűsítő roadshow-jának következő helyszíne március 9-én és 10-én. Az
esemény programjairól Dombi Ildikó, a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum
Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója és Makranczi Zsolt, az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet igazgatója tartott sajtótájékoztatót március 5-én.
Az eseményen kiderült: a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018 első tavaszi állomásán négy
gyulai múzeum: a Ladics-ház, az Erkel Ferenc Emlékház, a gyulai vár és a Gyulai Almásykastély Látogatóközpont mutatkozik be. A kétnapos rendezvényen a kiállítóhelyek történeteit,
legendáit, kincseit és titkait a megszokottnál alaposabban ismerhetik meg a látogatók. A
szervezők ígérete szerint az érdeklődők a programokon felfedezhetik a reneszánsz korabeli
váréletet, Erkel Ferenc munkásságát, a 19. század vidéki polgári életet, valamint a 18–19.
századi kastélyokat birtokló arisztokrácia és a főúri épületekben szolgáló személyzet
mindennapjait.
Makranczi Zsolt az eseményen elmondta: a program 2014-ben indult el azzal a céllal, hogy
még inkább megismertesse a magyarországi múzeumokat, elsősorban a fiatalok körében.
– A program több eszközzel dolgozik, elkészítettünk egy múzeumokat bemutató
könyvsorozatot, elkészült egy angol nyelvű és egy tematikus kiadványunk, és online játékot
is indítottunk azoknak a fiataloknak, akik a részt vevő múzeumokat meglátogatják. Egy
mobilapplikáció is készült új és hasznos információkkal – emelte ki Makranczi Zsolt, majd
hozzátette: a roadshow-val az ország nagyobb városait járják, és a helyi múzeumokkal
közösen szerveznek színes programokat.
A helyi érdekességekről Dombi Ildikó számolt be, aki kiemelte: nagyon fontosnak ítélik a
közösségi eseményeket minden egyes kiállítóterükben.
– A gyulai programok között számos olyan lesz, amelyekre érdemes lesz eljönnie a
családoknak. A Ladics-házban gyertyás tárlatvezetéssel várjuk a látogatókat, a Kohán Képtár
is bekapcsolódik a forgatagba, ahogy a vár és a kastély is. A különleges tárlatvezetések mellett
játszóház várja az érdeklődőket. A vár bezárása után, este 6-tól szombaton kinyitjuk a
Kerecsényi-kaput és élni fog a vár: lesz fegyverbemutató, Kukár István bemutatja, hogy készül
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egy festmény, a kemencében kenyérlángos sül majd, egy kis borral is készülünk, és állatokat
is hozunk, hiszen régen is éltek a várban szamarak, baromfik, birkák, amik a gyerekek számára
érdekesek lehetnek – részletezte az ügyvezető.
A fürdővárosi programról bővebb információ a www.gyulakult.hu weboldalon érhető el.
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Dátum:

3/5/2018

Médium:

hirstart.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra indul Gyulán

Link:
https://www.hirstart.hu/hk/20180305_muzeumtura_mozaikkal_fedezik_fel_gyula_
egyedi_ertekeit

Mozaik Múzeumtúra indul Gyulán
Gyulatelevízió 18.03.05 16:49 Kultúra
Tizenkét megyeszékhely után – lélekszám alapján – kisebb településeket vett célba a “Mozaik
Múzeumtúra”, így az elsők között Gyulán népszerűsítik a honi kiállítóhelyeket – jelentette be
a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója. Az Almásy
kastély kávézójában megtartott sajtótájékoztatón Makranczi Zsolt nem
Múzeumtúra: Mozaikkal fedezik fel Gyula egyedi értékeit
Beol- 18.03.05 18:29 Kultúra
A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont, a vár, az Erkel Ferenc Emlékház és a Ladics-ház
mellett a Kohán Képtár is érintőlegesen bekapcsolódik a Mozaik Múzeumtúra elnevezésű
országos rendezvénysorozatba.
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Dátum:

3/5/2018

Médium:

beol.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Múzeumtúra: Mozaikkal fedezik fel Gyula egyedi értékeit

Link:
https://www.beol.hu/kultura/helyi-kultura/muzeumturamozaikkal-fedezik-fel-gyula-egyedi-ertekeit-1204669/

Múzeumtúra: Mozaikkal fedezik fel Gyula egyedi értékeit
P. G.
A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont, a vár, az Erkel Ferenc Emlékház és a Ladics-ház
mellett a Kohán Képtár is érintőlegesen bekapcsolódik a Mozaik Múzeumtúra elnevezésű
országos rendezvénysorozatba.

Hazánk csaknem négyszáz múzeuma, köztük több gyulai intézmény vesz részt a Mozaik
Múzeumtúra elnevezésű országos rendezvénysorozaton – jelentette be Makranczi Zsolt, az
Örökségkutató Intézet vezetője és Dombi Ildikó, a gyulai kiállítóhelyeket működtető Erkel
Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a programmal kapcsolatos hétfői fürdővárosi
sajtótájékoztatón. A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont, a vár, az Erkel Ferenc
Emlékház és a Ladics-ház mellett a Kohán Képtár is érintőlegesen bekapcsolódik az
eseményekbe.
Makranczi Zsolt kiemelte, a múzeumtúra – amelyet pénteken és szombaton tartanak –
kiemelten fontos célcsoportjai között első helyen a középiskolás korosztály említhető, akiket
elsősorban élményekkel, különlegességekkel lehet megfogni.
Dombi Ildikó hangsúlyozta, a múzeumok elsősorban közösségi térként említhetők. A
programelemekről szólva kifejtette, a családok igazán jól érezhetik magukat, sok olyan
esemény lesz, ami kifejezetten rájuk szabva, nekik készül. Valamennyi helyszínen színes
programok várják az érdeklődőket.
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Dátum:

3/5/2018

Médium:

youtube.com/Gyula Televízió

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra indul Gyulán

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=ey__FIjHhtU

Mozaik Múzeumtúra indul Gyulán
Gyula Televízió
Közzététel: 2018. márc. 5.
Tizenkét megyeszékhely után - lélekszám alapján - kisebb településeket vett célba a "Mozaik
Múzeumtúra", így az elsők között Gyulán népszerűsítik a honi kiállítóhelyeket - jelentette be
a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója. Az Almásy
kastély kávézójában megtartott sajtótájékoztatón Makranczi Zsolt nem mulasztotta el
megjegyezni, hogy a gyulai kulturális intézmények és programok országosan is ismertek, az
Almásy kastély szűk két év alatt produkált 150 ezer látogatóját pedig döbbenetesnek
nevezte.

Mindezek fényében sem véletlen, hogy pénteken és szombaton Gyulán rendezik meg az
országjáró roadshow több elemből álló programjait.
A várat és a kastélyt is működtető Erkel Ferenc Kulturális Központnál fontos cél, hogy minél
több közösségi programot valósítsanak meg a gyulai kiállítóhelyeken. Dombi Ildikó
ügyvezető elmondta, a Mozaik Múzeumtúra eseményeival négy helyszínen találkozhatnak
az érdeklődők.
A programsorozat talán legkülönlegesebb eseménye szombat este 6 órakor kezdődik. Ekkor
egyébként bezárna a vár, most viszont kinyitják a kaput, és ingyenessé teszik a látogatást. A
vendégeket koncert, fegyverbemutató, kenyérlángos és bor várja.
Kategória
Hírek és politika
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Dátum:

3/6/2018

Médium:

port.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
https://port.hu/esemeny/fesztival/mozaik-muzeumturaroadshow/event-5422969

Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Helyszín: 5700 Gyula,
Március 9-én, pénteken a Gyulavári Általános Iskolában kezdődik a Roadshow: a gyulai
kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „házhoz” a gyerekeknek a
múzeumok munkatársai. A diákságot többek között fegyverbemutatóval, közös daltanulással,
és a Nemzeti Illat nevű parfüm megismerésével örvendeztetik meg a múzeumpedagógusok,
de írhatnak pennával és 19. századi ruhákba is bújhatnak, ha kedvük tartja! A helyi fiatalság a
délután folyamán sem marad múzeumi program nélkül: a Gyulai Várban bemutatkozik a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, akiknek a foglalkozásán a lányok a párta készítését,
a fiúk az ostorfonás technikáját sajátíthatják el.
A késő délutáni és esti órákban a hely- és kultúrtörténet játssza majd a főszerepet pénteken.
Az Erkel Ferenc Emlékházban rendhagyó tárlatvezetés keretében „kel életre” Erkel Ferenc,
nemzeti himnuszunk megzenésítője! A programon az is kiderül, milyen személyisége,
szokásai és szenvedélyei voltak a zeneszerzőnek. Az este további részében a néhai gyulai
polgárság hétköznapjaiba nyerhetnek betekintést a múzeumbarátok, ráadásul igazán
hangulatos, gyertyafényes tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan
hagyatékával!
Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a
látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás”
folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de
az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott
haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig
solymászbemutató is lesz. Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg
tüzetesebben, több rendhagyó tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze
fog mesélni a műemlékről, de lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is
megelevenednek. Iskolai csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a
résztvevőknek ki kell választaniuk egy tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy
milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője. A szombati napon az
Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi
kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott főurak életének színes
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világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek a
múzeumbarátok. A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére
derül fény, Béres István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár
közelmúltbéli régészeti feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15
órától a született kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal,
a gyerekekkel érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt. A
hátborzongató történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást, ahol
kiderül, hogy kik voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki pedig szívesen
felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló kultúrtörténeti sétán a
helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori
festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg! Aki pedig mégis inkább a történelem
útvesztőjében kalandozna, 17 órától a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
fegyverbemutatóján akár saját bőrén is megtapasztalhatja, hogy mennyire volt nehéz viselet a
páncél, s milyen erőben kellett lenni a kard forgatásához. 18 órától pedig ingyenes belépéssel
és esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar! A 16. századi zenéről az Ókörös Trió
gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére!
Linkek:
https://www.facebook.com/events/977514029089980/
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
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Médium:
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Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Középkori kavalkáddal és helytörténeti kincsekkel indul útjára a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyulán
Link:
http://felelosszulokiskolaja.hu/csaladiszabadido/programajanlo/kozepkori-kavalkad-es-helytorteneti-kincsek-gyulan

Középkori kavalkáddal és helytörténeti kincsekkel indul útjára a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow Gyulán
Felelős Szülők Iskolája
2018. március 6. kedd
Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban, boszorkányperek mai
szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz zeneszerzőjének szülőházában,
gyertyafényes barangolás a Ladics-házban: ez csak néhány a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2018 első állomásának programjai közül. Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat
március második hétvégéjén, melynek záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar:
16. századi zenével, liktárium kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a
múzeumbarátok.
Fegyverbemutató és pártakészítés
Március 9-én, pénteken a Gyulavári Általános Iskolában kezdődik a Roadshow: a gyulai
kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „házhoz” a gyerekeknek a
múzeumok munkatársai. A diákságot többek között fegyverbemutatóval, közös daltanulással,
és a Nemzeti Illat nevű parfüm megismerésével örvendeztetik meg a múzeumpedagógusok,
de írhatnak pennával és 19. századi ruhákba is bújhatnak, ha kedvük tartja! A helyi fiatalság a
délután folyamán sem marad múzeumi program nélkül: a Gyulai Várban bemutatkozik a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, akiknek a foglalkozásán a lányok a párta készítését,
a fiúk az ostorfonás technikáját sajátíthatják el.
Életre kel Erkel Ferenc
A késő délutáni és esti órákban a hely- és kultúrtörténet játssza majd a főszerepet pénteken.
Az Erkel Ferenc Emlékházban rendhagyó tárlatvezetés keretében „kel életre” Erkel Ferenc,
nemzeti himnuszunk megzenésítője! A programon az is kiderül, milyen személyisége,
szokásai és szenvedélyei voltak a zeneszerzőnek. Az este további részében a néhai gyulai
polgárság hétköznapjaiba nyerhetnek betekintést a múzeumbarátok, ráadásul igazán
hangulatos, gyertyafényes tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan
hagyatékával!
Megelevenedik egy középkori várudvar
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Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a
látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás”
folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de
az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott
haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig
solymászbemutató is lesz. Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg
tüzetesebben, több rendhagyó tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze
fog mesélni a műemlékről, de lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is
megelevenednek. Iskolai csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a
résztvevőknek ki kell választaniuk egy tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy
milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora első számú zeneszerzője.
Hogyan éltek a főurak? És a személyzet?
A szombati napon az Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és
ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott
főurak életének színes világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is
bepillantást nyerhetnek a múzeumbarátok. A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török
kori holttestek rejtélyére derül fény, Béres István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó
épületbejárást, és a vár közelmúltbéli régészeti feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik
megismerkedni. 15 órától a született kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző
hímzéstechnikákkal, a gyerekekkel érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson
vehetnek részt. A hátborzongató történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című
előadást, ahol kiderül, hogy kik voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki
pedig szívesen felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló
kultúrtörténeti sétán a helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
Festészet és történelem
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori
festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg! Aki pedig mégis inkább a történelem
útvesztőjében kalandozna, 17 órától a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
fegyverbemutatóján akár saját bőrén is megtapasztalhatja, hogy mennyire volt nehéz viselet a
páncél, s milyen erőben kellett lenni a kard forgatásához. 18 órától pedig ingyenes belépéssel
és esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar! A 16. századi zenéről az Ókörös Trió
gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére!
A Mozaik Múzeumtúra okostelefonos alkalmazással a gyulai múzeumokban is lehet gyűjteni
az online matricákat! Az applikáció ingyenesen letölthető a Google Play és az AppStore
áruházakból is. Múzeumtúrára fel!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyula Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/977514029089980/
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Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Mozaik Múzeumtúra az Instagramon:
https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Hír címe:
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Középkori kavalkáddal és helytörténeti kincsekkel indul útjára a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow Gyulán
2018. március 07. szerda, 11:27
Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban, boszorkányperek mai
szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz zeneszerzőjének szülőházában,
gyertyafényes barangolás a Ladics-házban: ez csak néhány a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2018 első állomásának programjai közül. Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat
március második hétvégéjén, melynek záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar:
16. századi zenével, liktárium kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a
múzeumbarátok.
Március 9-én, pénteken a Gyulavári Általános Iskolában kezdődik a Roadshow: a gyulai
kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „házhoz” a gyerekeknek a
múzeumok munkatársai. A diákságot többek között fegyverbemutatóval, közös daltanulással,
és a Nemzeti Illat nevű parfüm megismerésével örvendeztetik meg a múzeumpedagógusok,
de írhatnak pennával és 19. századi ruhákba is bújhatnak, ha kedvük tartja! A helyi fiatalság a
délután folyamán sem marad múzeumi program nélkül: a Gyulai Várban bemutatkozik a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, akiknek a foglalkozásán a lányok a párta készítését,
a fiúk az ostorfonás technikáját sajátíthatják el.
A késő délutáni és esti órákban a hely- és kultúrtörténet játssza majd a főszerepet pénteken.
Az Erkel Ferenc Emlékházban rendhagyó tárlatvezetés keretében „kel életre” Erkel Ferenc,
nemzeti himnuszunk megzenésítője! A programon az is kiderül, milyen személyisége,
szokásai és szenvedélyei voltak a zeneszerzőnek. Az este további részében a néhai gyulai
polgárság hétköznapjaiba nyerhetnek betekintést a múzeumbarátok, ráadásul igazán
hangulatos, gyertyafényes tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan
hagyatékával!
Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a
látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás”
folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de
az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott
haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig
solymászbemutató is lesz. Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg
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tüzetesebben, több rendhagyó tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze
fog mesélni a műemlékről, de lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is
megelevenednek. Iskolai csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a
résztvevőknek ki kell választaniuk egy tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy
milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője. A szombati napon az
Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi
kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott főurak életének színes
világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek a
múzeumbarátok. A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére
derül fény, Béres István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár
közelmúltbéli régészeti feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15
órától a született kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal,
a gyerekekkel érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt. A
hátborzongató történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást, ahol
kiderül, hogy kik voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki pedig szívesen
felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló kultúrtörténeti sétán a
helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori
festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg! Aki pedig mégis inkább a történelem
útvesztőjében kalandozna, 17 órától a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
fegyverbemutatóján akár saját bőrén is megtapasztalhatja, hogy mennyire volt nehéz viselet a
páncél, s milyen erőben kellett lenni a kard forgatásához. 18 órától pedig ingyenes belépéssel
és esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar! A 16. századi zenéről az Ókörös Trió
gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére!
A Mozaik Múzeumtúra okostelefonos alkalmazással a gyulai múzeumokban is lehet gyűjteni
az online matricákat! Az applikáció ingyenesen letölthető a Google Play és az AppStore
áruházakból is. Múzeumtúrára fel!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyula Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/977514029089980/
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Mozaik Múzeumtúra az Instagramon:
https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Mozaikkal fedezik fel Gyula értékeit

Békés Megyei Hírlap - 2018. 03. 06. (4. oldal)
Mozaikkal fedezik fel Gyula értékeit
GYULA Hazánk csaknem négyszáz múzeuma, köztük több gyulai intézmény vesz részt a
Mozaik Múzeumtúra elnevezésű országos rendezvénysorozaton – jelentette be Makranczi
Zsolt, az Örökségkutató Intézet vezetője és Dombi Ildikó, a gyulai kiállítóhelyeket működtető
Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a programmal kapcsolatos tegnapi,
fürdővárosi sajtótájékoztatón. A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont, a vár, az Erkel
Ferenc Emlékház és a Ladics-ház mellett a Kohán Képtár is érintőlegesen bekapcsolódik az
eseményekbe.
Makranczi Zsolt kiemelte, a múzeumtúra – amelyet pénteken és szombaton tartanak –
fontos célcsoportjai között első helyen a középiskolás korosztály említhető, akiket elsősorban
élményekkel, különlegességekkel lehet megfogni.
Dombi Ildikó hangsúlyozta , a múzeumok elsősorban közösségi térként említhetők. A
programelemekről szólva kifejtette, a családok igazán jól érezhetik magukat, sok olyan
esemény lesz, ami kifejezetten rájuk szabva, nekik készül. Valamennyi helyszínen színes
programok várják az érdeklődőket.
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Középkori kavalkáddal és helytörténeti kincsekkel indul útjára a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow Gyulán – 2018. 03. 09-10.
2018.03.07
Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban, boszorkányperek mai
szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz zeneszerzőjének szülőházában,
gyertyafényes barangolás a Ladics-házban: ez csak néhány a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2018 első állomásának programjai közül. Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat
március második hétvégéjén, melynek záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar:
16. századi zenével, liktárium kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a
múzeumbarátok.
Március 9-én, pénteken a Gyulavári Általános Iskolában kezdődik a Roadshow: a gyulai
kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „házhoz” a gyerekeknek a
múzeumok munkatársai. A diákságot többek között fegyverbemutatóval, közös daltanulással,
és a Nemzeti Illat nevű parfüm megismerésével örvendeztetik meg a múzeumpedagógusok,
de írhatnak pennával és 19. századi ruhákba is bújhatnak, ha kedvük tartja! A helyi fiatalság a
délután folyamán sem marad múzeumi program nélkül: a Gyulai Várban bemutatkozik a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, akiknek a foglalkozásán a lányok a párta készítését,
a fiúk az ostorfonás technikáját sajátíthatják el.
A késő délutáni és esti órákban a hely- és kultúrtörténet játssza majd a főszerepet pénteken.
Az Erkel Ferenc Emlékházban rendhagyó tárlatvezetés keretében „kel életre” Erkel Ferenc,
nemzeti himnuszunk megzenésítője! A programon az is kiderül, milyen személyisége,
szokásai és szenvedélyei voltak a zeneszerzőnek. Az este további részében a néhai gyulai
polgárság hétköznapjaiba nyerhetnek betekintést a múzeumbarátok, ráadásul igazán
hangulatos, gyertyafényes tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan
hagyatékával!
Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a
látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás”
folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de
az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott
haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig
solymászbemutató is lesz. Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg
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tüzetesebben, több rendhagyó tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze
fog mesélni a műemlékről, de lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is
megelevenednek. Iskolai csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a
résztvevőknek ki kell választaniuk egy tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy
milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora első számú zeneszerzője. A szombati napon az
Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi
kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott főurak életének színes
világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek a
múzeumbarátok. A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére
derül fény, Béres István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár
közelmúltbéli régészeti feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15
órától a született kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal,
a gyerekekkel érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt. A
hátborzongató történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást, ahol
kiderül, hogy kik voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki pedig szívesen
felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló kultúrtörténeti sétán a
helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori
festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg! Aki pedig mégis inkább a történelem
útvesztőjében kalandozna, 17 órától a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
fegyverbemutatóján akár saját bőrén is megtapasztalhatja, hogy mennyire volt nehéz viselet a
páncél, s milyen erőben kellett lenni a kard forgatásához. 18 órától pedig ingyenes belépéssel
és esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar! A 16. századi zenéről az Ókörös Trió
gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére!
A Mozaik Múzeumtúra okostelefonos alkalmazással a gyulai múzeumokban is lehet gyűjteni
az online matricákat! Az applikáció ingyenesen letölthető a Google Play és az AppStore
áruházakból is. Múzeumtúrára fel!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyula Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/977514029089980/
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Mozaik Múzeumtúra az Instagramon: https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Dátum:

3/8/2018

Médium:

magyarmuzeumok.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyulán

Link:
roadshow-gyulan

https://www.magyarmuzeumok.hu/cikk/mozaik-muzeumtura-

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyulán
KÖZÉPKORI KAVALKÁDDAL VÁRJÁK A LÁTOGATÓKAT
Örökség Kultúrpolitikai Intézet
2018-03-08 14:55
Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban, boszorkányperek mai
szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz zeneszerzőjének szülőházában,
gyertyafényes barangolás a Ladics-házban: ez csak néhány a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2018 első állomásának programjai közül. Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat
március második hétvégéjén, melynek záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar:
16. századi zenével, liktárium kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a
múzeumbarátok.
Március 9-én, pénteken a Gyulavári Általános Iskolában kezdődik a Roadshow: a gyulai
kiállítóhelyeket interaktív előadással és játszóházzal viszik „házhoz” a gyerekeknek a
múzeumok munkatársai. A diákságot többek között fegyverbemutatóval, közös daltanulással,
és a Nemzeti Illat nevű parfüm megismerésével örvendeztetik meg a múzeumpedagógusok,
de írhatnak pennával és 19. századi ruhákba is bújhatnak, ha kedvük tartja. A helyi fiatalság a
délután folyamán sem marad múzeumi program nélkül: a Gyulai Várban bemutatkozik a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, akiknek a foglalkozásán a lányok a párta készítését,
a fiúk az ostorfonás technikáját sajátíthatják el.
A késő délutáni és esti órákban a hely- és kultúrtörténet játssza majd a főszerepet pénteken.
Az Erkel Ferenc Emlékházban rendhagyó tárlatvezetés keretében „kel életre” Erkel Ferenc,
nemzeti himnuszunk megzenésítője! A programon az is kiderül, milyen személyisége,
szokásai és szenvedélyei voltak a zeneszerzőnek. Az este további részében a néhai gyulai
polgárság hétköznapjaiba nyerhetnek betekintést a múzeumbarátok, ráadásul igazán
hangulatos, gyertyafényes tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan
hagyatékával.
Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a
látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás”
folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de
az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott
haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig
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solymászbemutató is lesz. Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg
tüzetesebben, több rendhagyó tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze
fog mesélni a műemlékről, de lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is
megelevenednek. Iskolai csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a
résztvevőknek ki kell választaniuk egy tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy
milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője. A szombati napon az
Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi
kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott főurak életének színes
világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek a
múzeumbarátok. A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére
derül fény, Béres István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár
közelmúltbéli régészeti feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15
órától a született kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal,
a gyerekekkel érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt. A
hátborzongató történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást, ahol
kiderül, hogy kik voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki pedig szívesen
felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló kultúrtörténeti sétán a
helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori
festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg! Aki pedig mégis inkább a történelem
útvesztőjében kalandozna, 17 órától a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
fegyverbemutatóján akár saját bőrén is megtapasztalhatja, hogy mennyire volt nehéz viselet a
páncél, s milyen erőben kellett lenni a kard forgatásához. 18 órától pedig ingyenes belépéssel
és esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar! A 16. századi zenéről az Ókörös Trió
gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Gyula Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/977514029089980/
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Mozaik Múzeumtúra az Instagramon:
https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
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Dátum:

3/9/2018

Médium:

beol.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Békés megyei programajánló

Link:
4-1209341/

https://www.beol.hu/programajanlo/bekes-megyei-programajanlo-

Békés megyei programajánló
Összeállításunkban megyei rendezvények közül válogatunk.
GYULA
Március 9–10., péntek–szombat
Mozaik Múzeumtúra – Fedezze fel Gyula sokszínű kulturális kínálatát.
Március 10., szombat
10.00: Vár a vár – reneszánsz délelőtt a várban.
12.00: Múzeumok nyomában – kultúrtörténeti séta Gyulán.
16.00: Múzeumok nyomában – kultúrtörténeti séta Gyulán.
Március 11., vasárnap
13.00: Gyulai Japán Nap és személyiségfejlesztő sportbemutató a vigadóban.
Március 13.,kedd
17.00: Könyvbemutató Város, uradalom, vár – az elmúlt évek gyulai középkor kutatása a
könyvtárban.
Március 15., csütörtök
13.00: nem mindennapi történetek a szabadságharc idejéből az Almásy-kastélyban.
16.00: nem mindennapi történetek a szabadságharc idejéből az Almásy-kastélyban.
Március 16–18., péntek–vasárnap
VIII. Gyulai Kolbász- és Sódarmustra a várkertben.
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Dátum:

3/9/2018

Médium:

gyulaihirlap.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Múzeumtúra

Pártakészítéssel és ostorfonással startolt el Gyulán a Mozaik

Link:
https://www.gyulaihirlap.hu/118910-partakeszitessel-esostorfonassal-startolt-el-gyul

Pártakészítéssel és ostorfonással startolt el Gyulán a Mozaik Múzeumtúra
Udvarhelyi vendégpedagógusok tartották meg az első foglalkozást
Háromnapos múzeumi láz forrósította fel a hangulatot március 9-én délután a gyulai várban,
ahol a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum munkatársai avatták be a Göndöcs Benedek
középiskola diákjait a pártakészítés és az ostorfonás rejtelmeibe. Ezzel (egy kis gyulavári
kitérő után) városunkban is elindult a közgyűjteményeket előtérbe állító országos túra.
Tófalvi Enikő és Szappanyos Tünde foglalkozásvezetőktől megtudtuk, a székelyföldi múzeum
munkatársait a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont és a Haáz Rezső Múzeum kezdődő
együttműködése keretében hívták meg a Mozaik Múzeumtúrára. A várban megtartott első
múzeumpedagógiai órájuk témakörét kimondottan erre az alkalomra ötletelték ki.
Választásuk a magyar női népviselet egyik meghatározó elemére, a pártára, no meg a férfi
ruházat egyik fontos tartozékára, az ostorra esett.
Az udvarhelyi vendégek mindkét foglalkozása, így a szombati is a Haáz Rezső Múzeum Anna.
Változatok egy székely asszonysorsra című nagy sikerű kiállításukhoz kötődik, amely jelenleg
a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. A tárlatról bővebben március 10-én,
szombaton 11 órától beszélnek majd a gyulai vár lovagtermében az érdeklődőknek, akik
számára egy kisfilmet és számos tárgyat is elhoztak a távoli Székelyföldről, hogy
történetmesélésre, aktív részvételre késztessék a múzeumlátogatókat.
A Mozaik Múzeumtúra gyulai programjairól, eseményeiről bővebben is beszámolunk majd
olvasóinknak.
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Dátum:

3/9/2018

Médium:

Békés Megyei Hírlap

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: print
Hír címe:

Békés megyei programajánló

Békés Megyei Hírlap - 2018. 03. 09. (5. oldal)
Békés megyei programajánló
Összeállításunkban megyei rendezvények közül válogatunk. Ha tud olyan programról, amit nem
írtunk meg, és szeretné a jövő heti összeállításunkban látni, kérjük, jelezze a szerkesztoseg@bmhirlap.hu
e-mail-címen.
BATTONYA
Március 10., szombat 19.00: tavaszköszöntő maskarás bál a Szivárvány Néptánc és
Hagyományőrző Egyesület szervezésében a művelődési központban.
Március 11. vasárnap 15.00: Fellép a Tabán együttes.
BÉKÉS
Március 13., kedd 17.00: Tájfajta gyümölcsök a Tündérkertben – előadás a Kecskeméti
Gábor Kulturális Központban.
BÉKÉSCSABA
Március 9–11., péntek–vasárnap XVI. Országos Textiles Konferenciát rendeznek a Gál
Ferenc Főiskola Gazdasági Karán. Meg nyitó: március 9. 13.00.
Március 9., péntek 19.00: Féling Színház: Prah. Spiró György azonos című műve nyomán.
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ. 19.00: Tavaszi Fesztivál. Földes László Hobo –
Ady Endre. A föltámadás szomorúsága. Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ.
Március 10., szombat 9.00: Gyógyítók napja Mezőmegyeren. Helyszín: Arany János
Művelődési Ház. 19.00: VI. Viharsarki Vigadalom.
Március 12., hétfő 19.00: Tavaszi
Kamarazenekarának hangversenye.

Fesztivál.

A

Békés

Megyei

Szimfonikusok

Március 13., kedd 10.00: Békéscsaba 300., rendhagyó történelemóra a Munkácsy
Emlékházban. Előadó: Szalay Ágnes történész.
Március 14., szerda 14.00: Szablyavívó-bemutató. Helyszín: Békés Megyei Könyvtár.
Március 15., csütörtök 15.00: A CSAK TISZTA FORRÁSBÓL… című fotópályázat
kiállításának megnyitója és díjkiosztó ünnepsége a Lencsési Közösségi Házban. A tárlat április
13-ig tekinthető meg.
FÜZESGYARMAT
Március 10., szombat 15.00: Mesebolt címmel nyílik kiállítás Pozojevichné Marika
kézműves alkotásaiból a Szitás Erzsébet Képtárban.
GYULA
Március 9–10., péntek–szombat Mozaik Múzeumtúra – Fedezze fel Gyula sokszínű
kulturális kínálatát.
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Március 10., szombat 10.00: Vár a vár – reneszánsz délelőtt a várban. 12.00: Múzeumok
nyomában – kultúrtörténeti séta Gyulán. 16.00: Múzeumok nyomában – kultúrtörténeti séta
Gyulán.
Március 11., vasárnap 13.00: Gyulai Japán Nap és személyiségfejlesztő sportbemutató a
vigadóban.
Március 13.,kedd 17.00: Könyvbemutató Város, uradalom, vár – az elmúlt évek gyulai
középkor kutatása a könyvtárban.
Március 15., csütörtök 13.00: nem mindennapi történetek a szabadságharc idejéből az
Almásy-kastélyban. 16.00: nem mindennapi történetek a szabadságharc idejéből az Almásykastélyban.
Március 16–18., péntek–vasárnap VIII. Gyulai Kolbász- és Sódarmustra a várkertben.
KASZAPER
Március 14., szerda 15.00: a Mozgáskorlátozottak Kaszaperi Egyesületének nőnapi
rendezvénye a művelődési házban.
MAGYARBÁNHEGYES
Március 11., vasárnap 16.00: nőnapi rendezvény a művelődési házban. Fellép Koós János
és Dékány Sarolta.
MEZŐHEGYES
Március 10., szombat 10.00: kézimunka-kiállítás nyílik a József Attila ÁMK előterében.
NAGYSZÉNÁS
Március 10., szombat 18.00: gazdafórum a kulturális központban.
OROSHÁZA
Március 9. Péntek 14.00: nőnap a Töhötöm utcai nyugdíjasházban.
Március 10., szombat 17.00: Zenetörténeti est – Volt egyszer egy Alternatív Zenei Klub.
Helyszín: Justh Zsigmond Városi Könyvtár.
Március 12., hétfő 16.30: Kiegyezés – dualizmus – polgárosodás című kiállítás és
konferencia a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban. 19.00: Nőnapi operett címmel a Pesti
Magyar Operett Színpad nagykoncertje a Petőfiművelődési központban.
SZARVAS
Március 9., péntek 22.00: Zuboly-koncert először, a Zebra klub színpadán.
Március 10., szombat 20.00: Ganxsta Zolee és a Kartel, vendég: Rudán Joe – Szarvas, Zebra
klub.
Március 14., szerda 15.00: A magyar géniuszok – avagy Magyarországon született
tudóselmék világhírű eredményeiből álló vándorkiállítás a Cervinus Teátrumban. 21.30:
Supernem-turnékoncert a Zebra klubban.
Március 15., csütörtök 9.00: „A Tájban élő ember” fotókiállítás. Helyszín: Körösvölgyi
Látogatóközpont és Állatpark.
Március 16., péntek 10.00: Kikeleti kapunyitó – Tavaszköszöntő túra az állatparkban, új
állatfajok bemutatása.
KA: Ganxsta Zolee-val és csapatával Szarvason, a Zebra klubban találkozhatunk
szombaton este
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Dátum:

3/10/2018

Médium:

hirado.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Török kori holttestek rejtélyére is fény derül Gyulán

Link:
roadshow/

https://www.hirado.hu/cikk/2018/03/09/gyula-muzeumi-

Török kori holttestek rejtélyére is fény derül Gyulán
Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban, boszorkányperek mai
szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz zeneszerzőjének szülőházában:
néhány program a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018 első állomásáról.
Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat március második hétvégéjén, melynek
záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar: 16. századi zenével, liktárium
kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a múzeumbarátok.
Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a
látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás”
folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de
az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott
haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig
solymászbemutató is lesz.
Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg tüzetesebben, több rendhagyó
tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze fog mesélni a műemlékről, de
lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is megelevenednek. Iskolai
csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a résztvevőknek ki kell választaniuk egy
tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy
milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője. A szombati napon az
Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi
kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott főurak életének színes
világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek a
múzeumbarátok.
A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére derül fény, Béres
István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár közelmúltbéli régészeti
feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15 órától a született
kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal, a gyerekekkel
érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt. A hátborzongató
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történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást, ahol kiderül, hogy kik
voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki pedig szívesen
felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló kultúrtörténeti sétán a
helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori
festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg, 18 órától pedig ingyenes belépéssel és
esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar. A 16. századi zenéről az Ókörös Trió
gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére.
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2018. március 10.
Rendhagyó tárlatvezetés a Gyulai Várban és az Almásy-kastélyban, boszorkányperek mai
szemmel, közvetlen találkozás Erkel Ferenccel, a Himnusz zeneszerzőjének szülőházában:
néhány program a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2018 első állomásáról - írja a hirado.hu.
Számtalan élmény várja Gyulán a látogatókat március második hétvégéjén, melynek
záróprogramján megelevenedik a középkori várudvar: 16. századi zenével, liktárium
kóstolóval, és harangkongatással múlathatják az időt a múzeumbarátok.
Március 10-én, szombaton már reggel 10 órától különleges forgataggal készül a Gyulai vár: a
látogatók a nap folyamán a 16. századi udvar életébe pillanthatnak bele. Az „időutazás”
folyamán működő kovácsműhelyben lehet ismerkedni a vasműves mesterség rejtelmeivel, de
az udvar emellett benépesül a középkorban már tenyésztett, a várban is tartott
haszonállatokkal. A vadászat és a madarak szerelmesei örömére 12 órától pedig
solymászbemutató is lesz.
Aki pedig a Gyulai vár történelmével ismerkedne meg tüzetesebben, több rendhagyó
tárlatvezetés közül is válogathat, hiszen Gyula város főépítésze fog mesélni a műemlékről, de
lesz jelmezes történelmi séta is, mely által több kor hősei is megelevenednek. Iskolai
csoportoknak és családoknak is remek elfoglaltsággal készül a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeum: a Mesélő tárgyak című foglalkozáson a résztvevőknek ki kell választaniuk egy
tárgyat és kitalálniuk, hogy milyen története lehet.
A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodik délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derül ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s hogy
milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője.
A szombati napon az Almásy-kastély is csatlakozik a programáradathoz, a Hétköznapok és
ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az épületben egykor lakott
főurak életének színes világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is
bepillantást nyerhetnek a múzeumbarátok.
A kastély emellett délután is tele lesz élettel: török kori holttestek rejtélyére derül fény, Béres
István, Gyula főépítésze itt is tart rendhagyó épületbejárást, és a vár közelmúltbéli régészeti
feltárásának körülményeivel is lehetőség nyílik megismerkedni. 15 órától a született
kisasszonyok készíthetnek tű- és illatpárnát különböző hímzéstechnikákkal, a gyerekekkel
érkező múzeumbarátok pedig árnyszínházi előadáson vehetnek részt. A hátborzongató
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történetek szerelmeseinek ajánljuk a Sántáné a sátáné című előadást, ahol kiderül, hogy kik
voltak a boszorkányok, s hogyan lehetett őket felismerni. Aki pedig szívesen
felfedezné Gyula különleges múltú épületeit, a kastély elől induló kultúrtörténeti sétán a
helye, mely két időpontban is indul: 12 és 16 órától.
A Gyulai vár sokszínű forgataga a délután folyamán is folytatódik, ahol a művészetek
kedvelői sem fognak unatkozni, ugyanis Kukár István művésztanár segítségével a középkori
festészet képalkotási szabályaival ismerkedhetnek meg, 18 órától pedig ingyenes belépéssel és
esti forgataggal vár mindenkit a középkori várudvar. A 16. századi zenéről az Ókörös Trió
gondoskodik, de az udvarban marad többek között a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
is, lesz kenyérlángos és liktárium kóstoló, s különleges Kápolnatárlat is. Az igazán bátrak a
kápolna harangját is megkondíthatják a Gyulai vár hőseinek tiszteletére.
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Mozaikról mozaikra lépve túráztunk a gyulai múzeumokban szombaton
Megvártuk, hogy elkészüljön a Kerecsényi-kép, és összeforrjanak az ízek
Reneszánsz nappal folytatódott szombaton a gyulai várban a Mozaik Múzeumtúra országjáró
roadshowja. Kulturális kínálatból azonban a többi kiállítóhelyen is akadt bőven.
Beszámolónkban főként azokra térünk ki, amelyek új programelemként jelentek meg
városunkban.
Már szombat reggel benépesült a vár, és az előző nap folytatásaként a többi gyulai kiállítóhely
is felkészült a túrázók fogadására. A legnagyobb nézőközönsége azonban most is a
solymászbemutatónak volt, a legfiatalabb pedig az időszakos baromfi- és birkaudvarnak.
A délelőtt folyamán a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum pedagógusai is tovább szőtték
előző napi bemutatkozásukat a vár lovagtermében, ahol levetítették az Anna. Változatok
székely asszonysorsra című kiállításukhoz készült filmet, és előszedték feneketlen
tarsolyukból azokat a használati tárgyakat, többek között egy nehéz írógépet, amelyekről a
hallgatóságnak történeteket kellett kitalálnia. Mint mondták, elég nehéz foglalkozást tartaniuk
egy olyan tárlatról, amely nem áll mögöttük, és egy olyan nőről, aki sosem élt, de nem
lehetetlen. És ezt be is bizonyították.
Ugyanebben az időpontban Béres István, városunk főépítésze is beállt tárlatvezetőnek, hogy
az architektus szemével és tudásával vezesse körbe az érdeklődőket a történelmi épületben.
Ugyanezt délután a kastélyban is megtette.
A holtpontot jelentő ebédidőt követően Kukár István művésztanár mellé szegődtünk, hogy
jelképesen nyomon kövessük, hogyan születik meg Kerecsényi László hiteles képe a gyulai
vár udvarán. Megvitattuk azt is, hogy akár farmeringben és nyakkendőben is ábrázolhatná,
de mivel az akciónak okító szerepe van egy igen fontos történelmi helyszínen, a felkérést és a
feladatot sem elbagatellizálni, sem elviccelni nem szabad.
A mozzanatnak rajtunk kívül jócskán akadtak még követői. Ehhez persze az is hozzájárult,
hogy a Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület tagjai arról értekeztek szemközt, mennyire volt
nehéz viselet a páncél, és mekkora erő kellett a kard forgatásához, Árgyelán bácsi
fáradhatatlanul patkolta az emlékszíveket a kovácsműhelyben, Czene Ferenc solymász pedig
a madaraival barátkoztatta össze a betérőket.
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Mindeközben a kastélyban a programnak megfelelően követték egymást a tárlatvezetések és
az előadások, a publikum letűnt korok boszorkányságaiba és a jelenkori régészeti feltárásokba
nyert beavatást. A legfiatalabbak bábszínházban és kézműves-foglalkozáson mulathatták ki
magukat.
A nap fénypontját azonban az est hozta el (éppúgy, mint pénteken a Ladics-házban), hisz
miután 6 órakor kitárták a vár Kerecsényi-kapuját, az erődöt díjtalanul hódíthatta meg a
mulatozásra fogékony embersereg, akit az Ókörös Trió muzsikaszóval, a Kerecsényi
Hagyományőrző Egyesület puskalövésekkel, az Erkel Ferenc Nkft. munkatársai
kenyérlángossal, Kukár István pedig Kerecsényi László elkészült festményével fogadott.
Akadt persze, aki a reneszánsz partit azzal tette fényesebbé, hogy szórakozásból, avagy
óvatlanságból megkongatta a kápolna harangját.
Mint ismeretes, a Mozaik Múzeumtúrát a Néprajzi Múzeum kezdeményezte 2014-ben, hogy
széles körben megismertesse a hazai múzeumok tevékenységét, növelje látogatottságukat. A
népszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Életre kelt a Gyulai vár
Ostorfonás, hímzés, egy barokk kastély titkai, s életre kelő vár örvendeztette a tavasz első igazi
hétvégéjén a Gyulára látogatókat, s helyi lakosokat. Nagy sikerrel indult útjára a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow 2018 Gyulán: a különleges múzeumi programok szép számmal
vonzották a látogatókat a kiállítóhelyekre.
A rendhagyó tárlatvezetések segítségével a reneszánsz korabeli váréletet, Erkel Ferenc
munkásságát, a 19. század vidéki polgári életet, valamint a 18-19. századi kastélyokat birtokló
arisztokrácia és a főúri épületekben szolgáló személyzet mindennapjait – hat évszázad
történetét ismerhették meg az érdeklődők. A kétnapos rendezvény első napján, pénteken a
Gyulavári Általános Iskola diákjai részesültek elsőként a múzeumi élményekben: a gyerekek
csillogó szemmel fogadták a történelmi fegyvereket, ügyeskedtek a lúdtollal. A délután
folyamán a várban a Mozaik Múzeumtúra Roadshow történetében először határon túli
múzeum vendégeskedett a programban: a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Anna.
Változatok egy székely asszonysorsra című nagysikerű kiállításával kapcsolatos
múzeumpedagógiai foglalkozást tartott a Göndöcs Benedek középiskola diákjainak. A fiúk
lelkesen fonták az ostorokat, a lányok pedig szebbnél szebb pártákat készítettek.
Kiemelkedő sikerrel zajlottak a késő délutáni és esti órákban megrendezett programok,
amelyekben a hely- és kultúrtörténet játszották a főszerepet. Az Erkel Ferenc Emlékházban
rendhagyó tárlatvezetés keretében „kelt életre” Erkel Ferenc, nemzeti himnuszunk
megzenésítője! A programon az is kiderült, milyen személyisége, szokásai és szenvedélyei
voltak a zeneszerzőnek. Az este további részében a néhai gyulai polgárság hétköznapjaiba
nyerhettek betekintést a múzeumbarátok, ráadásul igazán hangulatos, gyertyafényes
tárlatvezetésen ismerkedhettek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan hagyatékával!
Március 10-én, szombaton a Gyulai vár és az Almásy-kastély játszották a főszerepet a sokszínű
kulturális kínálatban: a várban már reggel 10-től nagy volt a nyüzsgés. A kapunál bárány és
mindenféle baromfi várta a gyerekeket, az udvarban pedig működő kovácsműhely és
solymászbemutató volt. Megtudhattuk, hogy az engedelmes sólyom titka az üres pocak: a
vezérfüttyre történő mozgásokat kis jutalomfalattal hálálják meg a gazdik. A vár
történelmével Béres István, Gyula főépítésze ismertette meg az érdeklődőket egy igazán
érdekes, építészeti látószögből, de volt jelmezes történelmi séta is, melynek keretében
történelmi alakok kísérték végig a látogatókat a legendás épületben. A Haáz Rezső Múzeum
ezen a napon is velünk tartott: ezúttal a Mesélő tárgyak című foglalkozással örvendeztették
meg a kicsiket és nagyokat. A helytörténet iránt érdeklődők pedig két időpontban is
kultúrtörténeti sétához kapcsolódhattak, amelyet Kocsis János idegenvezető tartott.
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A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodott délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derült ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s
hogy milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője. Az Almásykastélyban a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az
épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett az őket kiszolgáló személyzet
mindennapjaiba is bepillantást nyerhettek a múzeumbarátok: a tárlaton kiderült, hogy a
házvezetőnő kulcsa milyen nehéz volt, s megismerkedhettek a különféle ház körüli
feladatokkal. A kastély titkait délután Béres István főépítész is bemutatta, s elárulta, hogy az
ódon falak között kik éltek, milyen szokásaik voltak: a rezidencia egykori tulajdonosainak, a
Harruckern-családnak például a teknősből főzött leves volt az egyik kedvence, az pedig már
csak hab a tortán, hogy az okos képernyők segítségével a látogatók maguk is megpillanthatták,
hogyan nézett ki akkoriban a konyha, ahol az ételkülönlegesség készült. A rendhagyó nap
folyamán a vendégek a kastély pincéjébe is bekukkanthattak, ahol az ásatások alkalmával
három, fej nélküli csontvázra bukkantak a régészek. A pincetárlaton kiderült, hogy a
szerencsétlenül járt katonák a török korban kerülhettek az épület alá, amikor még a középkori
palánkerődítmény terült el ezen a helyen. A sokszínű forgatagban a gyerekeknek is számos
élménnyel készült az Almásy-kastély: a kisasszonyok tű- és illatpárnát készíthettek különböző
hímzéstechnikákkal, a kiállítótérben pedig árnyszínházi mókázáson vehettek részt, ahol
jelmezekbe öltözve kalandozhattak a mesék világában.
Teltházzal folyt a délutáni Sántáné a sátáné című előadás, ahol Szilágyi Sándor történész
elmesélte, honnan lehetett felismerni egy boszorkányt: ha egy ajtón készült belépni a hölgy, és
hátranézett, bizton tudhatjuk, hogy az okkult tudományok gyakorlója volt, hiszen csak oldalra
fordítva fértek be az ajtón a méretes, láthatatlan szarvak, amelyeket a fején viselt. Az Eltemetett
vár című időszaki tárlaton pedig Liska András régész mutatta be a közelmúlt ásatásait, s
hosszasan mesélt a vár történetéről: kevesen tudják, hogy Gyula várát 63 napig ostromolták a
törökök, s nem is sikerült bevenniük: Kerecsényi László, a vár prefektusa adta át az épületet,
hogy a megmaradt lakosság békében el tudjon menekülni.
Ahogy közeledett az este, úgy éledt fel egyre jobban a Gyulai vár: Kukár István művésztanár
segítségével a középkori festészetbe nyerhettek bepillantást a látogatók, aki a legendás
prefektus, Kerecsényi László portréját készítette el. A Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
fegyvereket hozott a Lovagterembe: harci csákánnyal, páncélinggel, de 1848-49 idejéből
származó lőfegyverekkel is lehetett ismerkedni, sőt, saját fülükkel hallhatták a vendégek,
milyen hangos is volt egy korabeli pisztoly – nem csoda, hogy a katonák hallása egy idő után
nem működött túl jól. 18 órakor kitárult a Kerecsényi kapu és megindult a középkori kavalkád:
az Ókörös Trió 16. századi zenéjétől zengtek a falak, lehetett sólymot simogatni, kézműves
lekvárokat kóstolni, lúdtollal írni, s bort vagy teát kortyolgatni a fáklyákkal megvilágított,
csodaszép várudvarban. Az estén kinyílt a vár kápolnája is, ahol Kovács Attila tárlatvezető
elmesélte, milyen vallási sokszínűség jellemző Gyula városára, s hogy mennyi csodás
gyógyulás fűződik az ódon falak közti kis kápolnához. Az ő szavaival méltón zárult a Mozaik
Múzeumtúra első állomása: hiszen elmondta, hogy „a Gyulai vár azért él a mai napig, mert
ugyanazok a funkciói a mai napig működnek, amelyek a középkorban is – a Lovagteremben
a város honatyái tanácskoznak olykor, a kápolnában miséket tartanak, s az udvarban ma is
működik a kovácsműhely.”
További képeket a Mozaik Múzeumtúra Facebook oldalán talál: Mozaik Múzeumtúra Gyula
- Galéria
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Életre kelt a Gyulai vár

Link:

http://artnews.hu/2018/03/12/eletre-kelt-a-gyulai-var/

Életre kelt a Gyulai vár 2018.03.12
Ostorfonás, hímzés, egy barokk kastély titkai, s életre kelő vár örvendeztette a tavasz első igazi
hétvégéjén a Gyulára látogatókat, s helyi lakosokat. Nagy sikerrel indult útjára a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow 2018 Gyulán: a különleges múzeumi programok szép számmal
vonzották a látogatókat a kiállítóhelyekre.
A rendhagyó tárlatvezetések segítségével a reneszánsz korabeli váréletet, Erkel Ferenc
munkásságát, a 19. század vidéki polgári életet, valamint a 18-19. századi kastélyokat birtokló
arisztokrácia és a főúri épületekben szolgáló személyzet mindennapjait – hat évszázad
történetét ismerhették meg az érdeklődők. A kétnapos rendezvény első napján, pénteken a
Gyulavári Általános Iskola diákjai részesültek elsőként a múzeumi élményekben: a gyerekek
csillogó szemmel fogadták a történelmi fegyvereket, ügyeskedtek a lúdtollal. A délután
folyamán a várban a Mozaik Múzeumtúra Roadshow történetében először határon túli
múzeum vendégeskedett a programban: a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Anna.
Változatok egy székely asszonysorsra című nagysikerű kiállításával kapcsolatos
múzeumpedagógiai foglalkozást tartott a Göndöcs Benedek középiskola diákjainak. A fiúk
lelkesen fonták az ostorokat, a lányok pedig szebbnél szebb pártákat készítettek.
Kiemelkedő sikerrel zajlottak a késő délutáni és esti órákban megrendezett programok,
amelyekben a hely- és kultúrtörténet játszották a főszerepet. Az Erkel Ferenc Emlékházban
rendhagyó tárlatvezetés keretében „kelt életre” Erkel Ferenc, nemzeti himnuszunk
megzenésítője! A programon az is kiderült, milyen személyisége, szokásai és szenvedélyei
voltak a zeneszerzőnek. Az este további részében a néhai gyulai polgárság hétköznapjaiba
nyerhettek betekintést a múzeumbarátok, ráadásul igazán hangulatos, gyertyafényes
tárlatvezetésen ismerkedhettek meg a Ladics-gyűjtemény páratlan hagyatékával!
Március 10-én, szombaton a Gyulai vár és az Almásy-kastély játszották a főszerepet a sokszínű
kulturális kínálatban: a várban már reggel 10-től nagy volt a nyüzsgés. A kapunál bárány és
mindenféle baromfi várta a gyerekeket, az udvarban pedig működő kovácsműhely és
solymászbemutató volt. Megtudhattuk, hogy az engedelmes sólyom titka az üres pocak: a
vezérfüttyre történő mozgásokat kis jutalomfalattal hálálják meg a gazdik. A vár
történelmével Béres István, Gyula főépítésze ismertette meg az érdeklődőket egy igazán
érdekes, építészeti látószögből, de volt jelmezes történelmi séta is, melynek keretében
történelmi alakok kísérték végig a látogatókat a legendás épületben. A Haáz Rezső Múzeum
ezen a napon is velünk tartott: ezúttal a Mesélő tárgyak című foglalkozással örvendeztették
meg a kicsiket és nagyokat. A helytörténet iránt érdeklődők pedig két időpontban is
kultúrtörténeti sétához kapcsolódhattak, amelyet Kocsis János idegenvezető tartott.
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A vár mellett az Erkel Ferenc Emlékház is gondoskodott délelőtti programról: tematikus
tárlatvezetésen derült ki, hogy miért a zeneszerző alkotása nyert a Himnusz-pályázaton, s
hogy milyen sakkfeladványokat készített Erkel, kora elsőszámú zeneszerzője. Az Almásykastélyban a Hétköznapok és ünnepek egy alföldi kastélyban című kiállítás tárlatvezetésein az
épületben egykor lakott főurak életének színes világa mellett az őket kiszolgáló személyzet
mindennapjaiba is bepillantást nyerhettek a múzeumbarátok: a tárlaton kiderült, hogy a
házvezetőnő kulcsa milyen nehéz volt, s megismerkedhettek a különféle ház körüli
feladatokkal. A kastély titkait délután Béres István főépítész is bemutatta, s elárulta, hogy az
ódon falak között kik éltek, milyen szokásaik voltak: a rezidencia egykori tulajdonosainak, a
Harruckern-családnak például a teknősből főzött leves volt az egyik kedvence, az pedig már
csak hab a tortán, hogy az okos képernyők segítségével a látogatók maguk is megpillanthatták,
hogyan nézett ki akkoriban a konyha, ahol az ételkülönlegesség készült. A rendhagyó nap
folyamán a vendégek a kastély pincéjébe is bekukkanthattak, ahol az ásatások alkalmával
három, fej nélküli csontvázra bukkantak a régészek. A pincetárlaton kiderült, hogy a
szerencsétlenül járt katonák a török korban kerülhettek az épület alá, amikor még a középkori
palánkerődítmény terült el ezen a helyen. A sokszínű forgatagban a gyerekeknek is számos
élménnyel készült az Almásy-kastély: a kisasszonyok tű- és illatpárnát készíthettek különböző
hímzéstechnikákkal, a kiállítótérben pedig árnyszínházi mókázáson vehettek részt, ahol
jelmezekbe öltözve kalandozhattak a mesék világában.
Teltházzal folyt a délutáni Sántáné a sátáné című előadás, ahol Szilágyi Sándor történész
elmesélte, honnan lehetett felismerni egy boszorkányt: ha egy ajtón készült belépni a hölgy, és
hátranézett, bizton tudhatjuk, hogy az okkult tudományok gyakorlója volt, hiszen csak oldalra
fordítva fértek be az ajtón a méretes, láthatatlan szarvak, amelyeket a fején viselt. Az Eltemetett
vár című időszaki tárlaton pedig Liska András régész mutatta be a közelmúlt ásatásait, s
hosszasan mesélt a vár történetéről: kevesen tudják, hogy Gyula várát 63 napig ostromolták a
törökök, s nem is sikerült bevenniük: Kerecsényi László, a vár prefektusa adta át az épületet,
hogy a megmaradt lakosság békében el tudjon menekülni.
Ahogy közeledett az este, úgy éledt fel egyre jobban a Gyulai vár: Kukár István művésztanár
segítségével a középkori festészetbe nyerhettek bepillantást a látogatók, aki a legendás
prefektus, Kerecsényi László portréját készítette el. A Kerecsényi Hagyományőrző Egyesület
fegyvereket hozott a Lovagterembe: harci csákánnyal, páncélinggel, de 1848-49 idejéből
származó lőfegyverekkel is lehetett ismerkedni, sőt, saját fülükkel hallhatták a vendégek,
milyen hangos is volt egy korabeli pisztoly – nem csoda, hogy a katonák hallása egy idő után
nem működött túl jól. 18 órakor kitárult a Kerecsényi kapu és megindult a középkori kavalkád:
az Ókörös Trió 16. századi zenéjétől zengtek a falak, lehetett sólymot simogatni, kézműves
lekvárokat kóstolni, lúdtollal írni, s bort vagy teát kortyolgatni a fáklyákkal megvilágított,
csodaszép várudvarban. Az estén kinyílt a vár kápolnája is, ahol Kovács Attila tárlatvezető
elmesélte, milyen vallási sokszínűség jellemző Gyula városára, s hogy mennyi csodás
gyógyulás fűződik az ódon falak közti kis kápolnához. Az ő szavaival méltón zárult a Mozaik
Múzeumtúra első állomása: hiszen elmondta, hogy „a Gyulai vár azért él a mai napig, mert
ugyanazok a funkciói a mai napig működnek, amelyek a középkorban is – a Lovagteremben
a város honatyái tanácskoznak olykor, a kápolnában miséket tartanak, s az udvarban ma is
működik a kovácsműhely.”
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról: http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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ROADSHOW – SZENTENDRE
Dátum:

4/10/2018

Médium:

mozaikmuzeumtura.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés Formája: online
Hír címe:
Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések:
Szentendrére érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
Link:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/termeszetmuveszet-szerbtematika-es-rendhagyo-tarlatvezetesek-szentendrere-erkezik-a-mozaik-muzeumturaroadshow

Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések: Szentendrére érkezik a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban a
természettel? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá?
Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásán! A
múzeumbarátok érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg a Ferenczy Múzeumi
Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok: Kiállítás a Föld
napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom udvarán ezúttal a land
art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli települések
óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a természeti környezet kellékeit, például
sziklákat, köveket, vagy a növényzetet monumentális szabadtéri installációk létrehozásához
alkalmazó művészeti irányzat. A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók számára –
újrahasznosító műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol a fenntartható, tudatos
életforma különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek
a városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból, varrni
tanulhatnak.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját installációin
keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis
múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó
kertek című kiállításában gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek meg,
miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér lapokon
kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat nyitni a
szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös alkotásra: a
korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek megismerkedhetnek a szobrászat
alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy alkotás reprodukálásával!
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A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon túli,
magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon a
szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal
intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában
található, innen érkeznek hozzánk.
Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá
az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül: az
aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány segítségével
merülhetnek el a képzőművész munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik
szombaton: verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új Symposion
folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik a szentendrei
múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is
lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv tematikájával indul
felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakozhatnak! Délután
pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Múzeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart Kigyós
Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az alkotó egy
tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben országos hírnevet, egy
személyben animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Magyarósi Éva szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a
testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. A
Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés lesz Bodonyi
Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol Czifra
Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész kíséretével ismerkedhet meg a
közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak a
belépés ingyenes!
Az esemény Facebook oldala: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Szentendre
Csatlakozz
hozzánk:
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések: Szentendrére érkezik a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
2018. április 16. hétfő, 13:53
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban
az élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag
műtárggyá? Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül
a háromnapos tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei
állomásán! A múzeumbarátok érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg a
Ferenczy Múzeumi Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok: Kiállítás a
Föld napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom udvarán ezúttal
a land art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli települések
óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a természeti környezet kellékeit, például
sziklákat, köveket, vagy a növényzetet monumentális szabadtéri installációk létrehozásához
alkalmazó művészeti irányzat. A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók számára –
újrahasznosító műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol a fenntartható, tudatos
életforma különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek
a városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból, varrni
tanulhatnak.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját installációin
keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis
múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó
kertek című kiállításában gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek meg,
miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér lapokon
kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat nyitni a
szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös alkotásra: a
korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek megismerkedhetnek a szobrászat
alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy alkotás reprodukálásával!
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A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon túli,
magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon a
szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal
intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában
található, innen érkeznek hozzánk.
Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá
az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül: az
aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány segítségével
merülhetnek el a képzőművész munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik
szombaton: verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új Symposion
folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik a szentendrei
múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is
lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv tematikájával indul
felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakozhatnak! Délután
pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Múzeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart Kigyós
Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az alkotó egy
tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben országos hírnevet, egy
személyben animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Magyarósi Éva szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a
testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. A
Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés lesz Bodonyi
Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol Czifra
Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész kíséretével ismerkedhet meg a
közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak a
belépés ingyenes!
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban az
élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá?
Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásán! A
múzeumbarátok érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg a Ferenczy Múzeumi
Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok: Kiállítás a
Föld napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom udvarán
ezúttal a land art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli
települések óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a természeti környezet
kellékeit, például sziklákat, köveket, vagy a növényzetet monumentális szabadtéri installációk
létrehozásához alkalmazó művészeti irányzat. A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók
számára – újrahasznosító műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol
a fenntartható, tudatos életforma különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos
módon.
Megismerkedhetnek a városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási
hulladékokból, varrni tanulhatnak.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját installációin
keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis
múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó
kertek című kiállításában gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek
meg, miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér
lapokon kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat
nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös
alkotásra: a korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek megismerkedhetnek
a szobrászat alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy alkotás reprodukálásával!
A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon túli,
magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon a
szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal
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intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában
található, innen érkeznek hozzánk.
Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá
az épület felújítója, Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül: az
aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány segítségével
merülhetnek el a képzőművész munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik
szombaton: verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új
Symposion folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik
a szentendrei múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés
gyerekszemmel is lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv
tematikájával indul felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül
szórakozhatnak! Délután pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Múzeumba, ugyanis záró
tárlatvezetést tart Kigyós Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak
című tárlaton. Az alkotó egy tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben
országos hírnevet, egy személyben animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és
egyetemi oktató. Magyarósi Éva szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek
rejtekeiről, a testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú
történeteiről mesél. A Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés
tárlatvezetés lesz Bodonyi Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni
művészete kiállításon, ahol Czifra Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész
kíséretével ismerkedhet meg a közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak a
belépés ingyenes!

233

Dátum:

4/17/2018

Médium:

artnews.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés Formája: online
Hír címe:
Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések:
Szentendrére érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
Link:
http://artnews.hu/2018/04/17/termeszetmuveszet-szerb-tematikaes-rendhagyo-tarlatvezetesek-szentendrere-erkezik-a-mozaik-muzeumtura-roadshow/

Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések: Szentendrére érkezik a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
2018.04.17
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban
az élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag
műtárggyá? Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül
a háromnapos tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei
állomásán! A múzeumbarátok érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg a
Ferenczy Múzeumi Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok: Kiállítás a Föld
napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom udvarán ezúttal a land
art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli települések
óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a természeti környezet kellékeit, például
sziklákat, köveket, vagy a növényzetet monumentális szabadtéri installációk létrehozásához
alkalmazó művészeti irányzat. A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók számára –
újrahasznosító műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol a fenntartható, tudatos
életforma különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek
a városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból, varrni
tanulhatnak.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját installációin
keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis
múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó
kertek című kiállításában gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek meg,
miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér lapokon
kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat nyitni a
szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös alkotásra: a
korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek megismerkedhetnek a szobrászat
alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy alkotás reprodukálásával!
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A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon túli,
magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon a
szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal
intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában
található, innen érkeznek hozzánk.
Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá
az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül: az
aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány segítségével
merülhetnek el a képzőművész munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik
szombaton: verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új Symposion
folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik a szentendrei
múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is
lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv tematikájával indul
felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakozhatnak! Délután
pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Múzeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart Kigyós
Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az alkotó egy
tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben országos hírnevet, egy
személyben animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Magyarósi Éva szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a
testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. A
Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés lesz Bodonyi
Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol Czifra
Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész kíséretével ismerkedhet meg a
közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak a
belépés ingyenes!
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Természetművészet és rendhagyó tárlatvezetések a szentendrei Mozaik Múzeumtúrán
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban az
élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá?
Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásán!
A múzeumbarátok április 20-22. között érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg
a Ferenczy Múzeumi Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
Kis Gesztusok
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok: Kiállítás a
Föld napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom udvarán
ezúttal a land art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli
települések óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a természeti környezet
kellékeit, például sziklákat, köveket, vagy a növényzetet monumentális szabadtéri installációk
létrehozásához alkalmazó művészeti irányzat. A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók
számára – újrahasznosító műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol a fenntartható,
tudatos életforma különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos módon.
Megismerkedhetnek a városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási
hulladékokból, varrni tanulhatnak.
Különleges alkotások
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját installációin
keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis
múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó
kertek című kiállításában gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek
meg, miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér
lapokon kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat
nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös
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alkotásra: a korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek megismerkedhetnek
a szobrászat alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy alkotás reprodukálásával!
Határon túli élmények
A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon túli,
magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon a
szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal
intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában
található, innen érkeznek hozzánk.
Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá
az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül: az
aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány segítségével
merülhetnek el a képzőművész munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik
szombaton: verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új
Symposion folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Városnézés gyerekeknek és felnőtteknek
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik a szentendrei
múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is
lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv tematikájával
indul felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakozhatnak!
Délután pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Múzeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart
Kigyós Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az
alkotó egy tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben országos hírnevet,
egy személyben animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Magyarósi Éva szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a
testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. A
Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés lesz Bodonyi
Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol
Czifra Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész kíséretével ismerkedhet meg
a közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az
édesanyáknak a belépés ingyenes!
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Gyerekprogramok hétvégére – április 20-22.
Minden bizonnyal a tavasz egyik legjobb hétvégéje következik. Igen nehéz lesz választani,
annyi jó program lesz városszerte, pl. a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és a pénteki Kis
Könyves Éj, Országos Rendőr- és Tűzoltónap, meseösvény, családi bringás felvonulás, Föld
napja rendezvények, kertészkedés, party és még sok minden más. Íme a legjobbak!
EGÉSZ HÉTVÉGÉN
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – Millenáris, április 19-22. (ingyenes)
Szokásunkhoz híven nemcsak a legjobb ingyenes gyerekprogramokat, hanem a legújabb
könyveket is bemutatjuk nektek. Hétvégén mindenképp érdemes lesz felkeresni a Millenárist,
hiszen a kiadók számos akcióval készülnek, többek között a LÜK-öt is kipróbálhatjátok,
amelyről itt írtunk részletesen. Ingyenes!
Föld Fesztivál – Állatkert, április 19-22.
Teleszkópos megfigyelés, interaktív és természetismereti játékok, bemutatók, kézműves
programok, hegymászó tábor és még számos izgalmas program vár rátok ezen a hétvégén az
Állatkertben a Föld Fesztiválon.
Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szentendre, Szentendrei Képtár, MűvészetMalom,
Ferenczy Múzeum, április 20-22.
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban az
élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá?
Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásán! A
múzeumbarátok érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg a Ferenczy Múzeumi
Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe. Szombaton a Szentendrei
Képtárban a kis múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak, vasárnap pedig
bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is lehet izgalmas, ugyanis a
Hurrá Szentendre!című helytörténeti mesekönyv tematikájával indul felfedező túra 11 órától.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak
a belépés ingyenes!
ÁPRILIS 20., péntek
Kis Könyves Éj – Két Egér Könyvesbolt és Pagony, április 20., 15 órától (ingyenes)
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15:30-tól Tereza Vostradovská Egérke enciklopédiája című könyvét mutatja be, majd lesz
Szöszölős est az Író Cimborákkal, moldvai hangszerek és sok minden más a Két Egér
Könyvesboltban. További helyszínek és időpontok itt. A Bartók Béla úti és a Zuglói Pagonyban
is szuper programokkal várnak benneteket. Ingyenes!
ÁPRILIS 21., szombat
VIII. Országos Rendőr- és Tűzoltónap – Városliget, szombaton 8:15-16:45 (ingyenes)
Egy napra bárki tűzoltó lehet! Április 21-én ismét izgalmas közösségi térré alakul a budapesti
Városliget. Az ünnepi kavalkád 8 óra 15 perckor tűzoltó járművek felvonulásával kezdődik,
majd párhuzamosan két színpadon is váltják egymást a fellépők. Az egész napos rendezvény
alkalmat teremt arra, hogy a látogatók bepillanthassanak a hivatásos élet kulisszái mögé.
Ingyenes!
Szent György napi séta – Agostyán, ökofalu, szombaton találkozó: 9:30 (parkoló)
Egy rövid séta keretében megismerkedhettek az agostyáni ökofalu életével, közben lesz
kisállat simogató és ismerkedés az ökofalu háziállataival. Jegyár: 1500 Ft/fő, kedv./családi:
750 Ft/fő.
Szent György-napi kihajtás – Dinnyés, szombaton 9:00
A jószágok kihajtása már évszázadok óta Szent György napjához kötődik. A telelőhelyen
eddig szénával etetett állatokkal innentől kezdve kevesebb a feladat, hiszen nem kell naponta
eléjük rakni az ételt. A pásztorok számára ezért volt mindig ünnep ez a nap. A juhokat és
egyéb lábasjószágokat együttes erővel kiterelhetitek a tanösvény mellett található legelőre (kb.
3 órás program). Jegyár: 1500 Ft/fő, kedv./családi: 750 Ft/fő.
XXIII. Szent György-napi Sokadalom – Fő tér, Óbuda, szombaton 10:00-17:00 (ingyenes)
Immár 23. alkalommal ismét megrendezésre kerül a Szent György-napi Sokadalom. Hosszú
éveken át hagyománnyá vált, hogy ezen a napon az Óbudai Waldorf Iskola birtokába veszi a
Fő teret, hogy bemutatkozzon művészeti csoportjai által. Muzsikával, tánccal, kézműves
kirakodó vásárral, s az óriás sárkány legyőzésével ünnepelhetitek a tavaszt. Ingyenes!
Tündérkertépítés – Minurka, Kis Rókus utca 37., szombaton 10:00-11:30
Csetényi Lilla (Nearnia) lesz a vendég, akivel megépíthetitek tündérkerted, amelybe tehetsz
mohát, kövirózsát, csillámport, figurákat, mini tárgyakat. Lesznek edények, üvegek,
mindenféle tündérség és manóság, de, ha vannak kedvenc tárgyaid, kabaláid, kaspód, akkor
hozd magaddal, hogy beleépíthesd! A foglalkozás díja: 3500 Ft, regisztráció szükséges:
minurkainfo@gmail.com címen.
Miénk itt a Park! – tavaszi önkéntes parkszépítés – Népliget, szombaton 10:00-14:00
(ingyenes)
A FŐKERT Nonprofit Zrt. idén is megrendezi a Föld napjához kapcsolódó „Miénk itt a Park!”
önkéntes parkszépítő akcióját, melynek helyszíne a Népliget. A rendezvény keretein belül
cserjeültetésben, füvesítésben, gyöngykavics-terítésben segíthetnek az önkéntes érdeklődők és
idén először egy középiskolai padfestő pályázatra is sor kerül, ráadásul egy új játszóteret is
átadnak. Ingyenes!
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Az égig érő paszuly – Kertészkedés mesehősökkel – Füvészkert, szombaton 10:00 és 11:15
(regisztráció szükséges)
A Mesehősök növényei program célja, hogy közelebb hozza a gyerekeket a természethez.
Játékosan, észrevétlenül tanulnak a gyerekek, a növényekről, élővilágról tapasztalás útján. A
foglalkozás 1 órát tart. Ára 1800 Ft/gyerek (3-10 éves gyereknek ajánlott). A Füvészkertbe a
felnőtt kísérő belépőjegy megvásárlásával tud bemenni.
Szombati szemezgető – Játékos foglalkozás családoknak – Magyar Nemzeti Galéria,
szombaton 11:00 (családoknak ingyenes)
Játékos foglalkozások családoknak – 1 alkalom, 1 műalkotás. Minden alkalommal egy
kiemelkedő
alkotásé
a
főszerep.
A
belépés
díjtalan!
Minden hónap harmadik szombatján a 26 év alattiak és a 18 év alattiakat kísérő 2 felnőtt
részére a belépő díjtalan az állandó kiállításokra. Mindenki más számára a részvételhez
érvényes kiállítási belépőjegy szükséges. Találkozási pont: Magyar Nemzeti Galéria, C épület,
információs pult .
Fotóújrahasznosítás a Képfaragó Műhellyel – Két Egér Könyvesbolt, szombaton 11:00
„Hogyan kerülhet az éjszaka a nappal villamoskocsijába? Száríthatók ruhák egy száguldó
kamionban? Előhívható egy fa lombkoronájának pulzusa? Becsomagolható egy család
gyufásdobozok fiókjaiba? Megszőhető egy metrókocsi? Elővesszük szunnyadó képeink a
fiókok mélyéről, felébresztjük őket száz éves álmukból, életet lehelünk beléjük, játsszunk
velük és megkeressük bennük a ma üzenetét.” Részletek itt.
PomPom Spring Party – The Family Rave – Szilágyi Dezső tér, 2-es móló, szombaton 16:0018:30
A TRIP hajón, a Batthyány tér mellett állomásozó, egykor volt tengerjáró belsejében nagyot
táncolhattok a gyerekekkel, de akár a taton is rophatjátok, ha jó lesz az idő. DJ Palotai jól
megpörgeti a lemezeket és lábakat. Lesz big beat, jungle, akár kis hiphop is – csupa pompom
ritmus. A kisteremben lesz UV arcfestés, tetkózás, babapihenő-csörgető és gyerekjátszó szoba
is. Már csak a helyszínen kaphatók jegyek! Egyéni jegy: 1500 Ft, családi jegy: 4500 Ft, családi
maxi jegy: 5500 Ft.
ÁPRILIS 22., vasárnap
Föld napja – Normafa, Anna-rét, vasárnap egész nap (ingyenes)
Az Anna-réten, a Normafánál ÖKO-labirintusba rejtett játékok, ÖKO-háztartás, újrapapírsárkány készítés, természetvédelmi játékok, madárismereti játékok, arcfestés, növényismereti
séták, madárodú felfedező séták, meseösvény vár rátok. Ingyenes!
Föld napja – Pál-völgyi Kőfejtő, vasárnap egész nap (ingyenes)
A Pál-völgyi-barlangban és kőfejtőben természetismereti vetélkedővel, helyi és Nemzeti Parki
Termékek vásárával, „zöld” civil szervezetek bemutatkozásával, állatbemutatóval,
meseelőadással, gyerekkoncerttel, kézműves foglalkozásokkal a fenntarthatóság jegyében és
kedvezményes barlangtúrákkal készülnek. Ingyenes!
Föld napja – Sas-hegyi Látogatóközpont, vasárnap 10:00-18:00
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A Föld napján tippeket kaphattok, hogyan valósíthatók meg napjaink rohanó világában a
természetvédelem és a környezettudatosság, így a fenntarthatóság főbb szempontjai mindenki
életében. Belépő: 1100 Ft/fő, kedv./családi: 850 Ft/fő, gyermek: 700 Ft/fő
Harmadik Egy Sima – Egy Fordított Piknik – Föld napi különkiadás – Szentendre, Vissza A
Vadonba, Szentlászlói út 158., vasárnap 10:00-16:00 (ingyenes)
“Jöjjön mindenki, aki nehezen talál akadálymentes erdőt, mezőt, aki bátortalanul látogat
közösségi eseményeket, mert ezért vagy azért ő vagy a gyereke eltér az átlagtól. De jöjjön az
is, aki örül, ha színes körülötte a világ, és szívesen tanítja meg a gyerekének, hogy ez bizony
így jó, és így jó elfogadni is.” Részletek itt. Ingyenes!
Tekergő meseösvény a Föld napján – Normafa, Anna-rét, vasárnap 11:00-15:00 (regisztráció
szükséges)
A Meseösvényre 4 és 11 év közötti gyermekeket és családjukat várják. A program
hagyományos mesemondással, közös mesehallgatással kezdődik, majd a gyermekek
(családok) 10 fős csoportokban útnak indulnak és 5-7 állomáson, a mese hőseiként próbákat
teljesítenek, élménypedagógiai játékokban vesznek részt (népi hangszerek bemutatása, zene
és tánctanítás). A programra előzetes regisztrációt kérnek. Jegyár egységesen gyerekeknek és
felnőtteknek 1500 Ft.
Hahó Együttes – Tavasz Terasz, Akvárium Klub, vasárnap 11:00 (ingyenes)
Zene-móka, játszva tanulás kicsiknek és nagyoknak- öko-tudatosan! A 2010-ben alakult
együttes interaktív koncertjein a gyerekeknek a dalok közti játékos, rávezető beszélgetések
során lehetőségük van kifejteni az elhangzottakkal kapcsolatos véleményüket, így személyes
élménnyé válik a program során érintett kérdések megoldásának fontossága. Ingyenes!
MiniTextúra – Magyar Nemzeti Galéria, vasárnap 11:00 és 15:00
Az alapkoncepció változatlan: öt népszerű kortárs meseíró írt egy-egy rövid történet, amelyet
a Galéria gyűjteményében található műtárgy inspirált. 7-12 éveseknek ajánlott program.
Jegyár: 1900 Ft.
I bike Mini – Családi bringás felvonulás – Liszt Ferenc tértől a Városligetig, vasárnap 15:3018:30 (ingyenes)
Ha az gyerekek már kinőtték a gyerekülést, a teljes menet viszont még sok lenne nekik, de
szeretnétek bringázni, akkor csatlakozzatok az I Bike Minihez! A Mini felvonulói külön
rendezői kísérettel, a nekik fenntartott sávban tekerhetnek ki a Városligetbe, a menet elejéhez
csatlakozva. A felvonulás lezárt úton, rendőri felvezetés mellett zajlik, a Városligetben pedig
további programok várnak rátok. Ingyenes!
Időpont szerint a Napibontóban tudtok keresni!
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Szentendrére érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban az
élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá?
Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásán! A
múzeumbarátok érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg a Ferenczy Múzeumi
Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
Közlemény, 2018. április 17.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok: Kiállítás a Föld
napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom udvarán ezúttal a land
art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli települések
óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a természeti környezet kellékeit, például
sziklákat, köveket, vagy a növényzetet monumentális szabadtéri installációk létrehozásához
alkalmazó művészeti irányzat. A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók számára –
újrahasznosító műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol a fenntartható, tudatos
életforma különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek
a városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból, varrni
tanulhatnak.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját installációin
keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis
múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó
kertek című kiállításában gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek meg,
miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér lapokon
kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat nyitni a
szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös alkotásra: a
korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek megismerkedhetnek a szobrászat
alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy alkotás reprodukálásával!
A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon túli,
magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon a
szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal
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intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában
található, innen érkeznek hozzánk.
Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá
az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül: az
aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány segítségével
merülhetnek el a képzőművész munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik
szombaton: verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új Symposion
folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik a szentendrei
múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is
lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv tematikájával indul
felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakozhatnak! Délután
pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Múzeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart Kigyós
Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az alkotó egy
tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben országos hírnevet, egy
személyben animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Magyarósi Éva szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a
testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. A
Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés lesz Bodonyi
Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol Czifra
Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész kíséretével ismerkedhet meg a
közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak a
belépés ingyenes!
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Dátum:

4/18/2018

Médium:

magyarmuzeumok.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés Formája: online
Hír címe:
Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések:
Szentendrére érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
Link:
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/termeszetmuveszet-szerbtematika-es-rendhagyo-tarlatvezetesek-szentendrere-erkezik-a-mozaik-muzeumturaroadshow

Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések: Szentendrére érkezik a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
PROGRAM
Mozaik Múzeumtúra
2018-04-18 12:00
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban
az élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag
műtárggyá? Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül
a háromnapos tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei
állomásán! A múzeumbarátok érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg a
Ferenczy Múzeumi Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok: Kiállítás a Föld
napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom udvarán ezúttal a land
art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli települések
óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a természeti környezet kellékeit, például
sziklákat, köveket, vagy a növényzetet monumentális szabadtéri installációk létrehozásához
alkalmazó művészeti irányzat. A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók számára –
újrahasznosító műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol a fenntartható, tudatos
életforma különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek
a városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból, varrni
tanulhatnak.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját installációin
keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis
múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó
kertek című kiállításában gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek meg,
miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér lapokon
kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat nyitni a
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szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös alkotásra: a
korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek megismerkedhetnek a szobrászat
alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy alkotás reprodukálásával!
A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon túli,
magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon a
szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal
intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában
található, innen érkeznek hozzánk.

Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá
az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül: az
aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány segítségével
merülhetnek el a képzőművész munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik
szombaton: verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új Symposion
folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik a szentendrei
múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is
lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv tematikájával indul
felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakozhatnak! Délután
pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Múzeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart Kigyós
Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az alkotó egy
tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben országos hírnevet, egy
személyben animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Magyarósi Éva szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a
testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. A
Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés lesz Bodonyi
Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol Czifra
Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész kíséretével ismerkedhet meg a
közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak a
belépés ingyenes!
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Dátum:

4/20/2018

Médium:

Trend FM - Kultúr-Trend magazin

Médium jellege:

regionális

Megjelenés Formája: elektronikus
Hír címe:

A hétvégén Szentendrére érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Trend FM - Kultúr-Trend magazin - 2018.04.20. 13:50:13 (00:01:49)
A hétvégén Szentendrére érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
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Dátum:

4/3/2018

Médium:

Szentendre.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés Formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Szentendrén is

Link:

https://szentendre.hu/mozaik-muzeumtura-szentendren-is/

Mozaik Múzeumtúra Szentendrén is
2018. április 3., 12:11
Természetművészet, szerb tematika és rendhagyó tárlatvezetések: Szentendrére érkezik 2018.
április 20., 21., 22-én a Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban a
természettel? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá?
Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásán! A
múzeumbarátok érdekes programok kíséretében ismerkedhetnek meg a Ferenczy Múzeumi
Centrum új kiállításaival, s szerethetnek bele ismét a régebbiekbe.
A rendezvénysorozat április 20-án, pénteken 17 órakor kezdődik a Kis Gesztusok: Kiállítás a
Föld napja alkalmából című tárlat hivatalos megnyitójával. A MűvészetMalom udvarán
ezúttal a land art műfajára fókuszál a kiállítás, amely a szentendrei, illetve a környékbeli
települések óvodásainak és diákjainak alkotásaiból áll. A land art a természeti környezet
kellékeit, például sziklákat, köveket, vagy a növényzetet monumentális szabadtéri installációk
létrehozásához alkalmazó művészeti irányzat. A megnyitó után – nem csak a fiatal alkotók
számára – újrahasznosító műhelyfoglalkozást tart a Cellux csoport, ahol a fenntartható,
tudatos életforma különböző témáit közelíthetik meg a gyerekek játékos módon.
Megismerkedhetnek a városi kertészkedéssel, használati tárgyakat készíthetnek háztartási
hulladékokból, varrni tanulhatnak.
A programkavalkád szombat délelőtt folytatódik a MűvészetMalomban, ahol az
érdeklődőknek a land art irányzat egyik magyar képviselőjével, Pokorny Attilával lesz
alkalmuk megismerkedni. A természeti adottságokból alkotó művész saját installációin
keresztül mesél a műfajról, s a néha meghökkentő darabok munkafolyamatairól. Délután a
közös alkotásé és a gyerekfoglalkozásoké lesz a főszerep: a Szentendrei Képtárban a kis
múzeumbarátok álombéli teremtményekkel találkozhatnak! Paizs Goebel Jenő Néma, álmodó
kertek című kiállításában gazdag színvilágú, bensőséges lelki tájképekkel ismerkedhetnek
meg, miközben az Alfred Brehm ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, hogy fehér
lapokon kezdjenek új életet a dzsungel élővilágával. A Ferenczy Múzeum új tárlatán, az Utat
nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete című kiállításon is lesz alkalom a közös
alkotásra: a korszakalkotó szobrász művei közt a vállalkozó szelleműek megismerkedhetnek
a szobrászat alapjaival, sőt, meg is próbálkozhatnak egy-egy alkotás reprodukálásával!
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A Mozaik Múzeumtúra friss kezdeményezése, hogy a rendezvényeken egy határon túli,
magyar múzeum is bemutatkozhasson itthon. Ennek keretében a szombati napon a
szentendrei kiállítóhelyek vendége a vajdasági Topolya Község Múzeuma lesz! A fiatal
intézmény egy bárói kastélyban, Kray Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában
található, innen érkeznek hozzánk.
Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész hagyatékát, továbbá
az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát, Juhász Erzsébet író gyűjteményét és
helytörténeti hagyatékokat. Topolya Község Múzeuma gyermekfoglalkozással is készül: az
aprónép az Ács József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány segítségével
merülhetnek el a képzőművész munkásságában. A szerb tematika estébe nyúlóan folytatódik
szombaton: verses-zenés-filmes program keretében Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd
zeneszerző és Tolnai Szabolcs rendező részvételével merülhetnek el az érdeklődők az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállítás anyagában, amelyen a jugoszláviai Új
Symposion folyóirattal ismerkedhetnek meg.
Az eseménydús szombati nap után a vasárnap is igazán érdekesnek ígérkezik a szentendrei
múzeumoknál! Délelőtt bárki megbizonyosodhat róla, hogy a városnézés gyerekszemmel is
lehet izgalmas, ugyanis a Hurrá Szentendre! című helytörténeti mesekönyv tematikájával
indul felfedező túra 11 órától, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakozhatnak!
Délután pedig érdemes lesz ellátogatni a Ferenczy Múzeumba, ugyanis záró tárlatvezetést tart
Kigyós Fruzsina kurátor és Magyarósi Éva művész A csalók is álmodnak című tárlaton. Az
alkotó egy tehetségkutató programnak köszönhetően szerzett nemrégiben országos hírnevet,
egy személyben animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Magyarósi Éva szentendrei kiállítása igen személyes hangvételű: a női lélek rejtekeiről, a
testről, az érzelmekről, furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. A
Mozaik Múzeumtúra hétvégéjének lezárásaképpen pedig zenés tárlatvezetés lesz Bodonyi
Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon, ahol
Czifra Gergely fuvolaművész és Majtényi Eszter zongoraművész kíséretével ismerkedhet meg
a közönség az egyik legnagyobb magyar szobrász életművével.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak a
belépés ingyenes!
Szentendrei programok részletesen itt
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Dátum:

4/3/2018

Médium:

programturizmus.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés Formája: online
Hír címe:

Múzeumtúra Szentendrén 2018. Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzeum-szentendre.html

Múzeumtúra Szentendrén 2018. Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2000 Szentendre, Több helyszínen
Múzeumtúra Szentendrén 2018. április 20 - 22. között! Rendhagyó múzeumi programok a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében. Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel
alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban az élővilággal? Melyek a főbb szobrászati
technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá? Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb
község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik
Múzeumtúra Roadshow szentendrei állomásán! A múzeumbarátok érdekes programok
kíséretében ismerkedhetnek meg a Ferenczy Múzeumi Centrum új kiállításaival, s
szerethetnek bele ismét a régebbiekbe. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
TOVÁBBI RÉSZLETEK
Program
2018. ÁPRILIS 20. PÉNTEK
MűvészetMalom - Szentendre, Bogdányi út 32.
KIS GESZTUSOK: Kiállítás a Föld napja alkalmából – hivatalos megnyitó
2018. április 20. péntek 17:00
Idén rendhagyó helyszínen, a MűvészetMalom udvarán láthatja a közönség a Föld napjához
kapcsolódó alkalmi szentendrei tárlatot, amely ezúttal a land art műfajára fókuszál. A
kiállításon szentendrei, illetve a környékbeli települések óvodásainak, diákjainak alkotásait
tekinthetjük meg. A program ingyenes.
FIGYELEM! Ezen a hétvégén tekintsék meg és szavazzanak az óvodások és iskolások által
készített alkotásokra a megjelölt Facebook-oldalunkon!
Újrahasznosító műhelyfoglalkozás gyerekeknek
2018. április 20. péntek 17:30
A Cellux csoport foglalkozásán a fenntartható, tudatos életforma különböző témáit
közelíthetitek meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek a városi kertészkedéssel,
használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból, varrni tanulhatnak. Amikor a
gyerekek együtt alkotnak, nem csak a technikákat tanulják meg, hanem sokat megtudnak
magukról, egymásról és a minket körülvevő világról is. A program ingyenes.
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2018. ÁPRILIS 21. SZOMBAT
MűvészetMalom - Szentendre, Bogdányi út 32.
Kis gesztusok – TermészetMűvészet
2018. április 21. szombat 11:00
Pokorny Attila Land Art művész előadása nem csak felnőtteknek saját művein keresztül. A
program ingyenes.
Szentendrei Képtár – Szentendre, Fő tér 2—5.
Találkozás álombéli teremtményekkel a Néma, álmodó kertek kiállításon
2018. április 21. szombat 13:00
Képkereső, képkiegészítő foglalkozás Csillag Edina múzeumpedagógussal. Az Alfred Brehm
ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, lecsalogatjuk őket a fehér lapokra és
körbevesszük őket a dzsungel élővilágával, miközben dalokat hallgatunk Baluról, Maugliról
és Bagiráról. A program belépővel látogatható.
Ferenczy Múzeum - Szentendre, Kossuth u. 5.
Dinamikus szobrok az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon
2018. április 21. szombat 15:00
Szobrászkodás Csillag Edina múzeumpedagógussal. Hogyan, miből készíthetünk szobrot?
Nézzük meg a kiállítást, válasszuk ki a kedvenc szobrunkat, majd az adott alapanyagból
formázzuk meg a mozdulatokat és arckifejezéseket! A program belépővel látogatható.
Vendégünk a vajdasági Topolya Község Múzeuma
Topolya Község Múzeuma: 2015 őszén jön létre a fiatal intézmény egy bárói kastélyban, Kray
Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában. A műemléki falak között időszaki, állandó
kiállításokat, koncerteket, műhelymunkákat, tudományos előadásokat szerveznek a magyar
és szerb közönségnek. Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József
képzőművész hagyatékát, továbbá az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát,
Juhász Erzsébet író gyűjteményét és helytörténeti hagyatékokat. A program belépővel
látogatható.
Topolya (Szerbia) Múzeumának gyerekfoglalkozása
2018. április 21. szombat 16:00
Ács József képzőművész hagyatékát a topolyai múzeum őrzi. Ehhez kapcsolódik az Ács József
és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány, amely ennek a foglalkozásnak is az
alapja. A könyvet ingyenesen hazavihetik az érdeklődők. A program belépővel látogatható.
Verses-zenés-filmes est
április 21. szombat 17:00
Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd zeneszerző, Tolnai Szabolcs rendező részvételével az Újvidéki
Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállításon. A program belépővel látogatható.
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2018. ÁPRILIS 22. VASÁRNAP
Városi séta a HURRÁ SZENTENDRE! című helytörténeti mesekönyv izgalmas tematikája
alapján
április 22. vasárnap 11:00
Nem csak gyerekeknek, a szentendrei TOURINFORM szervezésében. A könyv a program
során meg is vásárolható.Találkozás a Szentendrei Képtár előtti Fő téren (Fő tér 2—5.)
A program ingyenes.
Ferenczy Múzeum - Szentendre, Kossuth u. 5.
Kigyós Fruzsina és Magyarósi Éva művész záró tárlatvezetése A csalók is álmodnak tárlatán
2018. április 22. vasárnap 15:00
Egy tehetségkutató programnak köszönhetően nemrég országos hírnevet szerzett Magyarósi
Éva egyszerre animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Legújabb, személyes hangvételű projektjében a női lélek rejtekeiről, a testről, az érzelmekről,
furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. Provokatív és megrendítő
tárlat. A program belépővel látogatható.
Zenés tárlatvezetés Bodonyi Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy
Béni művészete kiállításon
2018. április 22. vasárnap 16:00
Fuvolán játszik Czifra Gergely fuvolaművész,
zongoraművész. A program belépővel látogatható.

zongorán

kíséri

Majtényi

Eszter

Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az édesanyáknak a
belépés ingyenes! Látogasson Szentendrére és a múzeumi programjaink mellett merüljön el a
Szentendrei Tavaszi Fesztivál élményeiben!
NYITVATARTÁS
A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelyei hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig
tartanak nyitva – kivéve a Kovács Margit Múzeumot, amely a hét valamennyi napján várja a
látogatókat.
A pénztárak 17:30-kor zárnak.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
TOVÁBBI RÉSZLETEK
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!
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Dátum:

4/3/2018

Médium:

mozaikmuzeumtura.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés Formája: online
Hír címe:
Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szentendre
Link:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/index.php/programok/icalrepeat.detail/2018
/04/20/34/-/mozaik-muzeumtura-roadshow-szentendre

Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szentendre
től(tól) 2018. Április 20. , Péntek - 5:00
Címzett 2018. Április 22. , Vasárnap - 6:00
Részletes program
2018.
ÁPRILIS
20.
PÉNTEK
MűvészetMalom
Szentendre,
Bogdányi
út
32.
KIS GESZTUSOK: Kiállítás a Föld napja alkalmából – hivatalos megnyitó
2018.
április
20.
péntek
17:00
Idén rendhagyó helyszínen, a MűvészetMalom udvarán láthatja a közönség a Föld napjához
kapcsolódó alkalmi szentendrei tárlatot, amely ezúttal a land art műfajára fókuszál. A
kiállításon szentendrei, illetve a környékbeli települések óvodásainak, diákjainak alkotásait
tekinthetjük
meg.
A
program
ingyenes.
FIGYELEM! Ezen a hétvégén tekintsék meg és szavazzanak az óvodások és iskolások által
készített
alkotásokra
a
megjelölt
Facebook-oldalunkon!
Újrahasznosító
műhelyfoglalkozás
gyerekeknek
2018.
április
20.
péntek
17:30
A Cellux csoport foglalkozásán a fenntartható, tudatos életforma különböző témáit
közelíthetitek meg a gyerekek játékos módon. Megismerkedhetnek a városi kertészkedéssel,
használati tárgyakat készíthetnek háztartási hulladékokból, varrni tanulhatnak. Amikor a
gyerekek együtt alkotnak, nem csak a technikákat tanulják meg, hanem sokat megtudnak
magukról, egymásról és a minket körülvevő világról is. A program ingyenes.
2018.
ÁPRILIS
21.
SZOMBAT
MűvészetMalom
Szentendre,
Bogdányi
út
32.
Kis
gesztusok
–
TermészetMűvészet
2018.
április
21.
szombat
11:00
Pokorny Attila Land Art művész előadása nem csak felnőtteknek saját művein keresztül. A
program
ingyenes.
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Szentendrei
Képtár
–
Szentendre,
Fő
tér
2—5.
Találkozás álombéli teremtményekkel a Néma, álmodó kertek kiállításon
2018.
április
21.
szombat
13:00
Képkereső, képkiegészítő foglalkozás Csillag Edina múzeumpedagógussal. Az Alfred Brehm
ihlette állatok megelevenednek a vásznakon, lecsalogatjuk őket a fehér lapokra és
körbevesszük őket a dzsungel élővilágával, miközben dalokat hallgatunk Baluról, Maugliról
és
Bagiráról.
A
program
belépővel
látogatható.
Ferenczy
Múzeum
Szentendre,
Kossuth
u.
5.
Dinamikus szobrok az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy Béni művészete kiállításon
2018.
április
21.
szombat
15:00
Szobrászkodás Csillag Edina múzeumpedagógussal. Hogyan, miből készíthetünk szobrot?
Nézzük meg a kiállítást, válasszuk ki a kedvenc szobrunkat, majd az adott alapanyagból
formázzuk meg a mozdulatokat és arckifejezéseket! A program belépővel látogatható.
Vendégünk
a
vajdasági
Topolya
Község
Múzeuma
Topolya Község Múzeuma: 2015 őszén jön létre a fiatal intézmény egy bárói kastélyban, Kray
Pál táborszernagy egykori topolyai otthonában. A műemléki falak között időszaki, állandó
kiállításokat, koncerteket, műhelymunkákat, tudományos előadásokat szerveznek a magyar
és szerb közönségnek. Az intézmény őrzi a művésztelepeket létrehozó Ács József
képzőművész hagyatékát, továbbá az épület felújítója, dr. Harkai Imre építész hagyatékát,
Juhász Erzsébet író gyűjteményét és helytörténeti hagyatékokat. A program belépővel
látogatható.
Topolya
(Szerbia)
Múzeumának
gyerekfoglalkozása
2018.
április
21.
szombat
16:00
Ács József képzőművész hagyatékát a topolyai múzeum őrzi. Ehhez kapcsolódik az Ács
József és a fiatalok című izgalmas múzeumpedagógiai kiadvány, amely ennek a
foglalkozásnak is az alapja. A könyvet ingyenesen hazavihetik az érdeklődők. A program
belépővel
látogatható.
Verses-zenés-filmes
est
április
21.
szombat
17:00
Danyi Zoltán író, Mezei Szilárd zeneszerző, Tolnai Szabolcs rendező részvételével az
Újvidéki Orfeuszok – A vajdasági Új Symposion kiállításon. A program belépővel
látogatható.
2018.
ÁPRILIS
22.
VASÁRNAP
Városi séta a HURRÁ SZENTENDRE! című helytörténeti mesekönyv izgalmas tematikája
alapján
április
22.
vasárnap
11:00
Nem csak gyerekeknek, a szentendrei TOURINFORM szervezésében. A könyv a program
során meg is vásárolható.Találkozás a Szentendrei Képtár előtti Fő téren (Fő tér 2—5.) A
program
ingyenes.
Ferenczy
Múzeum
Szentendre,
Kossuth
u.
5.
Kigyós Fruzsina és Magyarósi Éva művész záró tárlatvezetése A csalók is álmodnak
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tárlatán
2018.
április
22.
vasárnap
15:00
Egy tehetségkutató programnak köszönhetően nemrég országos hírnevet szerzett Magyarósi
Éva egyszerre animációs filmrendező, képzőművész, díszlettervező és egyetemi oktató.
Legújabb, személyes hangvételű projektjében a női lélek rejtekeiről, a testről, az érzelmekről,
furcsa álmok és megélt szituációk többszólamú történeteiről mesél. Provokatív és megrendítő
tárlat.
A
program
belépővel
látogatható.
Zenés tárlatvezetés Bodonyi Emőke kurátorral az Utat nyitni a szabadsághoz – Ferenczy
Béni
művészete
kiállításon
2018.
április
22.
vasárnap
16:00
Fuvolán játszik Czifra Gergely fuvolaművész, zongorán kíséri Majtényi Eszter
zongoraművész. A program belépővel látogatható.
Ezen a hétvégén a Családok Évéhez kapcsolódva családok érkezése esetén az
édesanyáknak a belépés ingyenes! Látogasson Szentendrére és a múzeumi programjaink
mellett
merüljön
el
a
Szentendrei
Tavaszi
Fesztivál
élményeiben!
NYITVATARTÁS
A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelyei hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig
tartanak nyitva – kivéve a Kovács Margit Múzeumot, amely a hét valamennyi napján várja a
látogatókat.
A
pénztárak
17:30-kor
zárnak.
A
programváltozás
jogát
fenntartjuk!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Hely Szentendre
Kapcsolat info@mozaikmuzeumtura.hu
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Dátum:

4/17/2018

Médium:

Hírstart.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés Formája: online
Hír címe:

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szentendrére érkezik

Link:
https://www.hirstart.hu/hk/20180417_szentendrere_erkezik_a_mozaik_muzeumtu
ra_roadshow

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szentendrére érkezik
Híradó 18.04.17 12:23 Kultúra
Ezen a hétvégén a roadshow szentendrei állomásán kiderül, hogyan lehet a természet adta
kincsekkel alkotást létrehozni, hogy melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul
az anyag műtárggyá.
Szentendrére érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow!
18.04.17 07:46 Életmód
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban az
élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá?
Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow…
Szentendrére érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
OrientPress
18.04.16 15:48 Kultúra
Vajon milyen lehet a természet adta kincsekkel alkotást létrehozni, szoros szimbiózisban az
élővilággal? Melyek a főbb szobrászati technológiák, s hogyan alakul az anyag műtárggyá?
Milyen érdekességeket őriz Topolya szerb község múzeuma? Mindez kiderül a háromnapos
tavaszi kavalkáddal érkező Mozaik Múzeumtúra Roadshow…
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ROADSHOW – NYÍREGYHÁZA
Dátum:

5/4/2018

Médium:

josamuzeum.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra

Link:

http://josamuzeum.hu/mozaik-muzeumtura/

MÚZEUMTÚRA ROADSHOW
a Jósa András Múzeumban és együttműködő partnereinél
2018. május 18.
Színes és több helyszínen zajló programokkal várjuk az érdeklődőket Nyíregyházán a Jósa
András Múzeumban és együttműködő partnereinél 2018. május 18-án pénteken.
Ez a nap a sokszínűség jegyében telik, mind a múzeumi programokat, mind az együttműködő
partnerek kínálatát tekintve. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow napja karöltve jelenik meg a
Múzeumok Világnapjával és a Városnappal együtt, mely utóbbi Nyíregyháza város
újratelepítésének ünnepe.
Ez az év több szempontból is különleges a Jósa András Múzeum számára, ugyanis ebben az
évben ünnepli a Múzeum fennállásának 150 éves évfordulóját, valamint Jósa András
halálának 100. évfordulójára is emlékezünk.
Kínálatunkból a kicsiktől a nagyokig mindenki kedvére választhat.
Mit kínálunk ezen a napon?
Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozásokat, rendhagyó tárlatvezetéseket,
érdekes előadásokat, bepillantást a múzeumi szakkönyvtárba és a restaurátorműhely titkaiba,
levéltári felfedezést, egyedi gyűjtemények bemutatását, városnéző sétát, templomtorony
felfedezést, irodalmi kalandozást nyíregyházi költőkkel-írókkal, léleksimogató koncertet.
Bár előzetesen jeleztük, hogy a programok nagy része regisztrációhoz kötött, de szeretettel
várjuk azokat a kedves érdeklődőket is, akik nem regisztráltak.
A programok ingyenesek.
Helyszínek:
Jósa András Múzeum (Benczúr tér 21.) 9-19 óra között
Kállay Gyűjtemény (Széchenyi u. 1.)
Sóstói Múzeumfalu
Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára (Széchenyi u. 4.)
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Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény (Bethlen Gábor utca 5.)
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtára
(Bethlen Gábor utca 13-19.)
Nyíregyházi Állatpark
Arany János utcai víztorony
Evangélikus Nagytemplom tornyának látogatása /Nyíregyháza Városvédő Egyesület (Luther
u. 1.)
Városnéző séták
Bővebb információ a programokról:
Jósa András Múzeum – Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
A Múzeumon belül több helyszínen kínálunk változatos, interaktív foglalkozásokat,
beszélgetéseket, előadásokat, irodalmi barangolást és koncertet.
Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozásaink:
Láttad már élőben?
Benczúr Gyula festményei mögé nézünk s megkeressük rajtuk azokat a hangulatokat,
érzelmeket, illatokat, családi kapcsolatokat és emberi tulajdonságokat, amelyek “életre keltik”
a képeket. Fondorlatos fejtörőkkel, párkereső játékkal, közös rajzolással gombolyítjuk fel a
festmények titkait, miközben felszínre engedjük tréfás kedvünket is.
Foglalkozások a Benczúr Gyula emlékkiállításban (I. emelet): 9.00, 13.00, 14.00 óra
Román Ágnes múzeumpedagógus
Időutazás a pénz körül
Ki az a numizmata? Mivel foglalkozik? A múzeum kicsiny, félhomályos szegletében
ismerheted meg munkáját alaposabban. Milyen kincseket őriz a múzeum ezen terme? Milyen
anyagból készültek az ott lévő leletek? Hogyan nézett ki régen és ma a pénz? Mik vagy kik
szerepelnek rajta? A fenti kérdések mindegyikére megtalálod a választ. Ha kellően
felcsigáztunk, te is készíthetsz magadnak egy tallért, melyet magaddal vihetsz.
Foglalkozások a Sárga Ördög kiállításban (I. emelet): 9.00, 10.00, 13.00, 14.00 óra
Vécseiné Lakatos Bernadett múzeumpedagógus
Műtárgysimogató
Mennyire engedjük közel magunkhoz a tárgyakat? Mennyire szeretnénk a történeteikbe
bevonódni? Kezünkbe véve néhány műtárgyat, utazzunk vissza az időben és hallgassuk meg,
mit mesélnek.
Foglalkozások a Jósa András emlékkiállításban (I. emelet): 10.00, 12.00 óra
Babolcsi Andrea múzeumpedagógus-régész
Mesél a festmény
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Képzeletben csatlakozzunk a lovaikon elszántan vágtázó katonákhoz, közben alaposan
figyeljük meg, hogy milyen ruházatot viselnek, milyen fegyverzetük van. Mi a szokatlan ezen
a képen? – tehetnénk fel a kérdést. Találkozzunk a festménynél, s mindenre fény derül.
Foglalkozás a Domonkos Imre – Magyar katonaság (895-1955) című festménye előtt, I. emelet: 9.00 óra
Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató-történész
Rendhagyó tárlatvezetések
Nyíregyházi huszárok
Több mint 100 évvel ezelőtt Nyíregyházán olyan kaszárnyát építettek, mely alkalmas volt egy
teljes huszárezred befogadására. 1891. november 1-én vonult be a 14. császári és királyi
huszárezred Lenk Albert ezredes parancsnokságával az új kaszárnyába. Milyen volt
Nyíregyháza ebben az időben, milyen volt békeidőben és háborúban?
Rendhagyó tárlatvezetés a Nyíregyháza katonasága című kiállításban (I. emelet): 10.00 óra
Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató-történész
Mátyás és kora
A történelmi tények alapján feltáruló király alakja vajon mennyire fedi a népmesékben
megjelenő álruhás király jellemvonásait? Milyen is volt valójában Mátyás király? Életében
vagy halála után értékelték inkább? Ami biztos, hogy igen nagy műveltséggel bírt.
Rendhagyó tárlatvezetés a „Karddal gyógyítsd ezt a kórságot” című kiállításban (I. emelet): 9.00, 10.00,
14.00 óra
Kertész Fruzsina történész
Kulisszák mögött
Kincses-sziget
Izgalmas felfedezésre hívunk minden érdeklődőt a restaurátor műhelybe, ahol láthatunk,
hallhatunk, kipróbálhatunk …, hogy mit is? Aki eljön, megtudja.
Foglalkozások a restaurátor műhelyben (II. emelet): 9.00, 10.00, 14.00 óra
Takácsné Varga Ágnes, Szmolár Edit, Havasi Dóra restaurátorok
A könyvtári polcok lakói
A Jósa András Múzeum Szakkönyvtáránk polcain több ezer érdekes szakkönyv, folyóirat,
katalógus, különnyomat várja a kutatókat és az érdeklődőket, valamint muzeális értékű
könyvek is feltárják titkaikat. No és akkor ki kit választ? Mi a könyvet vagy a könyv minket?
Foglalkozások, Könyvtár, (földszint): 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Laskayiné Szőlősi Katalin könyvtáros
Előadások
Akiről iskolát neveztek el Nyíregyházán – Sipkay Barna portréja (1927-1968)
Sipkay Barna író, újságíró volt, emellett festészettel, grafikával is foglalkozott.
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A helyi Kelet-Magyarország című lap mellett jelentős irodalmi lapokban – a Kortársban, az Új
Írásban, az Alföldben és a Napjainkban is – olvashatták műveit az irodalmat kedvelők. Első
országos sikerét 1963-ban, az Új Írásban megjelent „Gesztenyék” című novellájával aratta.
Hagyatéka jelentős részét a múzeum Irodalmi Gyűjteménye őrzi.
Előadás, II. emelet 225. előadó: 10.00 óra
Dr. Dámné Dr. Rácz Magdolna irodalomtörténész
Régészeti csemegék a 2017-es év ásatásaiból
Minden év tartogat meglepetéseket és izgalmas felfedezéseket a régészek és a
társtudományokban tevékenykedők számára. A tavalyi év feltárásaiból és leleteiből tárul fel
az érdeklődők számára egy gazdag áttekintés.
Előadás, II. emelet 225. előadó: 14.00 óra
Jakab Attila régész
Ünnepi köszöntő és Benczúr Gyula alkotásának bemutatása
11 óra
Köszöntő a Múzeumok Világnapja és a Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmából, valamint
a Városalapításra is emlékezve.
Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató
A Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményét gyarapító Benczúr Gyula alkotás bemutatása a
közönségnek Lukács Gábor festőművész tolmácsolásában.
Helyszín: Benczúr Gyula Emlékkiállítás (I. emelet)
Vendégművészek
Múzeum-Mozaik – irodalmi csemege
A Vörös Postakocsi Műhely írói-költői rendhagyó irodalmi alkotásokkal lepik meg a
közönséget. 10 kiválasztott szó, melyek a múzeum világához kötődnek, néhány vagy mind
felbukkannak az erre az alkalomra készített írásaikban.
Vendégek: Béres Tamás író, Csabai László író, Gerliczki András író, Kováts Judit író, Kulin
Borbála költő, Kürti László költő, Nagy Zsuka költő, Oláh András költő.
Az alkotások zenei hangulatfestéséről Karap Zoltán (gitár) gondoskodik.
Helyszín: II. emelet, 225. előadó: 16.30-17.45
CarPEDIGnem koncert
A carPEDIGnem zenekar Dézsi Darinka (színésznő) és Karap Zoltán (filozófus, zenész) közös
projektje, mellyel duó és nagyobb formációban is koncerteznek. A világzene, akusztikus pop
és kávéházi jazz keverékéből születő repertoárjukat „21. századi sanzonok”-nak nevezik. A
főként szerelemről és a halálról szóló dalszövegeiket általában kortárs költők írják, de
alkalmanként klasszikus szerzők veseit is újraértelmezik a zene segítségével.
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A koncerten fellépnek: Dézsi Darinka (ének, tilinkó, kütyük), Karap Zoltán (ének, gitár),
Bartus Zoltán (ütőhangszerek, elektronika)
Helyszín: II. emelet, 225. előadó: 18.00 – 19.00
Vendégiskola – LEGO kockába álmodott kiállítás
a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma –
tekerd! csapata – képek LEGO-kockákba álmodva
A csapat képiből ízelítőt láthatnak az érdeklődők egy izgalmas kiállítás keretében a Jósa
András Múzeumban, ahol az ifjú alkotók bemutatják alkotásaikat és mesélnek az alkotás
folyamatáról is. A kiállítás kiemelt témája az űrhajózás, valamint Kodály Zoltán portréjával is
talákozhatunk.
A tekerd! nevű csapatunk 2014-ben alakult a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában egy 24 órás rendezvényünk után,
melynek szervezésében több tanuló is segített. A csapat tagjai főleg hátrányos helyzetű, roma,
tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók. Bár eleinte csak a saját
szórakoztatására épített a csoport, később nemzetközi művészek közreműködésével
dolgoztak. Így kerültünk kapcsolatba — többek között — az osztrák Anatol Knotekkel, az
ausztrál WorkByKnighttal. Munkáinkkal a világot és a számunkra fontos műalkotásokat
szeretnénk bemutatni a saját szemszögünkből. A feldolgozott témák az op-art művészeti
irányzattól a sportautókon át a képregényekig terjednek. Csoportunk már számos kiállításon
mutatta be eddigi alkotásait. Első városi kiállítása 2016-ban a Centrál Hotel és Étterem
galériájában volt, melyet 2016-ban és 2017-ben ideiglenes kiállításaink követettek a Jósa
András Múzeumban. 2017. májusában részt vettünk a 13. Budapesti Nemzetközi
Képregényfesztiválon, majd a június 24-i Múzeumok Éjszakáján a Magyar Nemzeti Galériába
látogatókkal közösen építettük meg Szinyei Merse Pál Majálisának egy részletét. A 46.000
kockából álló mozaik jelenleg a galéria kupolatermében van kiállítva. Egyik mostani
projektünk az űrkutatáshoz és a Naprendszerhez köthető. Az első építésünkhöz segítséget
kértünk és kaptunk a NASA-tól, a Smithsonian National Air and Space Museumtól illetve az
első űrhajósok öltözékét is gyártó ILC Industriestól. A terveket az építéshez egy amerikai
LEGO-művész, David Tracy készíti számunkra, akivel már a kezdetektől együtt dolgozunk.
A projekt megvalósításában közreműködik a Poster Posse szervezet két művésze is, az angol
Doaly és a norvég Oli Riches. A Lamborghini az autóikról készült képeket évek óta
folyamatosan megosztja a hivatalos Twitter oldalán. Ezek a képek, több korábbi képünkkel
együtt a nyíregyházi LEGO gyárban vannak kiállítva. 2014 óta folyamatosan bővítjük kedvenc
képregényhősünkről, Deadpoolról készült sorozatunkat. A MARVEL rajzolóival
együttműködve már hat képet készítettünk. Ezekből három képet az eredeti rajzok művészei
(Reilly Brown, Skottie Young és Matteo Lolli) dedikáltak számunkra.
Helyszín: Jósa András Múzeum, I. emelet
Időpont: A kiállítás egész nap látogatható, az alkotó diákokkal való találkozásra 9.00-11.30 óra
között van lehetőség.
KVÍZ
A Jósa András Múzeum játékos kedvű látogatói ezen a napon kitölthetnek egy kvízt, mely a
Múzeummal és az együttműködő partnerekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. A helyes

260

megfejtők között egy ajándékcsomagot sorsolunk ki. Az eredményhirdetésre május 23-án
kerül sor.
KÜLSŐ HELYSZÍNEK
Kállay Gyűjtemény
„A 25 éves Kállay Gyűjtemény”
Az tavasszal megújult intézmény három tárlattal várja az érdeklődőket, ahol
megismerkedhetünk a gyűjteményalapító dr. Kállay Kristóf (1916-2006), életútjával és
szemügyre vehetjük személyes tárgyait. Ezen kívül egy dolgozó szobán keresztül
betekinthetünk a két világháború közötti nagypolgári és arisztokrata világba, valamint
megismerkedhetünk azokkal a műtárgyakkal is, amelyekkel adományozóink gazdagították a
Kállay Gyűjteményt.
A túra végén „kitekintünk a jövőbe” és szemügyre vesszük a felújítás alatt álló, Bessenyei téren
lévő Kállay-kúriát, ahová a gyűjteményünk 2019-2020 folyamán fog átköltözni.
A túra időpontjai:
2018. május 18. 09.00-09.45
10.00-10.45
12.00-12.45
13.00-13.45
Egy túrára jelentkező csoport maximális létszáma: 30 fő
A túra a Jósa András Múzeum bejárata elől indul. (Benczúr tér. 21.)
Holmár Zoltán történész
Sóstói Múzeumfalu
A Falusi Felfedező játékunkban résztvevőket térkép segítségével vezetjük végig a
Múzeumfalu érdekességein, s irányítjuk figyelmüket a rejtett értékekre.
Felfedezés közben kézügyességüket és kitartásukat is próbára tehetik a bátor jelentkezők, hisz
szövőszéken szőhetnek, népi játszóudvarban ügyeskedhetnek.
Regisztrációs költség 100 Ft/fő
Ingyenes tárlatvezetések 3 turnusban: 10.00;13.00; 15.00 óra – regisztráció szükséges
Nyitva: 10.00-18.00 óra
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes u. 1,
Levéltári túra
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára már több mint két
évtizede kitárta a kapuit az érdeklődők előtt. Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon
bepillantást engedünk sokrétű munkánkba, bemutatjuk féltett kincseinket legrégebbi
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iratunktól kezdve egészen a legmodernebb igényeket kielégítő adatbázisunkig, sőt kivételes
alkalommal látogatást teszünk raktárainkba is.
Helyszín: Nyíregyháza, Széchenyi u. 4., regisztráció szükséges
Foglalkozások: 9.00, 10.00, óra
Nagy Dóra főlevéltáros
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára
Muzeális könyvek a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán
Egy kis könyvtörténeti kiállítással és ehhez kapcsolódóan érdekességeket feltáró és bemutató
vezetéssel várják a látogatókat. A gyerekeket játékos feladatok várják.
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és vele együtt a könyvtár 1950-ben jött
létre Dudás Miklós hajdúdorogi püspök kezdeményezésére. Állományát lelkészek könyv- és
folyóirat adományai, a feloszlatott máriapócsi bazilita monostor ide került művei alapozták
meg. Az oktatást és kutatást egyaránt szolgáló több mint 60.000 kötetes modern felsőoktatási
és szakkönyvtár 2003 óta a főiskolai új épületében található.
A könyvtár féltve őrzött kincse a mintegy 1.580 kötetnyi régi kézirat és nyomtatvány kollekció.
Legrégebbi darabja egy Nürnbergben készült ősnyomtatvány 1481-ből. Az állományban
számon tartunk még harminc darab XVI. századi valódi antikvát és közel ezer kötet 1601-1850
között megjelent régi könyvet. Igazi érdekesség az első teljes cirill betűs nyomtatott biblia, az
1581-es kiadású Osztrogi Biblia, amiből csak néhány darab található Magyarországon, ebből
két példány Nyíregyházán. A könyvtárban őriznek több XVI-XIX. századi kéziratot. Közülük
egyedülálló a XVI. századi Piricsei Kódex.
A különgyűjtemény cirill betűs egyházi szláv állományrészéről több publikált tudományos
felmérés is készült. Valamennyi azt a megállapítást tette, hogy ez hazánk egyik leggazdagabb
XVI-XVIII. századi szláv kézirat- és nyomtatványgyűjteménye, amely nemzetközi szinten is
figyelemre méltó.
A Hittudományi Főiskola antikva gyűjteménye egyház-, kultúr-, ipar- és művészettörténeti
szempontból is figyelmet érdemel. Emellett nem elhanyagolható helytörténeti értéke sem,
hiszen a kötetek származásuk és tulajdonosuk révén kötődnek vidékünkhöz.
Helyszín: Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
Időpontok: 15.00, 16.00 óra- regisztráció szükséges
Dr. Khürner Éva főkönyvtáros
Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény
A gyűjteményben a látogatók tárlatvezetés mellett ismerkedhetnek meg az egyházművészeti
örökség értékes szeletével.
A Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményt 1983-ban Timkó Imre hajdúdorogi megyés
püspök alapította. 1985-től van állandó kiállítása a Görögkatolikus Püspöki Hivatal
szecessziós épületében. (Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala – 2015) Gyűjtőköre: a
görögkatolikusság egyháztörténeti, liturgikus és néprajzi értékei. A tárgyak egy része a
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görögkatolikus fatemplomok emlékanyagából tevődik össze. A múzeum állandó kiállítása
őrzi a 17–18. századi ikonokat, ikonosztáziontöredékeket, 16–17. századi liturgikus könyveket,
ötvöstárgyakat, a liturgikus használatból kiemelt liturgikus öltözeteket, antimenzionokat és
egyéb liturgikus textileket. Feladatának tekinti a használaton kívüli liturgikus tárgyak,
berendezések megőrzését, ezek publikálását, valamint a nyilvános, állandó kiállításon való
bemutatását.
A gyűjtemény kiállítóhelye viszonylag kicsi, de egyedülálló, hiszen Magyarországon jelenleg
az egyetlen hely, ahol a görögkatolikusság egyházi művészetével kapcsolatos tárgyakat
őriznek. Szemléletesen mutatja be a görögkatolikusság egyháztörténetét, művészetét,
liturgikus örökségét a gyűjtemény.
Helyszín: Bethlen Gábor utca 5.
Időpont: 13.00-17.00 óra
Újteleki Zsuzsa
Torony-túra az evangélikus templomban
Nyíregyházi Városvédő Egyesület – Evangélikus templom
A Nyíregyházi Városvédő Egyesület aktív közreműködésével fedezhetjük fel az 1784-86-ban
Juseppe Aprilis olasz építész tervei alapján készült evangélikus templomot. Ízelítőt kapunk a
történetéből, majd ezt követően a vállalkozó szelleműek felkapaszkodtak a hosszú ideig
tűzjelzőként is működő toronyba, hogy megfigyelhessék az óraszerkezetet működés közben,
és gyönyörködjenek Nyíregyháza magasból eléjük táruló panorámájában.
Helyszín: Luther u. 1.
Időpont 14.00 -18 óra
Szervező: Cservenyák Katalin az Egyesület elnöke és az Egyesület tagjai
„Homokba szőtt város” – Városnéző séták
Évszázadok nyomai, híres és hétköznapi emberek léptei, munkái, emlékei bújnak meg vagy
éppen kitárulkoznak az utcák, terek épületek, szobrok kavalkádjában a kíváncsi szemek előtt.
Időpont: 9.00, 10.00, 13.00 óra – regisztráció szükséges
Indulás: A Jósa András Múzeum bejárata elől
Juhász Béla idegenvezető
Időpont: 14 óra és 16 óra
Indulás: Evangélikus templom bejárata
Cservenyák Katalin idegenvezető
Arany János utcai víztorony
Az 1964-ben épült csillag alakú víztorony ezen a napon megnyitja kapuját a látogatók előtt. A
csillag alakzat átmérője alulról felfelé haladva fokozatosan tágul, a talapzatnál 8 méter, a
tetejénél 16 méter átmérőjűre szélesedik ki a víztorony szerkezete. A torony 50 méteres
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magasságát elérve, mindenki megcsodálhatja az elé táruló panorámát. A túrát követően pedig
friss vízzel olthatják szomjukat a látogatók, melyről a NY
ÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai gondoskodnak.
Időpont: 9-15 óra között, 30 perces turnusokban.
Előzetes regisztráció szükséges, a program alsó korhatára: 3. osztálytól
Matyasovszkiné Buri Mariann és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai
Nyíregyházi Állatpark – MúzeumoZOO
A Nyíregyházi Állatpark és a Jósa András Múzeum több éve együttműködik a MúzeumoZOO
programja kapcsán is. Ezen a napon egy iskolai osztályt lát vendégül az Állatpark, akik
felfedezhetik, hogy milyen érdekes és izgalmas szálak köthetik össze az Állatparkot és a
Múzeumot.
Látogatás: Előre egyeztetett időpontban egy osztály számára
Révészné Petró Zsuzsa
A programokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
telefon: +36 20 9393 505, e-mail: andrea.babolcsi@gmail.com
Élményekben gazdag kulturális felfedezést kívánunk!
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Nyíregyházi múzeumtúra 2018. Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
muzeum.html

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nyiregyhazi-

Nyíregyházi múzeumtúra 2018. Mozaik Múzeumtúra Roadshow
4400 Nyíregyháza, Több helyszínen
A Mozaik Múzeumtúra 2018 tavaszi Roadshow-jának második állomása Nyíregyháza lesz,
ahol 8 helyszínen 22 programmal várnak kicsiket és nagyokat! A programok ingyenesek!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK
Cím: 4400 Nyíregyháza , Több helyszínen

Részletes program
2018. MÁJUS 18. PÉNTEK
A múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozásokra, a rendhagyó
tárlatvezetésekre, túrákra, valamint a kulisszák mögötti programokra regisztrációt kérünk
elérhetőségeinken.
Jósa András Múzeum
- Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Láttad már élőben? - foglalkozások a Benczúr Gyula emlékkiállításban
09:00, 13:00, és 14:00 órától, iskolai csoportoknak is!
Benczúr Gyula festményei mögé nézünk s megkeressük rajtuk azokat a hangulatokat,
érzelmeket, illatokat, családi kapcsolatokat és emberi tulajdonságokat, amelyek "életre keltik"
a képeket.
Időutazás a pénz körül - foglalkozások a Sárga Ördög kiállításban
09:00, 10:00, 13:00, és 14:00 órától az I. emeleten, iskolai csoportoknak is!
Ki az a numizmata? Mivel foglalkozik? A múzeum kicsiny, félhomályos szegletében
ismerheted meg munkáját alaposabban. Hogyan nézett ki régen és ma a pénz? A fenti
kérdések mindegyikére megtalálod a választ.
Műtárgysimogató - foglalkozások a Jósa András Emlékkiállításban
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10:00 és 12:00 órától az I. emeleten, iskolai csoportoknak is!
Mennyire engedjük közel magunkhoz a tárgyakat? Mennyire szeretnénk a történeteikbe
bevonódni? Kezünkbe véve néhány műtárgyat, utazzunk vissza az időben és hallgassuk meg,
mit mesélnek.
Mesél a festmény - foglalkozás a Domonkos Imre - Magyar katonaság (895-1955) című
festménye előtt
09:00 órától az I. emeleten
Képzeletben csatlakozzunk a lovaikon elszántan vágtázó katonákhoz, közben alaposan
figyeljük meg, hogy milyen ruházatot viselnek, milyen fegyverzetük van. Mi a szokatlan ezen
a képen? – tehetnénk fel a kérdést. Találkozzunk a festménynél, s mindenre fény derül.
Nyíregyházi huszárok - rendhagyó tárlatvezetés a Nyíregyháza katonasága című
kiállításban
10:00 órától az I. emeleten
Több mint 100 évvel ezelőtt Nyíregyházán olyan kaszárnyát építettek, mely alkalmas volt egy
teljes huszárezred befogadására. 1891. november 1-én vonult be a 14. császári és királyi
huszárezred Lenk Albert ezredes parancsnokságával az új kaszárnyába. Milyen volt
Nyíregyháza ebben az időben, milyen volt békeidőben és háborúban?
Mátyás és kora - rendhagyó tárlatvezetés a „Karddal gyógyítsd ezt a kórságot” című
kiállításban
09:00, 10:00, és 14:00 órától az I. emeleten, iskolai csoportoknak is!
A történelmi tények alapján feltáruló király alakja vajon mennyire fedi a népmesékben
megjelenő álruhás király jellemvonásait? Milyen is volt valójában Mátyás király?
Kincses-sziget - foglalkozások a restaurátor műhelyben
09:00, 10:00, és 14:00 órától a II. emeleten, iskolai csoportoknak is!
Izgalmas felfedezésre hívunk minden érdeklődőt a restaurátor műhelybe, ahol láthatunk,
hallhatunk, kipróbálhatunk: hogy mit is? Aki eljön, megtudja!
A könyvtári polcok lakói – foglalkozások a Könyvtárban
09:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, és 16:00 órától a földszinten, iskolai csoportoknak is!
A Jósa András Múzeum Szakkönyvtárának polcain több ezer érdekes szakkönyv, folyóirat,
katalógus, különnyomat várja a kutatókat és az érdeklődőket, valamint muzeális értékű
könyvek is feltárják titkaikat. No és akkor ki választ kit? Mi a könyvet vagy a könyv minket?
Akiről iskolát neveztek el Nyíregyházán - Sipkay Barna portréja
10:00 órától a II. emeleten, a 225. előadóban
Sipkay Barna író, újságíró volt, emellett festészettel, grafikával is foglalkozott. A helyi KeletMagyarország című lap mellett jelentős irodalmi lapokban - a Kortársban, az Új Írásban, az
Alföldben és a Napjainkban is - olvashatták műveit az irodalmat kedvelők. Hagyatéka jelentős
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részét a múzeum Irodalmi Gyűjteménye őrzi. Dr. Dámné Dr. Rácz Magdolna
irodalomtörténész előadása.
Régészeti csemegék a 2017-es év ásatásaiból
14:00 órától a II. emeleten, a 225. előadóban
Minden év tartogat meglepetéseket és izgalmas felfedezéseket a régészek és a
társtudományokban tevékenykedők számára. A tavalyi év feltárásaiból és leleteiből tárul fel
az érdeklődők számára egy gazdag áttekintés. Jakab Attila régész előadása.
Dr. Rémiás Tibor köszöntője és Benczúr Gyula alkotásának bemutatása
11 órától az I. emeleten
A múzeum igazgatója köszöntőt mond a Múzeumok Világnapja és a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow alkalmából. Ezután pedig a Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményét gyarapító
Benczúr Gyula alkotás bemutatása következik, Lukács Gábor festőművész tolmácsolásában.
Múzeum-Mozaik – irodalmi csemege
17:00 órától a II. emeleten, a 225. előadóban
A Vörös Postakocsi Műhely írói-költői rendhagyó irodalmi alkotásokkal lepik meg a
közönséget. 10 kiválasztott szó, melyek a múzeum világához kötődnek, ezek közül néhány
vagy mind felbukkannak az erre az alkalomra készített írásaikban. Vendégek: Béres Tamás
író, Csabai László író, Gerliczki András író, Kováts Judit író, Kulin Borbála főszerkesztő, Kürti
László költő, Nagy Zsuka költő. Az alkotások zenei átkötéséről Karap Zoltán (gitár)
gondoskodik.
CarPEDIGnem koncert
18:00 órától a II. emeleten, a 225. előadóban
A carPEDIGnem zenekar a világzene, akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből születő
repertoárjukat „21. századi sanzonok”-nak nevezi. A főként szerelemről és a halálról szóló
dalszövegeiket általában kortárs költők írják, de alkalmanként klasszikus szerzők verseit is
újraértelmezik a zene segítségével. A koncerten fellépnek: Dézsi Darinka (ének, tilinkó,
kütyük), Karap Zoltán (ének, gitár), Bartus Zoltán (ütőhangszerek, elektronika).
A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma - tekerd! csapatának vendégkiállítása – képek LEGO-kockákba álmodva
09:00-12:00 óráig folyamatosan
A csapat képiből ízelítőt láthatnak a Jósa András Múzeumban, az ifjú alkotók bemutatják a
képeket és mesélnek az alkotás folyamatáról is. Munkáikkal a világot és a számunkra fontos
műalkotásokat szeretnék bemutatni a saját szemszögükből. A feldolgozott témák az op-art
művészeti irányzattól a sportautókon át a képregényekig terjednek.
„Homokba szőtt város” - Városnéző séta
09:00, 10:00 és 13:00 órától, a Jósa András Múzeum bejárata elől
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Évszázadok nyomai, híres és hétköznapi emberek léptei, munkái, emlékei bújnak meg vagy
éppen kitárulkoznak az utcák, terek épületek, szobrok kavalkádjában a kíváncsi szemek előtt.
Kállay Gyűjtemény
- Nyíregyháza, Széchenyi utca 1.
A 25 éves Kállay Gyűjtemény
09:00, 10:00, 12:00 és 13 órától, a Jósa András Múzeum bejárata elől
A Kállay-túrán megismerkedhetünk a gyűjteményalapító dr. Kállay Kristóf életútjával és
szemügyre vehetjük személyes tárgyait. Ezen kívül egy dolgozószobán keresztül
betekinthetünk a két világháború közötti nagypolgári és arisztokrata világba is. Egy csoport
maximális létszáma 30 fő!
Sóstói Múzeumfalu
- Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes u. 1.
Falusi Felfedező játék
10:00, 13:00 és 15:00 órától
A Falusi Felfedező játékunkban résztvevőket térkép segítségével vezetjük végig a
Múzeumfalu érdekességein, s irányítjuk figyelmüket a rejtett értékekre. Felfedezés közben
kézügyességüket és kitartásukat is próbára tehetik a bátor jelentkezők, hisz szövőszéken
szőhetnek, népi játszóudvarban ügyeskedhetnek.
A részvétel regisztrációs költsége 100 Ft/fő!
Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
- Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.
Levéltári túra
09:00 és 10:00 órától
Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon bepillantást engedünk sokrétű munkánkba,
bemutatjuk féltett kincseinket legrégebbi iratunktól kezdve egészen a legmodernebb
igényeket kielégítő adatbázisunkig, sőt, e kivételes alkalommal látogatást teszünk
raktárainkba is!
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára
- Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.
Muzeális könyvek a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán
15:00 és 16:00 órától
Könyvtörténeti kiállítással és ehhez kapcsolódóan érdekességeket feltáró és bemutató
vezetéssel várják a látogatókat a főiskolán, a gyerekeket pedig játékos feladatok várják. A
könyvtár féltve őrzött kincse a mintegy 1580 kötetnyi régi kézirat és nyomtatvány kollekció.
Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény
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- Bethlen Gábor utca 5.
Tárlatvezetés a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményben
13:00-16:00 óráig folyamatosan
A gyűjteményben a látogatók vezetés mellett ismerkedhetnek meg az egyházművészeti
örökség néhány szeletével, amely főleg 17-18. századi ikonokból, ikonosztázion
faragványokból, liturgikus tárgyakból, könyvekből, viseletekből, templomi zászlókból és
egyéb egyházművészeti érdekességekből áll.
Evangélikus Nagytemplom
– Luther u. 1.
Torony-túra az evangélikus templomban
12:00-16:00 óráig folyamatosan
A Nyíregyházi Városvédő Egyesülettel fedezhetjük fel az 1784-86-ban épült evangélikus
templomot. Ízelítőt kapunk a történetéből, majd ezt követően a vállalkozó szelleműek
felkapaszkodtak a hosszú ideig tűzjelzőként is működő toronyba, hogy megfigyelhessék az
óraszerkezetet működés közben!
Nyíregyházi Állatpark
- Sóstófürdő, Sóstói út
MúzeumoZOO
Előre egyeztetett időpontban, egy osztály részére.
A Nyíregyházi Állatpark és a Jósa András Múzeum több éve együttműködik a MúzeumoZOO
programja kapcsán is. Ezen a napon egy iskolai osztályt lát vendégül az Állatpark, akik
felfedezhetik, hogy milyen érdekes és izgalmas szálak köthetik össze az Állatparkot és a
Múzeumot.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
TOVÁBBI RÉSZLETEK
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!
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Dátum:

5/5/2018

Médium:

szon-programok.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Nyíregyháza

Link:
http://szon-programok.hu/programok/mozaik-muzeumturaroadshow-nyiregyhaza/

Különleges tárlatvezetések, városi séta és még számos érdekes program várja a városlakókat
május 18-án.
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5/7/2018

Médium:

edupress.hu

Médium jellege:
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Megjelenés formája: online
Hír címe:
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A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
http://www.edupress.hu/index.php/ajanlo/1061-a-muzeumokvilagnapjan-erkezik-a-mozaik-muzeumtura-roadshow-nyiregyhazara

A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyházára
2018. máj. 07. hétfő, 14:26
Milyen titkokat rejt egy múzeum szakkönyvtára? Milyen munka zajlik a restaurátor
műhelyben? Mitől „kel életre” egy festmény? A nyíregyházi múzeumok efféle kulturális
csemegékkel várják az érdeklődőket a több szempontból is különleges napon a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow programjain: május 18-án ünneplik ugyanis a Városnapot, és
ekkor van a Múzeumok Világnapja is!
Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán
május 18-án, pénteken. Ebben az ajánló cikkben a Jósa András Múzeum programjait, foglalkozásait
szemlézzük, a második részben pedig a további 7 külső helyszín programjait vesszük górcső alá.
Eddig sose látott Benczúr Gyula alkotást mutatnak be a Jósa András Múzeumban, melyet dr.
Rémiás Tibor ünnepi köszöntőjével egybekötve lepleznek le 11 órakor. A Benczúr Gyula
emlékkiállításban Lukács Gábor festőművész tolmácsolásában ismerheti meg a közönség a
különleges alkotást, amely innentől kezdve a Jósa András Múzeum Képzőművészeti
Gyűjteményét gyarapítja.
Az intézményben egész nap érdekesebbnél érdekesebb múzeumpedagógiai és
múzeumandragógiai foglalkozások lesznek 9 és 16 óra között: a Benczúr Gyula emlékkiállításban
például azokat a hangulatokat, érzelmeket, illatokat, családi kapcsolatokat lehet megkeresni
Román Ágnes múzeumpedagógussal, amelyektől „életre kelnek” a képek. A foglalkozáson
fejtörőkkel, párkereső játékkal és közös játékkal gombolyíthatják fel az érdeklődők a
festmények titkait. A festményeknek azonban nem csak titkaik vannak, mesélni is tudnak: dr.
Bene János címzetes múzeumigazgató-történész legalábbis remekül tudja tolmácsolni a
mondanivalóikat. Ezúttal Domonkos Imre – Magyar katonaság című képének rejtélyeibe avatja
be a résztvevőket: megvizsgálják a katonák ruházatát, fegyvereit, s a végén kiderül, mi a
szokatlan a képen.
Aki még közelebb szeretne a műtárgyakhoz kerülni, csatlakozzon bátran a
Műtárgysimogatóhoz Babolcsi Andrea múzeumpedagógus-régészhez. A múzeum
gyűjteményeiből válogatva néhány műtárgy arra vár, hogy az érdeklődők kezei közt
vándorolva felfedje történetét. A Sárga Ördög kiállításban Vécseiné Lakatos Bernadett
múzeumpedagógussal pedig a numizmaták munkájába lehet bepillantást nyerni: itt kiderül,
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hogy milyen volt régen a pénz, milyen anyagból készült, kik vagy mik szerepeltek rajta, de
még saját tallér készítésére is lesz lehetőség!
A Múzeumok Világnapján természetesen nem maradhatnak ki a programból a rendhagyó
tárlatvezetések sem: ezúttal a Nyíregyháza katonasága című kiállításon dr. Bene János kalauzolja
végig a múzeumbarátokat, hiszen a város méltán híres a hadtörténetéről. 1891-ben a 14.
császári és királyi huszárezred vonult ide, a kiállításból pedig kiderül, milyen volt
Nyíregyháza ebben az időben békeidőben és háborúban.
A Karddal gyógyítsd ezt a kórságot című tárlaton pedig Mátyás király legendás alakját ismerhetik
meg közelebbről a résztvevők Kertész Fruzsina történésszel. Vajon mennyire fedte az
uralkodó a valóságban a népmesékben megjelenő álruhás király jellemvonásait? Életében
vagy halála után értékelték inkább? A tárlatvezetésen mindez kiderül!
A különleges napon a Jósa András Múzeum nem csak a főbejáratát tárja ki: a Mozaik
Múzeumtúra néhány programján a kulisszák mögé is beleshetnek a kíváncsi vendégek. A
Kincses-sziget című foglalkozáson a restaurátor műhely titkaira derül fény, ahol az érdekes,
színfalak mögötti munkálatokkal lehet megismerkedni Takácsné Varga Ágnes, Szmolár Edit
és Havasi Dóra restaurátorok vezetésével. Emellett lehetőség lesz a könyvtári polcok lakóival
is megismerkedni! A Múzeum Szakkönyvtárának programján több ezer érdekes szakkönyv,
folyóirat, különnyomat és muzeális értékű könyv világába csöppenhetnek az olvasás
szerelmesei, s megvitathatják azt is, hogy mi választjuk-e a könyvet, vagy ő minket? Laskayné
Szőlősi Katalin főkönyvtárossal mindezt megtudhatjuk.
A tudomány és történelem kedvelői sem maradnak kellemes időtöltési lehetőség nélkül,
ugyanis Sipkay Barna portréját és a 2017-es év régészeti felfedezéseit bemutató
ismeretterjesztő előadásokra ülhetnek be. Sipkay Barna író, újságíró volt, emellett festészettel,
grafikával is foglalkozott. Műveit a Kortársban, az Új Írásban, az Alföldben és a Napjainkban
is olvashatták az irodalmat kedvelők. Hagyatéka jelentős részét a múzeum Irodalmi
Gyűjteménye őrzi, az életútjáról Dr. Dámné Dr. Rácz Magdolna irodalomtörténész mesél 10
órától. A régészet rajongóinak pedig a 14 órakor kezdődő előadást ajánljuk, ahol a 2017-es év
izgalmas és különleges ásatásaiból és leleteiből ad áttekintést át Jakab Attila régész.
A LEGO kedvelőinek nagy örömére a Jósa András Múzeum ezen a napon a Nyíregyházi SZC
Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapatát
látja vendégül, akik a dán építőjáték kockáiból hoznak létre különböző alkotásokat. Ezúttal az
űrhajózás lesz a kiállításuk kiemelt témája, de Kodály Zoltán apró mozaikokból összeálló
portréján is lehet ámulni. Ráadásul 9 és 13 óra között az alkotókkal is lehet találkozni a tárlaton,
akik mesélnek a művek születéséről. Van is mit, hiszen a csapat tagjai többek között David
Tracy LEGO-művésszel, vagy a Marvel képregények rajzolóival is dolgoztak együtt.
Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárja a Jósa András Múzeumban: a Vörös
Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepik meg a közönséget. Erre az
alkalomra ugyanis 10 szót választottak ki, amelyek a múzeum világához kötődnek, ezek pedig
elhangzanak majd írásaikban. A 16:30-tól kezdődő Múzeum-Mozaik programon Béres Tamás,
Csabai László, Gerliczki András és Kováts Judit írók, Kulin Borbála, Kürti László, Nagy Zsuka
és Oláh András költők és írók felelnek az irodalmi csemegékért, az alkotások zenei
aláfestéséről pedig Karap Zoltán gondoskodik gitáron. Este hattól pedig a carPEDIGnem
zenekar koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők: Karap Zoltán és Dézsi Darinka közös
projektét a világzene, akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből felépülő „21. századi
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sanzonok” alkotják. Dalszövegeiket általában kortárs költők írják, de előfordul, hogy
klasszikus szerzők verseit is újraértelmezik.
Facebook-esemény: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyháza
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura, www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
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A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyházára
I. rész: a Jósa András Múzeum Programjai
Milyen titkokat rejt egy múzeum szakkönyvtára? Milyen munka zajlik a restaurátor
műhelyben? Mitől „kel életre” egy festmény? A nyíregyházi múzeumok efféle kulturális
csemegékkel várják az érdeklődőket a több szempontból is különleges napon a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow programjain: május 18-án ünneplik ugyanis a Városnapot, és
ekkor van a Múzeumok Világnapja is!
Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán
május 18-án, pénteken. Ebben az ajánló cikkben a Jósa András Múzeum programjait, foglalkozásait
szemlézzük, a második részben pedig a további 7 külső helyszín programjait vesszük górcső alá.
Eddig sose látott Benczúr Gyula alkotást mutatnak be a Jósa András Múzeumban, melyet dr.
Rémiás Tibor ünnepi köszöntőjével egybekötve lepleznek le 11 órakor. A Benczúr Gyula
emlékkiállításban Lukács Gábor festőművész tolmácsolásában ismerheti meg a közönség a
különleges alkotást, amely innentől kezdve a Jósa András Múzeum Képzőművészeti
Gyűjteményét gyarapítja.
Az intézményben egész nap érdekesebbnél érdekesebb múzeumpedagógiai és
múzeumandragógiai foglalkozások lesznek 9 és 16 óra között: a Benczúr Gyula emlékkiállításban
például azokat a hangulatokat, érzelmeket, illatokat, családi kapcsolatokat lehet megkeresni
Román Ágnes múzeumpedagógussal, amelyektől „életre kelnek” a képek. A foglalkozáson
fejtörőkkel, párkereső játékkal és közös játékkal gombolyíthatják fel az érdeklődők a
festmények titkait. A festményeknek azonban nem csak titkaik vannak, mesélni is tudnak: dr.
Bene János címzetes múzeumigazgató-történész legalábbis remekül tudja tolmácsolni a
mondanivalóikat. Ezúttal Domonkos Imre – Magyar katonaság című képének rejtélyeibe avatja
be a résztvevőket: megvizsgálják a katonák ruházatát, fegyvereit, s a végén kiderül, mi a
szokatlan a képen.
Aki még közelebb szeretne a műtárgyakhoz kerülni, csatlakozzon bátran a
Műtárgysimogatóhoz Babolcsi Andrea múzeumpedagógus-régészhez. A múzeum
gyűjteményeiből válogatva néhány műtárgy arra vár, hogy az érdeklődők kezei közt
vándorolva felfedje történetét. A Sárga Ördög kiállításban Vécseiné Lakatos Bernadett
múzeumpedagógussal pedig a numizmaták munkájába lehet bepillantást nyerni: itt kiderül,
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hogy milyen volt régen a pénz, milyen anyagból készült, kik vagy mik szerepeltek rajta, de
még saját tallér készítésére is lesz lehetőség!
A Múzeumok Világnapján természetesen nem maradhatnak ki a programból a rendhagyó
tárlatvezetések sem: ezúttal a Nyíregyháza katonasága című kiállításon dr. Bene János kalauzolja
végig a múzeumbarátokat, hiszen a város méltán híres a hadtörténetéről. 1891-ben a 14.
császári és királyi huszárezred vonult ide, a kiállításból pedig kiderül, milyen volt
Nyíregyháza ebben az időben békeidőben és háborúban.
A Karddal gyógyítsd ezt a kórságot című tárlaton pedig Mátyás király legendás alakját ismerhetik
meg közelebbről a résztvevők Kertész Fruzsina történésszel. Vajon mennyire fedte az
uralkodó a valóságban a népmesékben megjelenő álruhás király jellemvonásait? Életében
vagy halála után értékelték inkább? A tárlatvezetésen mindez kiderül!
A különleges napon a Jósa András Múzeum nem csak a főbejáratát tárja ki: a Mozaik
Múzeumtúra néhány programján a kulisszák mögé is beleshetnek a kíváncsi vendégek. A
Kincses-sziget című foglalkozáson a restaurátor műhely titkaira derül fény, ahol az érdekes,
színfalak mögötti munkálatokkal lehet megismerkedni Takácsné Varga Ágnes, Szmolár Edit
és Havasi Dóra restaurátorok vezetésével. Emellett lehetőség lesz a könyvtári polcok lakóival
is megismerkedni! A Múzeum Szakkönyvtárának programján több ezer érdekes szakkönyv,
folyóirat, különnyomat és muzeális értékű könyv világába csöppenhetnek az olvasás
szerelmesei, s megvitathatják azt is, hogy mi választjuk-e a könyvet, vagy ő minket? Laskayné
Szőlősi Katalin főkönyvtárossal mindezt megtudhatjuk.
A tudomány és történelem kedvelői sem maradnak kellemes időtöltési lehetőség nélkül,
ugyanis Sipkay Barna portréját és a 2017-es év régészeti felfedezéseit bemutató
ismeretterjesztő előadásokra ülhetnek be. Sipkay Barna író, újságíró volt, emellett festészettel,
grafikával is foglalkozott. Műveit a Kortársban, az Új Írásban, az Alföldben és a Napjainkban
is olvashatták az irodalmat kedvelők. Hagyatéka jelentős részét a múzeum Irodalmi
Gyűjteménye őrzi, az életútjáról Dr. Dámné Dr. Rácz Magdolna irodalomtörténész mesél 10
órától. A régészet rajongóinak pedig a 14 órakor kezdődő előadást ajánljuk, ahol a 2017-es év
izgalmas és különleges ásatásaiból és leleteiből ad áttekintést át Jakab Attila régész.
A LEGO kedvelőinek nagy örömére a Jósa András Múzeum ezen a napon a Nyíregyházi SZC
Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapatát
látja vendégül, akik a dán építőjáték kockáiból hoznak létre különböző alkotásokat. Ezúttal az
űrhajózás lesz a kiállításuk kiemelt témája, de Kodály Zoltán apró mozaikokból összeálló
portréján is lehet ámulni. Ráadásul 9 és 13 óra között az alkotókkal is lehet találkozni a tárlaton,
akik mesélnek a művek születéséről. Van is mit, hiszen a csapat tagjai többek között David
Tracy LEGO-művésszel, vagy a Marvel képregények rajzolóival is dolgoztak együtt.
Fotó: a tekerd! csapat Facebook-oldaláról
Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárja a Jósa András Múzeumban: a Vörös
Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepik meg a közönséget. Erre az
alkalomra ugyanis 10 szót választottak ki, amelyek a múzeum világához kötődnek, ezek pedig
elhangzanak majd írásaikban. A 16:30-tól kezdődő Múzeum-Mozaik programon Béres Tamás,
Csabai László, Gerliczki András és Kováts Judit írók, Kulin Borbála, Kürti László, Nagy Zsuka
és Oláh András költők és írók felelnek az irodalmi csemegékért, az alkotások zenei
aláfestéséről pedig Karap Zoltán gondoskodik gitáron. Este hattól pedig a carPEDIGnem
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zenekar koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők: Karap Zoltán és Dézsi Darinka közös
projektét a világzene, akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből felépülő „21. századi
sanzonok” alkotják. Dalszövegeiket általában kortárs költők írják, de előfordul, hogy
klasszikus szerzők verseit is újraértelmezik.
Fotó: a carPEDIGnem Facebook-oldaláról
Facebook-esemény: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyháza
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura, www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Dátum:

5/11/2018

Médium:

nyiregyhaza.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyháza

Link:
https://www.nyiregyhaza.hu/mozaik-muzeumtura-roadshownyiregyhaza-2018-05-11

Mozaik múzeumtúra - Roadshow Nyíregyháza
2018.05.11.
Különleges tárlatvezetések, városi séta és még számos érdekes program várja a városlakókat
május 18-án.
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Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Nyíregyházán

Link:
nyiregyhazan

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/mozaik-muzeumtura-

Mozaik Múzeumtúra Nyíregyházán
ROADSHOW
Örökség Kultúrpolitikai Intézet
2018-05-11 08:00
Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán
május 18-án, pénteken. Ebben az ajánló cikkben a Jósa András Múzeum programjait, foglalkozásait
szemlézzük, a második részben pedig a további 7 külső helyszín programjait vesszük górcső alá.

I. rész: a Jósa András Múzeum Programjai
Eddig sose látott Benczúr Gyula alkotást mutatnak be a Jósa András Múzeumban, melyet dr.
Rémiás Tibor ünnepi köszöntőjével egybekötve lepleznek le 11 órakor. A Benczúr Gyula
emlékkiállításban Lukács Gábor festőművész tolmácsolásában ismerheti meg a közönség a
különleges alkotást, amely innentől kezdve a Jósa András Múzeum Képzőművészeti
Gyűjteményét gyarapítja.
Az intézményben egész nap érdekesebbnél érdekesebb múzeumpedagógiai és
múzeumandragógiai foglalkozások lesznek 9 és 16 óra között: a Benczúr Gyula emlékkiállításban
például azokat a hangulatokat, érzelmeket, illatokat, családi kapcsolatokat lehet megkeresni
Román Ágnes múzeumpedagógussal, amelyektől „életre kelnek” a képek. A foglalkozáson
fejtörőkkel, párkereső játékkal és közös játékkal gombolyíthatják fel az érdeklődők a
festmények titkait. A festményeknek azonban nem csak titkaik vannak, mesélni is tudnak: dr.
Bene János címzetes múzeumigazgató-történész legalábbis remekül tudja tolmácsolni a
mondanivalóikat. Ezúttal Domonkos Imre – Magyar katonaság című képének rejtélyeibe avatja
be a résztvevőket: megvizsgálják a katonák ruházatát, fegyvereit, s a végén kiderül, mi a
szokatlan a képen. Aki még közelebb szeretne a műtárgyakhoz kerülni, csatlakozzon bátran a
Műtárgysimogatóhoz Babolcsi Andrea múzeumpedagógus-régészhez. A múzeum
gyűjteményeiből válogatva néhány műtárgy arra vár, hogy az érdeklődők kezei közt
vándorolva felfedje történetét. A Sárga Ördög kiállításban Vécseiné Lakatos Bernadett
múzeumpedagógussal pedig a numizmaták munkájába lehet bepillantást nyerni: itt kiderül,
hogy milyen volt régen a pénz, milyen anyagból készült, kik vagy mik szerepeltek rajta, de
még saját tallér készítésére is lesz lehetőség!
A Múzeumok Világnapján természetesen nem maradhatnak ki a programból a rendhagyó
tárlatvezetések sem: ezúttal a Nyíregyháza katonasága című kiállításon dr. Bene János kalauzolja
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végig a múzeumbarátokat, hiszen a város méltán híres a hadtörténetéről. 1891-ben a 14.
császári és királyi huszárezred vonult ide, a kiállításból pedig kiderül, milyen volt
Nyíregyháza ebben az időben békeidőben és háborúban. A Karddal gyógyítsd ezt a kórságot című
tárlaton pedig Mátyás király legendás alakját ismerhetik meg közelebbről a résztvevők Kertész
Fruzsina történésszel. Vajon mennyire fedte az uralkodó a valóságban a népmesékben
megjelenő álruhás király jellemvonásait? Életében vagy halála után értékelték inkább? A
tárlatvezetésen mindez kiderül!
A különleges napon a Jósa András Múzeum nem csak a főbejáratát tárja ki: a Mozaik
Múzeumtúra néhány programján a kulisszák mögé is beleshetnek a kíváncsi vendégek. A
Kincses-sziget című foglalkozáson a restaurátor műhely titkaira derül fény, ahol az érdekes,
színfalak mögötti munkálatokkal lehet megismerkedni Takácsné Varga Ágnes, Szmolár Edit
és Havasi Dóra restaurátorok vezetésével. Emellett lehetőség lesz a könyvtári polcok lakóival
is megismerkedni! A Múzeum Szakkönyvtárának programján több ezer érdekes szakkönyv,
folyóirat, különnyomat és muzeális értékű könyv világába csöppenhetnek az olvasás
szerelmesei, s megvitathatják azt is, hogy mi választjuk-e a könyvet, vagy ő minket? Laskayné
Szőlősi Katalin főkönyvtárossal mindezt megtudhatjuk.
A tudomány és történelem kedvelői sem maradnak kellemes időtöltési lehetőség nélkül,
ugyanis Sipkay Barna portréját és a 2017-es év régészeti felfedezéseit bemutató
ismeretterjesztő előadásokra ülhetnek be. Sipkay Barna író, újságíró volt, emellett festészettel,
grafikával is foglalkozott. Műveit a Kortársban, az Új Írásban, az Alföldben és a Napjainkban
is olvashatták az irodalmat kedvelők. Hagyatéka jelentős részét a múzeum Irodalmi
Gyűjteménye őrzi, az életútjáról Dr. Dámné Dr. Rácz Magdolna irodalomtörténész mesél 10
órától. A régészet rajongóinak pedig a 14 órakor kezdődő előadást ajánljuk, ahol a 2017-es év
izgalmas és különleges ásatásaiból és leleteiből ad áttekintést át Jakab Attila régész.
A LEGO kedvelőinek nagy örömére a Jósa András Múzeum ezen a napon a Nyíregyházi SZC
Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapatát
látja vendégül, akik a dán építőjáték kockáiból hoznak létre különböző alkotásokat. Ezúttal az
űrhajózás lesz a kiállításuk kiemelt témája, de Kodály Zoltán apró mozaikokból összeálló
portréján is lehet ámulni. Ráadásul 9 és 13 óra között az alkotókkal is lehet találkozni a tárlaton,
akik mesélnek a művek születéséről. Van is mit, hiszen a csapat tagjai többek között David
Tracy LEGO-művésszel, vagy a Marvel képregények rajzolóival is dolgoztak együtt.
Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárja a Jósa András Múzeumban: a Vörös
Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepik meg a közönséget. Erre az
alkalomra ugyanis 10 szót választottak ki, amelyek a múzeum világához kötődnek, ezek pedig
elhangzanak majd írásaikban. A 16:30-tól kezdődő Múzeum-Mozaik programon Béres Tamás,
Csabai László, Gerliczki András és Kováts Judit írók, Kulin Borbála, Kürti László, Nagy Zsuka
és Oláh András költők és írók felelnek az irodalmi csemegékért, az alkotások zenei
aláfestéséről pedig Karap Zoltán gondoskodik gitáron. Este hattól pedig a carPEDIGnem
zenekar koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők: Karap Zoltán és Dézsi Darinka közös
projektét a világzene, akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből felépülő „21. századi
sanzonok” alkotják. Dalszövegeiket általában kortárs költők írják, de előfordul, hogy
klasszikus szerzők verseit is újraértelmezik.
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
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www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásának Facebook-eseménye:
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Dátum:

5/14/2018

Médium:

mozaikmuzeumtura.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Nyíregyházára II.

A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/a-muzeumok-vilagnapjanerkezik-a-mozaik-muzeumtura-roadshow-nyiregyhazara-ii

A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyházára II.
II. rész: a külső helyszínek programjai
Milyen titkokat rejt egy múzeum szakkönyvtára? Milyen munka zajlik a restaurátor
műhelyben? Mitől „kel életre” egy festmény? A nyíregyházi múzeumok efféle kulturális
csemegékkel várják az érdeklődőket a több szempontból is különleges napon a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow programjain: május 18-án ünneplik ugyanis a Városnapot, és
ekkor van a Múzeumok Világnapja is!

Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán
május 18-án, pénteken. Ebben az ajánló cikkben a Mozaik Múzeumtúra Roadshow rendezvényhez
csatlakozó kulturális intézmények és múzeumok programjait, foglalkozásait szemlézzük. A cikksorozat
első részében Jósa András Múzeum programjait vettük górcső alá.
A rendezvénysorozathoz csatlakozott az idén 25 éves Kállay Gyűjtemény, ahol izgalmas
múzeumtúrákon lehet részt venni Holmár Zoltán történész vezetésével. Az érdeklődők a
gyűjteményalapító dr. Kállay Kristóf életútjával és használati tárgyaival, valamint a két
világháború közötti nagypolgári és arisztokrata életmóddal ismerkedhetnek meg. A túra
végén a jövőbe is alkalom lesz bepillantani, ugyanis a Bessenyei téren álló, jelenleg felújítás
alatt álló Kállay-kúriát is szemügyre vehetik az érdeklődők, ahová a gyűjtemény 2019-2020
folyamán fog átköltözni.
A Sóstói Múzeumfaluba látogatók felfedező játékban vehetnek részt, melyen térkép
segítségével bukkanhatnak rá a skanzen rejtett értékeire. Eközben kézügyességüket és
kitartásukat is tesztelhetik, hiszen népi játszóudvarban ügyeskedhetnek, s még szövőszéken
is szőhetnek!
A kulturális nap jegyében a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltára is megnyitja kapuit: foglalkozásaikon meg lehet tekinteni a legféltettebb kincseiket,
a legrégebbi irataikat is, de a kivételes alkalomból ezúttal a raktárba is el lehet látogatni Nagy
Dóra főlevéltáros vezetésével. A foglalkozáson azonban nem csak az ősi iratok világában lehet
kalandozni, a résztvevők megismerkedhetnek a levéltári szakmában dolgozók mai segítőjével,
a legmodernebb technológiáknak megfelelő adatbázissal is.
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A sokszínű programkavalkádba a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára is csatlakozik, így a keleti
katolikus egyházművészet kincsei is feltárulnak! Az egyetlen hazai Görögkatolikus
Egyházmegyei Gyűjteményben a látogatók Újteleki Zsuzsa tárlatvezetésein ismerkedhetnek
meg a görögkatolikus egyházművészeti örökség értékes szeletével: 17-18. századi ikonokat,
ikonosztáziontöredékeket, valamint többek között 16-17. századi liturgikus könyveket,
öltözeteket lehet megcsodálni. A Hittudományi Főiskola Könyvtárában pedig könyvtörténeti
kiállítással, a gyerekek számára pedig játékos feladatokkal készülnek a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow-ra. Az intézményben olyan kincseket lehet megcsodálni, mint például az 1481-ből
származó Nürnbergben készült ősnyomtatvány! Emellett a gyűjtemény igazi érdekessége az
első teljes cirill betűs nyomtatott biblia, az 1581-es kiadású Osztrogi Biblia, amiből csak néhány
darab található Magyarországon. A foglalkozáson Dr. Khürner Éva főkönyvtáros várja a
könyvbarátokat.
Nyíregyháza értékeivel a „Homokba szőtt város” című kulturális sétán lehet megismerkedni:
az utcák, terek, szobrok és épületek híres és hétköznapi emberek lépteit és emlékeit őrzik. A
városi séták két különböző helyszínről indulnak a nap folyamán: a Jósa András Múzeum
bejárata elől Juhász Béla idegenvezetővel, az Evangélikus templom elől pedig Cservenyák
Katalin idegenvezetővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők a város titkaival. Akit pedig az
Evangélikus Templom történelme érdekel, torony-túrához csatlakozhat, mellyel az 1786-ban
elkészült épület tornyába lehet felkapaszkodni, ahol megfigyelheti az óraszerkezet
működését. Emellett a Nyíregyházi Városvédő Egyesület tagjai mesélik el a templom
történetét, építésének részleteit.
Egy szerencsés osztály a Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmából a Nyíregyházi
Állatparkba látogathat el, ahol a MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal
köthetik össze a Múzeumot és az Állatparkot Révészné Petró Zsuzsával, az Állatpark
Kommunikációs Osztályának vezetőjével. A programon „állati szemszögből” mutatkozik be
a Jósa András Múzeum, tehát amivel festményeken és szobrokon találkozhatnak a látogatók,
most élőben is bemutatkoznak az Állatparkban, ráadásul eredeti csontokkal kiegészülve!
Fotó: a Sóstó Zoo weboldaláról
Végül, de nem utolsó sorban az 1964-ben épült, csillag alakú Arany János utcai víztorony is
megnyitja kapuját ezen a napon a látogatók előtt. A csillag alakzat átmérője alulról felfelé
haladva fokozatosan tágul, a talapzatnál 8 méter, a tetejénél 16 méter átmérőjűre szélesedik ki
a víztorony szerkezete. A torony 50 méteres magasságát elérve mindenki megcsodálhatja az
elé táruló panorámát. A túrát követően pedig friss vízzel olthatják szomjukat a látogatók,
melyről a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai gondoskodnak.
Facebook-esemény: Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyháza
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura, www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Irodalmi beszélgetés Nagy Zsukával...

Link:

Kelet-Magyarország - 2018. 05. 15. (1,12. oldal)
Irodalmi beszélgetés Nagy Zsukával...
Irodalmi beszélgetés Nagy Zsukával Kisvárdán. 12. oldal Programok Szabolcs-SzatmárBereg megyében Május 15., kedd 10–14 óra: Paverpol-foglalkozás Sz. Nagy Tímeával,
Városmajori Művelődési Ház, Nyíregyháza 10–15 óra: Karriernap, A épület, Nyíregyházi
Egyetem 11 óra: Gyógyfüves tradicionális rongybabakészítés Homoljak Viktória art- és
babaterapeuta vezetésével, Jósavárosi Művelődési Ház, Nyíregyháza 14 óra: Jubileumi
ünnepség a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium fennállásának 60. évfordulója
alkalmából, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza 17 óra: Szindbáddal Nyárligeten –
Művészasztal Csabai Lászlóval, Művész Stúdió, Nyíregyháza Május 16., szerda 10 óra: Szóló
szőlő, mosolygó alma, csengő barack – kötetbemutató, a vendég: Gálik Margit, megyei
könyvtár, Nyíregyháza 15 óra: Veszteség és gyász feldolgozása idős korban – Exterdéné
Zsurkai Ilona előadása, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza 16.30: Deák Ferenc
Akadémia Egyesület sorozata: dr. Müller Rolf előadása Péter Gáborról, az ÁVH egykori
vezetőjéről, megyei könyvtár konferenciaterme, Nyíregyháza 19 óra: Zrínyis Akadémia, a
vendég: Kéry Péter, operatőr, filmrendező, Zrínyi-gimnázium, Nyíregyháza 19 óra: A Liszt
Ferenc Kamarazenekar hangversenye, közreműködik Fátyol Rudolf hegedűművész, Vikár
Sándor Zeneiskola, Nyíregyháza Május 17., csütörtök 10 óra: Fogyatékkal Élők Művészeti
fesztiválja, Vasutas Művelődési Ház, Nyíregyháza 10 óra: Pünkösdi papírrózsa készítése,
előadás a pünkösdről, Jósavárosi Művelődési Ház, Nyíregyháza 12 és 14 óra: A ZIG-ZUG
Pódium bemutatja a Sok hűhó a szerelemért című Shakespeareadaptációt, Művész Stúdió,
Nyíregyháza 16 óra: Ünnepség az Izrael Állam alapításának 70. évfordulója tiszteletére,
faültetés a zsinagóga előtt, majd ünnepi ülés a megyeháza dísztermében, Nyíregyháza 16 óra:
A Spanyolnátha Könyvek sorozatban megjelent kiadványokról beszélget Deák-Takács Szilvia
magyartanár és Nagy Zsuka költő, Várday István Városi Könyvtár, Kisvárda Május 18., péntek
9– 19 óra: Mozaik múzeumtúra: műtárgysimogató, bepillantás a restaurátor-műhelybe, falusi
felfedező játék, mesélnek a festmények, Jósa András Múzeum, Kállay Gyűjtemény, Sóstói
Múzeumfalu, Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény, Nyíregyháza 16 óra:
Erőszakmentes kommunikáció – Sőregi Katalin interaktív előadása, Várday István Városi
Könyvtár, Kisvárda 19 óra: A Filharmónia Magyarország szervezésében fellép a Helsinki
Evangélikus Püspökség Fiúkórusa és a Budapesti Vonósok, vezényel Hannu Norjanen,
Kodály-iskola, Nyíregyháza Május 19., szombat 9 óra: XIV. Öhönforgató-verseny és
néptánctalálkozó: fellép Koós János és Dékány Sarolta, Zalatnay Sarolta, Varga Viktor, az Y2K,
strand, Tiszavasvári 9 óra: Városnap és szelektív szombat: vetélkedők, táncbemutatók,
koncertet ad Opitz Barbi, Korda György és Balázs Klári, Kasza Tibi, lesz gasztroudvar,
Kossuth tér, Nyíregyháza Május 20., vasárnap 8 óra: I. Nyíregyházi BMX Contest roller- és

283

BMX-verseny, skatepark, Nyíregyháza 18 óra: Pünkösdi orgonahangverseny (közreműködik
Méhes Balázs tiszakécskei orgonaművész), evangélikus nagytemplom, Nyíregyháza
KA: BMX-esek és rolleresek versenye
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Dátum:

5/15/2018

Médium:

edupress.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Nyíregyházára

A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
http://www.edupress.hu/index.php/ajanlo/1062-ii-resz-a-kulsohelyszinek-programjai

A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyházára
2018. máj. 15. kedd, 12:33
II. rész: a külső helyszínek programjai
Milyen titkokat rejt egy múzeum szakkönyvtára? Milyen munka zajlik a restaurátor
műhelyben? Mitől „kel életre” egy festmény? A nyíregyházi múzeumok efféle kulturális
csemegékkel várják az érdeklődőket a több szempontból is különleges napon a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow programjain: május 18-án ünneplik ugyanis a Városnapot, és
ekkor van a Múzeumok Világnapja is!
Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán
május 18-án, pénteken. Ebben az ajánló cikkben a Mozaik Múzeumtúra Roadshow rendezvényhez
csatlakozó kulturális intézmények és múzeumok programjait, foglalkozásait szemlézzük. A cikksorozat
első részében Jósa András Múzeum programjait vettük górcső alá.
A rendezvénysorozathoz csatlakozott az idén 25 éves Kállay Gyűjtemény, ahol izgalmas
múzeumtúrákon lehet részt venni Holmár Zoltán történész vezetésével. Az érdeklődők a
gyűjteményalapító dr. Kállay Kristóf életútjával és használati tárgyaival, valamint a két
világháború közötti nagypolgári és arisztokrata életmóddal ismerkedhetnek meg. A túra
végén a jövőbe is alkalom lesz bepillantani, ugyanis a Bessenyei téren álló, jelenleg felújítás
alatt álló Kállay-kúriát is szemügyre vehetik az érdeklődők, ahová a gyűjtemény 2019-2020
folyamán fog átköltözni.
A Sóstói Múzeumfaluba látogatók felfedező játékban vehetnek részt, melyen térkép
segítségével bukkanhatnak rá a skanzen rejtett értékeire. Eközben kézügyességüket és
kitartásukat is tesztelhetik, hiszen népi játszóudvarban ügyeskedhetnek, s még szövőszéken
is szőhetnek!
A kulturális nap jegyében a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltára is megnyitja kapuit: foglalkozásaikon meg lehet tekinteni a legféltettebb kincseiket,
a legrégebbi irataikat is, de a kivételes alkalomból ezúttal a raktárba is el lehet látogatni Nagy
Dóra főlevéltáros vezetésével. A foglalkozáson azonban nem csak az ősi iratok világában lehet
kalandozni, a résztvevők megismerkedhetnek a levéltári szakmában dolgozók mai segítőjével,
a legmodernebb technológiáknak megfelelő adatbázissal is.
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A sokszínű programkavalkádba a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára is csatlakozik, így a keleti
katolikus egyházművészet kincsei is feltárulnak! Az egyetlen hazai Görögkatolikus
Egyházmegyei Gyűjteményben a látogatók Újteleki Zsuzsa tárlatvezetésein ismerkedhetnek
meg a görögkatolikus egyházművészeti örökség értékes szeletével: 17-18. századi ikonokat,
ikonosztáziontöredékeket, valamint többek között 16-17. századi liturgikus könyveket,
öltözeteket lehet megcsodálni. A Hittudományi Főiskola Könyvtárában pedig könyvtörténeti
kiállítással, a gyerekek számára pedig játékos feladatokkal készülnek a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow-ra. Az intézményben olyan kincseket lehet megcsodálni, mint például az 1481-ből
származó Nürnbergben készült ősnyomtatvány! Emellett a gyűjtemény igazi érdekessége az
első teljes cirill betűs nyomtatott biblia, az 1581-es kiadású Osztrogi Biblia, amiből csak néhány
darab található Magyarországon.
A foglalkozáson Dr. Khürner Éva főkönyvtáros várja a könyvbarátokat.
Nyíregyháza értékeivel a „Homokba szőtt város” című kulturális sétán lehet megismerkedni:
az utcák, terek, szobrok és épületek híres és hétköznapi emberek lépteit és emlékeit őrzik. A
városi séták két különböző helyszínről indulnak a nap folyamán: a Jósa András Múzeum
bejárata elől Juhász Béla idegenvezetővel, az Evangélikus templom elől pedig Cservenyák
Katalin idegenvezetővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők a város titkaival. Akit pedig az
Evangélikus Templom történelme érdekel, torony-túrához csatlakozhat, mellyel az 1786-ban
elkészült épület tornyába lehet felkapaszkodni, ahol megfigyelheti az óraszerkezet
működését. Emellett a Nyíregyházi Városvédő Egyesület tagjai mesélik el a templom
történetét, építésének részleteit.
Egy szerencsés osztály a Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmából a Nyíregyházi
Állatparkba látogathat el, ahol a MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal
köthetik össze a Múzeumot és az Állatparkot Révészné Petró Zsuzsával, az Állatpark
Kommunikációs Osztályának vezetőjével. A programon „állati szemszögből” mutatkozik be
a Jósa András Múzeum, tehát amivel festményeken és szobrokon találkozhatnak a látogatók,
most élőben is bemutatkoznak az Állatparkban, ráadásul eredeti csontokkal kiegészülve!
Végül, de nem utolsó sorban az 1964-ben épült, csillag alakú Arany János utcai víztorony is
megnyitja kapuját ezen a napon a látogatók előtt. A csillag alakzat átmérője alulról felfelé
haladva fokozatosan tágul, a talapzatnál 8 méter, a tetejénél 16 méter átmérőjűre szélesedik ki
a víztorony szerkezete. A torony 50 méteres magasságát elérve mindenki megcsodálhatja az
elé táruló panorámát. A túrát követően pedig friss vízzel olthatják szomjukat a látogatók,
melyről a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai gondoskodnak.
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásának Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/1742721519137627/
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

286

Dátum:

5/15/2018

Médium:

Kölcsey TV Youtube csatorna

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Múzeumok Világnapja - Kölcsey Tv

Link:
rfyHA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=v8Y0n-

Városszerte nyolc helyszínen, huszonkét különböző programon vehetnek részt a kultúra
kedvelői Nyíregyházán május 18-án, a Múzeumok Világnapján. A Mozaik Múzeumtúra
Roadshow-hoz csatlakozó nyíregyházi múzeumok számos kulturális csemegével várják az
érdeklődőket a világnapon, többek között a Jósa András Múzeumban egy különleges Benczúr
Gyula alkotást is bemutatnak, valamint különféle foglalkozásokkal is készül az intézmény.
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Dátum:

5/15/2018

Médium:

kolcseytv.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Múzeumok Világnapja

Link:

http://kolcseytv.hu/muzeumok-vilagnapja/

Múzeumok Világnapja
Városszerte nyolc helyszínen, huszonkét különböző programon vehetnek részt a kultúra
kedvelői Nyíregyházán május 18-án, a Múzeumok Világnapján.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow-hoz csatlakozó nyíregyházi múzeumok számos kulturális
csemegével várják az érdeklődőket a világnapon, többek között a Jósa András Múzeumban
egy különleges Benczúr Gyula alkotást is bemutatnak, valamint különféle foglalkozásokkal is
készül az intézmény.
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Dátum:

5/15/2018

Médium:

sunshinefm.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyházán

Link:
http://www.sunshinefm.hu/?action=new&id=99437#!/pages/bejegyzes.php?id=99
437

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyházán
Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői
Nyíregyházán május 18-án, pénteken, amikoris Nyíregyházára érkezeik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow. Többek között egy eddig soha nem látott Benczúr Gyula alkotást
mutatnak be a Jósa András Múzeumban, de emellett egész nap érdekes múzeumpedagógiai
foglalkozások is lesznek. Aki közelebb szeretne a műtárgyakhoz kerülni, csatlakozzon bátran
a Műtárgysimogatóhoz, ugyanis ezen a napon erre is van lehetőség. A Sárga Ördög kiállításon
pedig a numizmaták munkájába lehet bepillantást nyerni. Az idén 25 éves Kállay Gyűjtemény
is túrákat indít az intézményben, melyen a gyűjteményalapító életútjával és a két világháború
közötti nagypolgári és arisztokrata életmóddal lesz alkalom megismerkedni. A Sóstói
Múzeumfaluba látogatók felfedező játékban vehetnek részt, a Megyei Levéltárban pedig meg
lehet tekinteni a legféltettebb kincseiket, a legrégebbi irataikat is. A sokszínű
programkavalkádhoz a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára is csatlakozik. A Városnaphoz
kapcsolódva, Nyíregyháza értékeivel a „Homokba szőtt város” című kulturális sétán lehet
megismerkedni. Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárja a Jósa András
Múzeumban.
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Dátum:

5/15/2018

Médium:

hir7.info

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:

https://hir7.info/2018/05/15/mozaik-muzeumtura-roadshow/
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Dátum:

5/15/2018

Médium:

frissvideok.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
https://frissvideok.hu/regionalis/1014889-video-mozaikmuzeumtura-roadshow
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Dátum:

5/15/2018

Médium:

magyarmuzeumok.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Nyíregyházára

A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/a-muzeumok-vilagnapjanerkezik-a-mozaik-muzeumtura-roadshow-nyiregyhazara

A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyházára
KÜLSŐ HELYSZÍNEK
Mozaik Múzeumtúra
2018-05-15 08:00
Milyen titkokat rejt egy múzeum szakkönyvtára? Milyen munka zajlik a restaurátor
műhelyben? Mitől „kel életre” egy festmény? A nyíregyházi múzeumok efféle kulturális
csemegékkel várják az érdeklődőket a több szempontból is különleges napon a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow programjain: május 18-án ünneplik ugyanis a Városnapot, és
ekkor van a Múzeumok Világnapja is!
Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán
május 18-án, pénteken. Ebben az ajánló cikkben a Mozaik Múzeumtúra Roadshow rendezvényhez
csatlakozó kulturális intézmények és múzeumok programjait, foglalkozásait szemlézzük. A cikksorozat
első részében Jósa András Múzeum programjait vettük górcső alá.
A rendezvénysorozathoz csatlakozott az idén 25 éves Kállay Gyűjtemény, ahol izgalmas
múzeumtúrákon lehet részt venni Holmár Zoltán történész vezetésével. Az érdeklődők a
gyűjteményalapító dr. Kállay Kristóf életútjával és használati tárgyaival, valamint a két
világháború közötti nagypolgári és arisztokrata életmóddal ismerkedhetnek meg. A túra
végén a jövőbe is alkalom lesz bepillantani, ugyanis a Bessenyei téren álló, jelenleg felújítás
alatt álló Kállay-kúriát is szemügyre vehetik az érdeklődők, ahová a gyűjtemény 2019-2020
folyamán fog átköltözni. A Sóstói Múzeumfaluba látogatók felfedező játékban vehetnek részt,
melyen térkép segítségével bukkanhatnak rá a skanzen rejtett értékeire. Eközben
kézügyességüket és kitartásukat is tesztelhetik, hiszen népi játszóudvarban ügyeskedhetnek,
s még szövőszéken is szőhetnek!
A kulturális nap jegyében a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltára is megnyitja kapuit: foglalkozásaikon meg lehet tekinteni a legféltettebb kincseiket,
a legrégebbi irataikat is, de a kivételes alkalomból ezúttal a raktárba is el lehet látogatni Nagy
Dóra főlevéltáros vezetésével. A foglalkozáson azonban nem csak az ősi iratok világában lehet
kalandozni, a résztvevők megismerkedhetnek a levéltári szakmában dolgozók mai segítőjével,
a legmodernebb technológiáknak megfelelő adatbázissal is.
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A sokszínű programkavalkádba a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára is csatlakozik, így a keleti
katolikus egyházművészet kincsei is feltárulnak! Az egyetlen hazai Görögkatolikus
Egyházmegyei Gyűjteményben a látogatók Újteleki Zsuzsa tárlatvezetésein ismerkedhetnek
meg a görögkatolikus egyházművészeti örökség értékes szeletével: 17-18. századi ikonokat,
ikonosztáziontöredékeket, valamint többek között 16-17. századi liturgikus könyveket,
öltözeteket lehet megcsodálni. A Hittudományi Főiskola Könyvtárában pedig könyvtörténeti
kiállítással, a gyerekek számára pedig játékos feladatokkal készülnek a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow-ra. Az intézményben olyan kincseket lehet megcsodálni, mint például az 1481-ből
származó Nürnbergben készült ősnyomtatvány! Emellett a gyűjtemény igazi érdekessége az
első teljes cirill betűs nyomtatott biblia, az 1581-es kiadású Osztrogi Biblia, amiből csak néhány
darab található Magyarországon. A foglalkozáson Dr. Khürner Éva főkönyvtáros várja a
könyvbarátokat.
Nyíregyháza értékeivel a „Homokba szőtt város” című kulturális sétán lehet megismerkedni:
az utcák, terek, szobrok és épületek híres és hétköznapi emberek lépteit és emlékeit őrzik. A
városi séták két különböző helyszínről indulnak a nap folyamán: a Jósa András Múzeum
bejárata elől Juhász Béla idegenvezetővel, az Evangélikus templom elől pedig Cservenyák
Katalin idegenvezetővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők a város titkaival. Akit pedig az
Evangélikus Templom történelme érdekel, torony-túrához csatlakozhat, mellyel az 1786-ban
elkészült épület tornyába lehet felkapaszkodni, ahol megfigyelheti az óraszerkezet
működését. Emellett a Nyíregyházi Városvédő Egyesület tagjai mesélik el a templom
történetét, építésének részleteit.
Egy szerencsés osztály a Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmából a Nyíregyházi
Állatparkba látogathat el, ahol a MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal
köthetik össze a Múzeumot és az Állatparkot Révészné Petró Zsuzsával, az Állatpark
Kommunikációs Osztályának vezetőjével. A programon „állati szemszögből” mutatkozik be
a Jósa András Múzeum, tehát amivel festményeken és szobrokon találkozhatnak a látogatók,
most élőben is bemutatkoznak az Állatparkban, ráadásul eredeti csontokkal kiegészülve!
Végül, de nem utolsó sorban az 1964-ben épült, csillag alakú Arany János utcai víztorony is
megnyitja kapuját ezen a napon a látogatók előtt. A csillag alakzat átmérője alulról felfelé
haladva fokozatosan tágul, a talapzatnál 8 méter, a tetejénél 16 méter átmérőjűre szélesedik ki
a víztorony szerkezete. A torony 50 méteres magasságát elérve mindenki megcsodálhatja az
elé táruló panorámát. A túrát követően pedig friss vízzel olthatják szomjukat a látogatók,
melyről a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai gondoskodnak.
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A Múzeumok Világnapján érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Nyíregyházára
2018.05.16
Milyen titkokat rejt egy múzeum szakkönyvtára? Milyen munka zajlik a restaurátor
műhelyben? Mitől „kel életre” egy festmény? A nyíregyházi múzeumok efféle kulturális
csemegékkel várják az érdeklődőket a több szempontból is különleges napon a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow programjain: május 18-án ünneplik ugyanis a Városnapot, és
ekkor van a Múzeumok Világnapja is!
Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehetnek részt a kultúra kedvelői
Nyíregyházán május 18-án, pénteken. Többek között egy eddig sose látott Benczúr Gyula
alkotást is bemutatnak a Jósa András Múzeumban, de emellett egész nap érdekesebbnél
érdekesebb múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozások is lesznek: a Benczúr
Gyula emlékkiállításban például azokat a hangulatokat, érzelmeket lehet megkeresni,
amelyektől „életre kelnek” a képek. A festmények azonban mesélni is tudnak: dr. Bene János
címzetes múzeumigazgató-történész legalábbis remekül tudja tolmácsolni a mondanivalóikat.
Ezúttal Domonkos Imre – Magyar katonaság című képéről deríti ki a résztvevőkkel együtt, hogy
miért olyan különleges ez az alkotás. Aki még közelebb szeretne a műtárgyakhoz kerülni,
csatlakozzon bátran a Műtárgysimogatóhoz, ugyanis a múzeum gyűjteményeiből néhány
műtárgy arra vár, hogy az érdeklődők kezei közt vándorolva felfedje történetét! A Sárga Ördög
kiállításban pedig a numizmaták munkájába lehet bepillantást nyerni: itt kiderül, hogy milyen
volt régen a pénz, kik vagy mik szerepeltek rajta, de még saját tallér készítésére is lesz
lehetőség! Egy szerencsés osztály emellett a Nyíregyházi Állatparkba látogathat el, ahol a
MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal köthetik össze a Múzeumot és az
Állatparkot.
A Múzeumok Világnapján természetesen nem maradhatnak ki a programból a rendhagyó
tárlatvezetések sem: ezúttal a Nyíregyháza katonasága című kiállításon dr. Bene János kalauzolja
végig a múzeumbarátokat, a Karddal gyógyítsd ezt a kórságot című tárlaton pedig Mátyás király
legendás alakját ismerhetik meg közelebbről a résztvevők. Vajon mennyire fedte az uralkodó
a valóságban a népmesékben megjelenő álruhás király jellemvonásait? A különleges napon a
Jósa András Múzeum nem csak a főbejáratát tárja ki: a Mozaik Múzeumtúra néhány
programján a kulisszák mögé is beleshetnek a kíváncsi vendégek. A Kincses-sziget című
foglalkozáson a restaurátor műhely titkaira derül fény, de lehetőség lesz a könyvtári polcok
lakóival is megismerkedni! A programon több ezer érdekes szakkönyv, folyóirat,
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különnyomat és muzeális értékű könyv világába csöppenhetnek az olvasás szerelmesei. A
tudomány és történelem kedvelői sem maradnak kellemes időtöltési lehetőség nélkül, ugyanis
a Sipkay Barna portréját és a 2017-es év régészeti felfedezéseit bemutató ismeretterjesztő
előadásokra ülhetnek be.
A Jósa András Múzeum ezen a napon a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapatát látja vendégül, akik
LEGO-kockákból építenek különböző alkotásokat. Ezúttal az űrhajózás lesz a kiállításuk
kiemelt témája, de Kodály Zoltán apró mozaikokból összeálló portréján is lehet ámulni.
Ráadásul 9 és 13 óra között az alkotókkal is lehet találkozni a tárlaton, akik mesélnek a művek
születéséről. Van is mit, hiszen a csapat többek között David Tracy LEGO-művésszel, vagy a
Marvel képregények rajzolóival is dolgozott együtt.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmából több helyszínen lehet programokon részt
venni. Az idén 25 éves Kállay Gyűjtemény túrákat indít az intézményben, melyen a
gyűjteményalapító életútjával és a két világháború közötti nagypolgári és arisztokrata
életmóddal lesz alkalom megismerkedni. A Sóstói Múzeumfaluba látogatók felfedező
játékban vehetnek részt, melyen térkép segítségével bukkanhatnak rá a skanzen rejtett
értékeire, miközben kézügyességüket is tesztelhetik, hiszen népi játszóudvarban
ügyeskedhetnek, s még szövőszéken is szőhetnek!
A kulturális nap jegyében a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltára is megnyitja kapuit: foglalkozásaikon meg lehet tekinteni a legféltettebb kincseiket,
a legrégebbi irataikat is, de a kivételes alkalomból ezúttal a raktárba is el lehet látogatni! A
sokszínű programkavalkádba a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára is csatlakozik, így a keleti
katolikus egyházművészet kincsei is feltárulnak! Az egyetlen hazai Görögkatolikus
Egyházmegyei Gyűjteményben a látogatók tárlatvezetéseken ismerkedhetnek meg a
görögkatolikus egyházművészeti örökség értékes szeletével: 17-18. századi ikonokat,
ikonosztáziontöredékeket, valamint többek között 16-17. századi liturgikus könyveket,
öltözeteket lehet megcsodálni. A Hittudományi Főiskola Könyvtárában pedig könyvtörténeti
kiállítással, a gyerekek számára pedig játékos feladatokkal készülnek a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow-ra. Az intézményben olyan kincseket lehet megcsodálni, mint például az 1481-ből
származó Nürnbergben készült ősnyomtatvány!
Nyíregyháza értékeivel a „Homokba szőtt város” című kulturális sétán lehet megismerkedni:
az utcák, terek, szobrok és épületek híres és hétköznapi emberek lépteit és emlékeit őrzik. Akit
pedig az Evangélikus Templom történelme érdekel, torony-túrához csatlakozhat, mellyel az
1786-ban elkészült épület tornyába lehet felkapaszkodni, s megfigyelheti az óraszerkezet
működését. Végül, de nem utolsó sorban az 1964-ben épült, csillag alakú Arany János utcai
víztorony is megnyitja kapuját ezen a napon a látogatók előtt, s a torony 50 méteres
magasságát elérve mindenki megcsodálhatja az elé táruló panorámát.
Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárja a Jósa András Múzeumban: a Vörös
Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepik meg a közönséget. Erre az
alkalomra ugyanis 10 szót választottak ki, amelyek a múzeum világához kötődnek, ezek pedig
elhangzanak majd írásaikban. Este hattól a carPEDIGnem zenekar koncertjét hallgathatják
meg az érdeklődők: a világzene, akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből születő
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repertoárjukat „21. századi sanzonoknak” nevezik. Dalszövegeiket általában kortárs költők
írják, de előfordul, hogy klasszikus szerzők verseit is újraértelmezik.
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásának
https://www.facebook.com/events/1742721519137627/

Facebook-eseménye:

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Nyíregyházára érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Mozaik Múzeumtúra Roadshowjósa andrás múzeummájus 18.
2018.05.16.
Május 18 án, a Városnapon a 150 éves Jósa András Múzeumba érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow. Ez a péntek a Múzeumok Világnapja, és Nyíregyháza a roadshow 15. állomásaként
22 programot kínál majd.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, az Örökség Kultúrpolitikai Műhellyel
együttműködve vezeti a Néprajzi Múzeum három esztendeje a Mozaik Múzeumtúra
programját.
Pénteken az országhos roadshow 15. állomásának helyszíne Nyíregyháza lesz.
A Városnap és a Múzeumi Világnap ad keretet a közgyűjteményben, társ - illetve
partnerintézményeiben – a Múzeumfaluban és a Kállay Gyűjteményben, a Levéltárban, a
víztoronyban vagy az Egyháztörténeti Gyűjteményben –, pontosan 8 helyszínen zajló 22
eseménynek.
Babolcsi Andrea múzeumpedagógus elmondta:
Nagyon színes, sokoldalú programmal várjuk a látogatókat a Jósa András Múzeumban is.
Múzeumpedagógiai, andragógiai foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, városnéző
túrákkal várjuk az érdeklődőket, illetve a kulisszatitkokba is be lehet pillantani, méghozzá a
restaurátor műhelyben és a szakkönyvtárunkban is.
Ezen az izgalmas és érdekes napon mutatják be a múzeum új szerzeményét, egy Benczúr
krétarajzot, melyet a város anyagi segítségével vásároltak egy dunántúli műgyűjtőtől, ki egy
külföldi aukción jutott a híres festő eddig ismeretlen regényillusztrációjához.
Pénteken 9 és19 óra között várják a látogatókat.
Több programhoz regisztrációt kértek a szervezők, de e nélkül is bárki bátran felkeresheti a
rendezvénysorozat helyszíneit.
Matyasovszki Edit
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Magyar Idők - 2018. 05. 17. (18. oldal)
Van itt csodálnivaló bőven
Holnap érkezik a Mozaik múzeumtúra roadshow Nyíregyházára
A múzeumi szakkönyvtárba és a restaurátorműhelybe is betekinthetnek az érdeklődők holnap
Nyíregyházán, ahol egy eddig nem látott Benczúr Gyula-képet is megismerhetnek. A kuriózumokat is
kínáló programnak több apropója van: május 18-án ünneplik a városnapot és ekkor van a múzeumok
világnapja, amely Nyíregyházán kétségkívül a Mozaik múzeumtúra roadshow rendezvényei miatt
is emlékezetes lesz.
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, így növelve a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát. A túra
nyíregyházi állomásán holnap nyolc helyszínen, huszonkét különböző programot kínálnak,
többek között a Jósa András Múzeum új szerzeményét, egy eddig ismeretlen Benczúr Gyulaalkotást is most láthat először a hazai közönség.
A krétarajzot a város anyagi segítségével vásárolta meg az intézmény egy dunántúli
műgyűjtőtől, aki egy külföldi aukción bukkant rá Benczúr Gyula eddig ismeretlen
regényillusztrációjára.
A Kincses-sziget című foglalkozás a kulisszák mögé visz, a restaurátorműhely titkaiból fed
fel néhányat, de a múzeumtúra programjaként a könyvespolcok kuriózumnak számító
lakóiról is sokat megtudhat a közönség.
A Jósa András Múzeum vendégül látja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi
Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Tekerd! Csapatát, amelynek tagjai
legókockákból építenek különböző alkotásokat.
A főleg hátrányos helyzetű, tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók eleinte
csak a saját szórakoztatásukra dolgoztak fel különböző témákat az op-art művészeti
irányzattól a sportautókon át a képregényekig, de később nemzetközi művészek
közreműködésével építhettek, többek között a Marvel képregények rajzolóival. Pénteken
Kodály Zoltán apró mozaikokból összeálló portréján is lehet majd ámulni, de kiemelt témájuk
az űrhajózás lesz. Segítséget kértek és kaptak a NASA-tól, a Smithsonian National Air and
Space Museumtól, illetve az első űrhajósok öltözékét is gyártó ILC Industriestól.
A terveket az építéshez egy amerikai legóművész, David Tracy készíti nekik, akivel már a
kezdetektől együtt dolgoznak. A csoport már számos kiállításon mutatta be eddigi alkotásait.
A programkavalkádba több intézmény is bekapcsolódik, köztük a Görögkatolikus
Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
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Könyvtára is, ahol XVII–XVIII. századi ikonokat, XVI–XVII. századi liturgikus könyveket,
öltözeteket lehet megcsodálni.
A Mozaik múzeumtúra részletes programja a Mozaikmúzeumtúra.hu oldalon olvasható.
KA: A Tekerd! Csapat legókockákból épített Kodály Zoltán-portréján is lehet majd ámulni
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Programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Május 17., csütörtök 10 óra: Fogyatékkal Élők Művészeti fesztiválja, Vasutas Művelődési
Ház, Nyíregyháza 10 óra: Pünkösdi papírrózsa készítése, előadás a pünkösdről, Jósavárosi
Művelődési Ház, Nyíregyháza 12 és 14 óra: A ZIG-ZUG Pódium bemutatja a Sok hűhó a
szerelemért című Shakespeare-adaptációt, Művész Stúdió, Nyíregyháza 16 óra: Ünnepség az
Izrael Állam alapításának 70. évfordulója tiszteletére, faültetés a zsinagóga előtt, majd ünnepi
ülés a megyeháza dísztermében, Nyíregyháza 16 óra: A Spanyolnátha Könyvek sorozatban
megjelent kiadványokról beszélget Deák-Takács Szilvia magyartanár és Nagy Zsuka költő,
Várday István Városi Könyvtár, Kisvárda 18 óra: Labor Filmklub: Woody Allen – Újabb
dobások, Labor Café, Nyíregyháza Május 18., péntek 8–18 óra: Rendkívüli örökbefogadó nap
a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen, Szállási út 128., Nyíregyháza 9–19 óra: Mozaik
múzeumtúra: műtárgysimogató, bepillantás a restaurátorműhelybe, falusi felfedező játék,
mesélnek a festmények több helyszínen, Jósa András Múzeum, Kállay Gyűjtemény, Sóstói
Múzeumfalu, Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény, Nyíregyháza 12 óra: Ringató:
vedd ölbe, ringasd, énekelj!, Képes Géza Városi Könyvtár, Mátészalka 16 óra: Erőszakmentes
kommunikáció – Sőregi Katalin interaktív előadása, Várday István Városi Könyvtár, Kisvárda
16 óra: Boszorkánykonyha: koktélok – frissítő alkoholmentes koktélok készítése, Human-Net
Alapítvány közösségi háza, Nyíregyháza 17.45: carPEDIGnem-koncert, Jósa András Múzeum,
Nyíregyháza 19 óra: A Filharmónia Magyarország szervezésében fellép a Helsinki
Evangélikus Püspökség Fiúkórusa és a Budapesti Vonósok, vezényel Hannu Norjanen,
Kodály-iskola, Nyíregyháza 21 óra: Signal Motorock-koncert, Szmog Pub, Nyíregyháza Május
19., szombat 9 óra: XIV. Öhönforgató-verseny és néptánctalálkozó: fellép Koós János és
Dékány Sarolta, Zalatnay Sarolta, Varga Viktor, az Y2K, strand, Tiszavasvári 9 óra: Városnap
és szelektív szombat: vetélkedők, táncbemutatók, koncertet ad Opitz Barbi, Korda György és
Balázs Klári, Kasza Tibi, lesz gasztroudvar, Kossuth tér, Nyíregyháza 19 óra: A Szatmár
Hangja 2018 könnyűzenei énekverseny döntője, Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és
Színház, Mátészalka Május 20., vasárnap 8 óra: I. Nyíregyházi BMX Contest roller- és BMXverseny, skatepark, Nyíregyháza 10 óra: I. Tokaji Utcazene Fesztivál több helyszínen, Tokaj 18
óra: Pünkösdi orgonahangverseny (közreműködik Méhes Balázs tiszakécskei orgonaművész),
evangélikus nagytemplom, Nyíregyháza Május 22., kedd 17 óra: Hat húron pendülünk –
ingyenes gitárzenekari koncert, Vikár Sándor zeneiskola, Nyíregyháza 18 óra: A chilei Colegio
Tabancura Fiúkórus koncertje – közreműködik a Napsugár Gyermekkar és a Cantemus
Fiúkórus, Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Május 23., szerda 11 óra: Senior
örömtánc, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza 17 óra: Deák Ferenc Szabadelvű
Akadémia: Rákosi Mátyás és börtönévei (előadó: dr. Ungváry Krisztián történész), megyei
könyvtár, Nyíregyháza 18 óra: Operett illatú május, avagy hercegek és grófnők nyomában az
operettek világában – Ládi Gabriella és Bagi Csaba műsora, Városmajori Művelődési Ház,
Nyíregyháza
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Dátum:

5/17/2018

Médium:

magyaridok.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Van itt csodálnivaló bőven

Link:

https://magyaridok.hu/kultura/van-itt-csodalnivalo-boven-3103141/

Van itt csodálnivaló bőven
Holnap érkezik a Mozaik múzeumtúra roadshow Nyíregyházára
Magyar Idők
A múzeumi szakkönyvtárba és a restaurátorműhelybe is betekinthetnek az érdeklődők holnap
Nyíregyházán, ahol egy eddig nem látott Benczúr Gyula-képet is megismerhetnek. A
kuriózumokat is kínáló programnak több apropója van: május 18-án ünneplik a városnapot és
ekkor van a múzeumok világnapja, amely Nyíregyházán kétségkívül a Mozaik múzeumtúra
roadshow rendezvényei miatt is emlékezetes lesz.
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, így növelve a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát.
A túra nyíregyházi állomásán holnap nyolc helyszínen, huszonkét különböző programot
kínálnak, többek között a Jósa András Múzeum új szerzeményét, egy eddig ismeretlen
Benczúr Gyula-alkotást is most láthat először a hazai közönség. A krétarajzot a város anyagi
segítségével vásárolta meg az intézmény egy dunántúli műgyűjtőtől, aki egy külföldi aukción
bukkant rá Benczúr Gyula eddig ismeretlen regényillusztrációjára.
A Kincses-sziget című foglalkozás a kulisszák mögé visz, a restaurátorműhely titkaiból fed fel
néhányat, de a múzeumtúra programjaként a könyvespolcok kuriózumnak számító lakóiról is
sokat megtudhat a közönség.
A Jósa András Múzeum vendégül látja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi
Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Tekerd! csapatát, amelynek tagjai
legókockákból építenek különböző alkotásokat.
A Tekerd! csapat legókockákból épített Kodály Zoltán-portréján is lehet majd ámulni
Forrás: Facebook
A főleg hátrányos helyzetű, tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók eleinte
csak a saját szórakoztatásukra dolgoztak fel különböző témákat az op-art művészeti
irányzattól a sportautókon át a képregényekig, de később nemzetközi művészek
közreműködésével építhettek, többek között a Marvel képregények rajzolóival.
Pénteken Kodály Zoltán apró mozaikokból összeálló portréján is lehet majd ámulni, de
kiemelt témájuk az űrhajózás lesz. Segítséget kértek és kaptak a NASA-tól, a Smithsonian
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National Air and Space Museumtól, illetve az első űrhajósok öltözékét is gyártó ILC
Industriestól. A terveket az építéshez egy amerikai legóművész, David Tracy készíti nekik,
akivel már a kezdetektől együtt dolgoznak. A csoport már számos kiállításon mutatta be
eddigi alkotásait.
A programkavalkádba több intézmény is bekapcsolódik, köztük a Görögkatolikus
Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Könyvtára is, ahol XVII–XVIII. századi ikonokat, XVI–XVII. századi liturgikus könyveket,
öltözeteket lehet megcsodálni.
A Mozaik múzeumtúra részletes programja a Mozaikmúzeumtúra.hu oldalon olvasható.
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Dátum:

5/18/2018

Médium:

Kelet-Magyarország

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: print
Hír címe:

Kézről kézre vándorolnak

Link:

Kelet-Magyarország - 2018. 05. 18. (12. oldal)
Kézről-kézre vándorolnak
A megyeszékhelyen nyolc helyszínen várják ma a kultúrabarátokat.
Nyíregyháza. A Jósa András Múzeumban eddig sosem látott Benczúr Gyula alkotást
mutatnak be, melyet ma 11 órakor lepleznek le: Lukács Gábor festőművész tolmácsolásában
ismerheti meg a közönség a különleges alkotást, amely a jövőben a Jósa András Múzeum
Képzőművészeti Gyűjteményét gyarapítja. Az intézményben múzeumpedagógiai és
múzeumandragógiai foglalkozások lesznek, a Benczúr-emlékkiállításban például azokat a
hangulatokat, érzelmeket, illatokat, családi kapcsolatokat lehet megkeresni, amelyektől „életre
kelnek” a képek. Műtárgysimogatás Aki még közelebb szeretne a műtárgyakhoz kerülni,
csatlakozhat a műtárgysimogatón Babolcsi Andrea múzeumpedagógus-régészhez. A
múzeum gyűjteményeiből válogatva néhány műtárgy arra vár, hogy az érdeklődők kezei közt
vándorolva felfedje történetét, de a numizmaták, a régészek és a restaurátorok munkájába is
be lehet ma pillantani. A tudomány és történelem kedvelői sem maradnak kellemes időtöltési
lehetőség nélkül, ugyanis Sipkay Barna portréját és a 2017-es év régészeti felfedezéseit
bemutató ismeretterjesztő előadásokra ülhetnek be. Az eseménydús napot koncert és irodalmi
délután zárja: A Vörös Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepik meg a
közönséget. Erre az alkalomra ugyanis tíz szót választottak ki, amelyek a múzeum világához
kötődnek, ezek pedig elhangzanak majd írásaikban, a jó zenéről a carPEDIGnem
gondoskodik. A rendezvénysorozathoz csatlakozott a Kállay Gyűjtemény, ahol izgalmas
múzeumtúrákon vehetnek részt az érdeklődők. A Sóstói Múzeumfaluba látogatók felfedező
játékban próbálhatják ki magukat: egy térkép segítségével bukkanhatnak rá a skanzen rejtett
értékeire, de kézügyességüket és kitartásukat is tesztelhetik.
Homokba szőtt város A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Levéltára is megnyitja kapuit: foglalkozásaikon meg lehet tekinteni a legféltettebb kincseiket,
a legrégebbi irataikat is, de a kivételes alkalomból ezúttal a raktárba is el lehet látogatni. A
sokszínű programkavalkádba a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény és a Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára is csatlakozik, így a keleti katolikus
egyházművészet kincsei is feltárulnak, a Hittudományi Főiskola Könyvtárában pedig
könyvtörténeti kiállítással, míg a gyerekek számára játékos feladatokkal készülnek a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow-ra. Nyíregyháza értékeivel a „Homokba szőtt város” című kulturális
sétán lehet megismerkedni: az utcák, terek, szobrok és épületek híres és hétköznapi emberek
lépteit és emlékeit őrzik. A városi séták két helyszínről indulnak: a Jósa András Múzeum
bejárata, illetve az Evangélikus templom elől. Egy szerencsés osztály a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow alkalmából a Nyíregyházi Állatparkba látogathat el, ahol a MúzeumoZoo
foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal köthetik össze a múzeumot és az állatparkot. A
programon „állati szemszögből” mutatkozik be a Jósa András Múzeum, tehát amivel
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festményeken és szobrokon találkozhatnak a látogatók, most élőben is bemutatkoznak az
állatparkban, ráadásul eredeti csontokkal kiegészülve. És végül, de nem utolsó sorban: a mai
eseményekhez kapcsolódva az Arany János utcai víztorony is megnyitja kapuját a látogatók
előtt.
KA: A műtárgyak egy részét ma meg is simogathatjuk
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Dátum:

5/18/2018

Médium:

Kelet-Magyarország

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: print
Hír címe:

Múzeumtúra nyolc helyszínen

Link:

Kelet-Magyarország - 2018. 05. 18. (1,12. oldal)
Múzeumtúra nyolc helyszínen
Nyíregyháza. Milyen munka zajlik a restaurátor-műhelyben? Mitől „kel életre” egy
festmény? Milyen titkokat rejt egy múzeum szakkönyvtára? A nyíregyházi múzeumok efféle
kulturális csemegékkel várják az érdeklődőket a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
programjain: május 18-án ünneplik ugyanis a városnapot, és ekkor van a Múzeumok
Világnapja is. Nyíregyházán nyolc helyszínen, 22 különböző programon vehetnek ma részt a
kultúra kedvelői. /12.
Programajánló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Május 18., péntek 8–18 óra: Rendkívüli
örökbefogadó nap a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen, Szállási út 128., Nyíregyháza 9–
19 óra: Mozaik múzeumtúra: műtárgysimogató, bepillantás a restaurátorműhelybe, falusi
felfedező játék, mesélnek a festmények több helyszínen, Jósa András Múzeum, Kállay
Gyűjtemény, Sóstói Múzeumfalu, Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény,
Nyíregyháza 12 óra: Ringató: vedd ölbe, ringasd, énekelj!, Képes Géza Városi Könyvtár,
Mátészalka 16 óra: Erőszakmentes kommunikáció – Sőregi Katalin interaktív előadása, Várday
István Városi Könyvtár, Kisvárda 16 óra: Boszorkánykonyha: koktélok – frissítő
alkoholmentes koktélok készítése, Human-Net Alapítvány közösségi háza, Nyíregyháza
17.45: carPEDIGnem-koncert, Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 18 óra: Pünkösdi
evangélizáció – A szentlélek az igazság lelke – leleplez, Mandabokori Evangélikus gyülekezet,
Nyíregyháza 19 óra: A Filharmónia Magyarország szervezésében fellép a Helsinki
Evangélikus Püspökség Fiúkórusa és a Budapesti Vonósok, vezényel Hannu Norjanen,
Kodály-iskola, Nyíregyháza 21 óra: Signal Motorock-koncert, Szmog Pub, Nyíregyháza Május
19., szombat 9 óra: XIV. Öhönforgató-verseny és néptánctalálkozó: fellép Koós János és
Dékány Sarolta, Zalatnay Sarolta, Varga Viktor, az Y2K, strand, Tiszavasvári 9 óra: Városnap
és szelektív szombat: vetélkedők, táncbemutatók, koncertet ad Opitz Barbi, Korda György és
Balázs Klári, Kasza Tibi, lesz gasztroudvar, Kossuth tér, Nyíregyháza 13 óra: A legtöbben
együtt citerázók magyar rekordkísérlete, Nagykálló-Harangod 18 óra: Pünkösdi evangélizáció
– A szentlélek a szeretet lelke – meggyőz, Mandabokori Evangélikus gyülekezet, Nyíregyháza
19 óra: A Szatmár Hangja 2018 könnyűzenei énekverseny döntője, Szentpétery Zsigmond
Kulturális Központ és Színház, Mátészalka Május 20., vasárnap 8 óra: I. Nyíregyházi BMX
Contest roller- és BMX-verseny, skatepark, Nyíregyháza 10 óra: Pünkösdi evangélizáció – A
szentlélek az engedelmesség lelke – gyümölcsöt terem, Mandabokori Evangélikus gyülekezet,
Nyíregyháza 10 óra: I. Tokaji Utcazene Fesztivál több helyszínen, Tokaj 18 óra: Pünkösdi
orgonahangverseny (közreműködik Méhes Balázs tiszakécskei orgonaművész), evangélikus
nagytemplom, Nyíregyháza Május 21., hétfő 9 óra: Mesterségbemutatók, portajáró játék, népi
gasztronómia, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza Május 22., kedd 17 óra: Hat húron
pendülünk – ingyenes gitárzenekari koncert, Vikár Sándor zeneiskola, Nyíregyháza 18 óra: A
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chilei Colegio Tabancura Fiúkórus koncertje – közreműködik a Napsugár Gyermekkar és a
Cantemus Fiúkórus, Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Május 23., szerda 11 óra:
Senior örömtánc, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza 17 óra: Deák Ferenc
Szabadelvű Akadémia történelmi előadássorozata: Rákosi Mátyás és börtönévei (előadó: dr.
Ungváry Krisztián történész), Móricz Zsigmond megyei könyvtár, Nyíregyháza 18 óra:
Operett illatú május, avagy hercegek és grófnők nyomában az operettek világában – Ládi
Gabriella és Bagi Csaba műsora, Városmajori Művelődési Ház, Nyíregyháza Május 24.,
csütörtök 19 óra: Lehozzuk önnek a csillagokat: Tortúra – a Karinthy Színház előadása, Váci
Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
KA: Operettest lesz a Városmajorban KA: Tortúra a Váci Mihály Kulturális Központban
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Dátum:

5/18/2018

Médium:

erdon.ro

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Hová, merre a hétvégén?

Link:

http://www.erdon.ro/hova-merre-a-hetvegen-13/3864656

Május 18., péntek
8–18 óra: Rendkívüli örökbefogadó nap a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen, Szállási út
128., Nyíregyháza
9–19 óra: Mozaik múzeumtúra: műtárgysimogató, bepillantás a restaurátor-műhelybe, falusi
felfedező játék, mesélnek a festmények több helyszínen, Jósa András Múzeum, Kállay
Gyűjtemény, Sóstói Múzeumfalu, Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény,
Nyíregyháza
12 óra: Ringató: vedd ölbe, ringasd, énekelj!, Képes Géza Városi Könyvtár, Mátészalka
16 óra: Erőszakmentes kommunikáció – Sőregi Katalin interaktív előadása, Várday István
Városi Könyvtár, Kisvárda
16 óra: Boszorkánykonyha: koktélok – frissítő alkoholmentes koktélok készítése, Human-Net
Alapítvány közösségi háza, Nyíregyháza
17.45: carPEDIGnem-koncert, Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
18 óra: Pünkösdi evangélizáció – A szentlélek az igazság lelke – leleplez, Mandabokori
Evangélikus gyülekezet, Nyíregyháza
19 óra: A Filharmónia Magyarország szervezésében fellép a Helsinki Evangélikus Püspökség
Fiúkórusa és a Budapesti Vonósok, vezényel Hannu Norjanen, Kodály-iskola, Nyíregyháza
21 óra: Signal Motorock-koncert, Szmog Pub, Nyíregyháza
Május 19., szombat
9 óra: XIV. Öhönforgató-verseny és néptánctalálkozó: fellép Koós János és Dékány Sarolta,
Zalatnay Sarolta, Varga Viktor, az Y2K, strand, Tiszavasvári
9 óra: Városnap és szelektív szombat: vetélkedők, táncbemutatók, koncertet ad Opitz Barbi,
Korda György és Balázs Klári, Kasza Tibi, lesz gasztroudvar, Kossuth tér, Nyíregyháza
13 óra: A legtöbben együtt citerázók magyar rekordkísérlete, Nagykálló-Harangod
18 óra: Pünkösdi evangélizáció – A szentlélek a szeretet lelke – meggyőz, Mandabokori
Evangélikus gyülekezet, Nyíregyháza
19 óra: A Szatmár Hangja 2018 könnyűzenei énekverseny döntője, Szentpétery Zsigmond
Kulturális Központ és Színház, Mátészalka
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Május 20., vasárnap
8 óra: I. Nyíregyházi BMX Contest roller- és BMX-verseny, skatepark, Nyíregyháza
10 óra: Pünkösdi evangélizáció – A szentlélek az engedelmesség lelke – gyümölcsöt terem,
Mandabokori Evangélikus gyülekezet, Nyíregyháza
10 óra: I. Tokaji Utcazene Fesztivál több helyszínen, Tokaj
18 óra: Pünkösdi orgonahangverseny (közreműködik
orgonaművész), evangélikus nagytemplom, Nyíregyháza

Méhes

Balázs

tiszakécskei

Május 21., hétfő
9 óra: Mesterségbemutatók, portajáró játék, népi gasztronómia, Sóstói Múzeumfalu,
Nyíregyháza
Május 22., kedd
17 óra: Hat húron pendülünk – ingyenes gitárzenekari koncert, Vikár Sándor zeneiskola,
Nyíregyháza
18 óra: A chilei Colegio Tabancura Fiúkórus koncertje – közreműködik a Napsugár
Gyermekkar és a Cantemus Fiúkórus, Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza
Május 23., szerda
11 óra: Senior örömtánc, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
17 óra: Deák Ferenc Szabadelvű Akadémia történelmi előadássorozata: Rákosi Mátyás és
börtönévei (előadó: dr. Ungváry Krisztián történész), Móricz Zsigmond megyei könyvtár,
Nyíregyháza
18 óra: Operett illatú május, avagy hercegek és grófnők nyomában az operettek világában –
Ládi Gabriella és Bagi Csaba műsora, Városmajori Művelődési Ház, Nyíregyháza
Május 24., csütörtök
19 óra: Lehozzuk önnek a csillagokat: Tortúra – a Karinthy Színház előadása, Váci Mihály
Kulturális Központ, Nyíregyháza
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Médium:

szon.hu

Médium jellege:
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Megjelenés formája: online
Hír címe:

Hová, merre a hétvégén?

Link:

http://www.szon.hu/hova-merre-a-hetvegen-13/3864656

Május 18., péntek
8–18 óra: Rendkívüli örökbefogadó nap a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen, Szállási út
128., Nyíregyháza
9–19 óra: Mozaik múzeumtúra: műtárgysimogató, bepillantás a restaurátor-műhelybe, falusi
felfedező játék, mesélnek a festmények több helyszínen, Jósa András Múzeum, Kállay
Gyűjtemény, Sóstói Múzeumfalu, Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény,
Nyíregyháza
12 óra: Ringató: vedd ölbe, ringasd, énekelj!, Képes Géza Városi Könyvtár, Mátészalka
16 óra: Erőszakmentes kommunikáció – Sőregi Katalin interaktív előadása, Várday István
Városi Könyvtár, Kisvárda
16 óra: Boszorkánykonyha: koktélok – frissítő alkoholmentes koktélok készítése, Human-Net
Alapítvány közösségi háza, Nyíregyháza
17.45: carPEDIGnem-koncert, Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
18 óra: Pünkösdi evangélizáció – A szentlélek az igazság lelke – leleplez, Mandabokori
Evangélikus gyülekezet, Nyíregyháza
19 óra: A Filharmónia Magyarország szervezésében fellép a Helsinki Evangélikus Püspökség
Fiúkórusa és a Budapesti Vonósok, vezényel Hannu Norjanen, Kodály-iskola, Nyíregyháza
21 óra: Signal Motorock-koncert, Szmog Pub, Nyíregyháza
Május 19., szombat
9 óra: XIV. Öhönforgató-verseny és néptánctalálkozó: fellép Koós János és Dékány Sarolta,
Zalatnay Sarolta, Varga Viktor, az Y2K, strand, Tiszavasvári
9 óra: Városnap és szelektív szombat: vetélkedők, táncbemutatók, koncertet ad Opitz Barbi,
Korda György és Balázs Klári, Kasza Tibi, lesz gasztroudvar, Kossuth tér, Nyíregyháza
13 óra: A legtöbben együtt citerázók magyar rekordkísérlete, Nagykálló-Harangod
18 óra: Pünkösdi evangélizáció – A szentlélek a szeretet lelke – meggyőz, Mandabokori
Evangélikus gyülekezet, Nyíregyháza
19 óra: A Szatmár Hangja 2018 könnyűzenei énekverseny döntője, Szentpétery Zsigmond
Kulturális Központ és Színház, Mátészalka
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Május 20., vasárnap
8 óra: I. Nyíregyházi BMX Contest roller- és BMX-verseny, skatepark, Nyíregyháza
10 óra: Pünkösdi evangélizáció – A szentlélek az engedelmesség lelke – gyümölcsöt terem,
Mandabokori Evangélikus gyülekezet, Nyíregyháza
10 óra: I. Tokaji Utcazene Fesztivál több helyszínen, Tokaj
18 óra: Pünkösdi orgonahangverseny (közreműködik
orgonaművész), evangélikus nagytemplom, Nyíregyháza

Méhes

Balázs

tiszakécskei

Május 21., hétfő
9 óra: Mesterségbemutatók, portajáró játék, népi gasztronómia, Sóstói Múzeumfalu,
Nyíregyháza
Május 22., kedd
17 óra: Hat húron pendülünk – ingyenes gitárzenekari koncert, Vikár Sándor zeneiskola,
Nyíregyháza
18 óra: A chilei Colegio Tabancura Fiúkórus koncertje – közreműködik a Napsugár
Gyermekkar és a Cantemus Fiúkórus, Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza
Május 23., szerda
11 óra: Senior örömtánc, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
17 óra: Deák Ferenc Szabadelvű Akadémia történelmi előadássorozata: Rákosi Mátyás és
börtönévei (előadó: dr. Ungváry Krisztián történész), Móricz Zsigmond megyei könyvtár,
Nyíregyháza
18 óra: Operett illatú május, avagy hercegek és grófnők nyomában az operettek világában –
Ládi Gabriella és Bagi Csaba műsora, Városmajori Művelődési Ház, Nyíregyháza
Május 24., csütörtök
19 óra: Lehozzuk önnek a csillagokat: Tortúra – a Karinthy Színház előadása, Váci Mihály
Kulturális Központ, Nyíregyháza
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Dátum:

5/18/2018

Médium:

kolcseytv.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Új alkotás a múzeumban

Link:

http://kolcseytv.hu/uj-alkotas-a-muzeumban/

Bemutatták a közönségnek az Ekkehard szökése című Benczúr Gyula alkotást a Mozaik
Múzeumtúra
keretein
belül.
A milliós eszmei értékkel bíró szénrajz ezentúl a Jósa András Múzeum gyűjteményéhez
tartozik. Az intézmény Nyíregyháza város önkormányzatának támogatásával vásárolta meg
a festményt egy dunántúli műgyűjtőtől.
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Dátum:

5/19/2018

Médium:

Kelet-Magyarország

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: print
Hír címe:

Múzeumtúra Nyíregyházán

Link:

Kelet-Magyarország - 2018. 05. 19. (1,8. oldal)
Múzeumtúra Nyíregyházán
nyíregyháza. Ahhoz kétség sem férhet, hogy 2018 rendhagyó év a Jósa András Múzeum
(JAM) életében, hiszen az idén ünnepli fennállásának 150., az alapító, Jósa András halálának
100. évfordulóját. S egy időpontra esett a múzeumok világnapja, Nyíregyháza városnapja, sőt
pénteken érkezett meg a városba a Mozaik Múzeumtúra, hogy 8 helyszínen 22 programmal
a múzeumokat ünnepeljék.
Szénrajz a múzeumban Ezen a képen is ott van Benczúr Gyula bravúros, briliáns rajztudása.
Nyíregyháza. A terem bejáratával szemben Benczúr Gyula az önarcképének másolatáról
pillant a belépőkre, ő már tudja, a közönség még csak érdeklődve várja, milyen művet rejt a
letakart festőállvány.
Gróf Károlyi Gyula és felesége Nyíregyháza híres szülöttének gyönyörű festményéről
figyelik az eseményeket.
Ez a jubileumok éve – A Jósa András Múzeumban már az 1970-es évek óta állandó tárlaton
ismerkedhetnek meg a látogatók Benczúr Gyula művészetével, ami most egy újabb darabbal
bővül – mondja a megnyitón dr.
Ul rich Attila, a tekintetek pedig az állványra szegeződnek, majd a megyeszékhely
alpolgármestere arról beszél: ma van a városnap, 265 éve telepítették újra Nyíregyházát, ma
ért ide a Mozaik Múzeumtúra, most van a Múzeumok világnapja, s lehet-e szebben ünnepelni
a múzeum 150 éves évfordulóját, mint egy új Benczúr alkotással, amelynek megvásárlását az
önkormányzat támogatta.
Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató érdekes információkkal fokozza tovább az érdeklődést,
kiderül, korábban egy hazai aukciós ház kínálta megvételre, legutóbb egy olaszországi
árverésen került kalapács alá a Benczúr-mű, melyet Szatmári Tibor magángyűjtő vásárolt meg,
majd hallva arról, hogy a múzeumunkban állandó kiállítás van a festőnek, felajánlotta a képet
a megvételre. – Az eszmei értéke felbecsülhetetlen, a vételárat nem árulhatom el – válaszolja
az anyagiakra vonatkozó kérdésre a múzeum első embere, s joggal büszke a gyűjtemény
legújabb darabjára, s az lenne a múzeum alapítója, Jósa András is, aki 100 évvel ezelőtt hunyt
el. Ám mielőtt lelepleznék a képet az alpolgármesterrel, azt is elmondja: megtiszteltetés, hogy
a Mozaik Múzeumtúra 15. állomása Nyíregyháza, ahol 8 helyszínen 22 programmal várják a
látogatókat, többek között az idén 25 éves Kállay Gyűjteményben is.
Magával ragadó Nem marad el a tetszésnyilvánítás, amikor lehull a lepel az alkotásról. A
rajzról és Benczúr életéről Lukács Gábor festőművész, egyetemi tanár tart érdekes előadást. –
Az Ekkehard szökését ábrázoló műalkotás 1886 körül papírra készült szénrajz, amit
felkasíroztak egy vászonra.
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Ez nem illusztráció, inkább tanulmánynak mondanám – vélekedik Lukács Gábor, s
kérésünkre hozzáteszi, ezen a képen ott van Benczúr Gyula bravúros, briliáns rajztudása, a
figurák ábrázolása a benczúri hagyományokhoz híven tökéletesen megoldott, a drapériák
játéka is magával ragadó. – A szén csak két tónusér-téket, a sötétet és a világosat tudja, itt ezt
mégis nagyon széles skálán mutatja be Benczúr, és képes egy olyan képi hangulatot létrehozni
amely a kivételes tudását bizonyítja – magyarázza az egyetemi tanár, és arra biztat, nézze meg
mindenki a saját szemével a Nyíregyházán született festőzseni rajzát.
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Dátum:

5/19/2018

Médium:

sunshinefm.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Kulturális sokadalommal Nyíregyházán

Link:
http://www.sunshinefm.hu/?action=new&id=99543#!/pages/bejegyzes.php?id=99
543

Kulturális sokadalommal ünnepeltek Nyíregyháza kiállítóhelyei és intézményei a Múzeumok
Világnapján. Titkok a restaurátor műhelyben, bepillantás a görögkatolikus egyházművészet
kincsei közé, látogatás az Arany János utcai, műemlék víztoronyban: mindez csak pár program
volt a május 18-i Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásán. A Jósa András
Múzeumban valódi szenzációval nyílt a rendezvénysorozat: sosem látott Benczúr Gyula
alkotást mutattak be, emellett a nap folyamán végig érdekesebbnél érdekesebb
múzeumpedagógiai- és múzeumandragógiai foglalkozásokkal várták az érdeklődőket.
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Dátum:

5/19/2018

Médium:

szon.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Szénrajz a Jósa András Múzeumban

Link:

http://www.szon.hu/szenrajz-a-josa-andras-muzeumban/3866057

Szénrajz a Jósa András Múzeumban
2018.05.19 17:06
Ágyúmustra – Mátyás és kora a legfiatalabbakat is elbűvölte - © Fotó: Sipeki Péter
Nyíregyháza – A terem bejáratával szemben Benczúr Gyula az önarcképének másolatáról
pillant a belépőkre, ő már tudja, a közönség még csak érdeklődve várja, milyen művet rejt a
letakart festőállvány. Gróf Károlyi Gyula és felesége Nyíregyháza híres szülöttének gyönyörű
festményéről figyelik az eseményeket.
Fotók | Mozaik Múzeumtúra Nyíregyházán
Ez a jubileumok éve
– A Jósa András Múzeumban már az 1970-es évek óta állandó tárlaton ismerkedhetnek meg a
látogatók Benczúr Gyula művészetével, ami most egy újabb darabbal bővül – mondja a
megnyitón dr. Ulrich Attila, a tekintetek pedig az állványra szegeződnek, majd a
megyeszékhely alpolgármestere arról beszél: ma van a városnap, 265 éve telepítették újra
Nyíregyházát, ma ért ide a Mozaik Múzeumtúra, most van a Múzeumok világnapja, s lehet-e
szebben ünnepelni a múzeum 150 éves évfordulóját, mint egy új Benczúr alkotással, amelynek
megvásárlását az önkormányzat támogatta.
Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató érdekes információkkal fokozza tovább az érdeklődést,
kiderül, korábban egy hazai aukciós ház kínálta megvételre, legutóbb egy olaszországi
árverésen került kalapács alá a Benczúr-mű, melyet Szatmári Tibor magángyűjtő vásárolt meg,
majd hallva arról, hogy a múzeumunkban állandó kiállítás van a festőnek, felajánlotta a képet
a megvételre.
– Az eszmei értéke felbecsülhetetlen, a vételárat nem árulhatom el – válaszolja az anyagiakra
vonatkozó kérdésre a múzeum első embere, s joggal büszke a gyűjtemény legújabb darabjára,
s az lenne a múzeum alapítója, Jósa András is, aki 100 évvel ezelőtt hunyt el.
Ám mielőtt lelepleznék a képet az alpolgármesterrel, azt is elmondja: megtiszteltetés, hogy a
Mozaik Múzeumtúra 15. állomása Nyíregyháza, ahol 8 helyszínen 22 programmal várják a
látogatókat, többek között az idén 25 éves Kállay Gyűjteményben is.
Magával ragadó
Nem marad el a tetszésnyilvánítás, amikor lehull a lepel az alkotásról. A rajzról és Benczúr
életéről Lukács Gábor festőművész, egyetemi tanár tart érdekes előadást.
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– Az Ekkehard szökését ábrázoló műalkotás 1886 körül papírra készült szénrajz, amit
felkasíroztak egy vászonra. Ez nem illusztráció, inkább tanulmánynak mondanám – vélekedik
Lukács Gábor, s kérésünkre hozzáteszi, ezen a képen ott van Benczúr Gyula bravúros, briliáns
rajztudása, a figurák ábrázolása a benczúri hagyományokhoz híven tökéletesen megoldott, a
drapériák játéka is magával ragadó.
– A szén csak két tónusértéket, a sötétet és a világosat tudja, itt ezt mégis nagyon széles skálán
mutatja be Benczúr, és képes egy olyan képi hangulatot létrehozni amely a kivételes tudását
bizonyítja – magyarázza az egyetemi tanár, és arra biztat, nézze meg mindenki a saját
szemével a Nyíregyházán született festőzseni rajzát.
BM

Programkavalkád
Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések,
érdekes előadások, bepillantás a múzeumi szakkönyvtárba és a restaurátorműhely titkaiba,
levéltári felfedezés, egyedi gyűjtemények bemutatása, városnéző séta, templomtorony
felfedezés, irodalmi kalandozás nyíregyházi költőkkel-írókkal, léleksimogató koncert – ezek
közül választhattak az érdeklődők a Mozaik Múzeumtúra roadshow napján. A látogatókat
várta a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyűjtemény, a Sóstói Múzeumfalu, a Magyar Nemzeti
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Görögkatolikus Egyházművészeti
Gyűjtemény, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtára, a
Nyíregyházi Állatpark, az Arany János utcai víztorony, a Nyíregyházi Evangélikus
Nagytemplom is.
A festőfejedelem képei
– Augusztusban az Ermitázsból, Oroszország legnagyobb és leghíresebb múzeumából,
Szentpétervárról is érkezik alkotás Nyíregyházára, hogy kiegészítve a Múzeumok éjszakáján,
június 23-án nyíló tárlatot, október 14-éig több mint 50 Munkácsy-festmény várja a látogatókat
a Jósa András Múzeumban – mindegyik mű Pákh Imre gyűjteményének része – jelentette be
dr. Rémiás Tibor pénteken.
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Dátum:

5/19/2018

Médium:

erdon.ro

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Szénrajz a Jósa András Múzeumban

Link:

http://www.erdon.ro/szenrajz-a-josa-andras-muzeumban/3866057

Szénrajz a Jósa András Múzeumban
2018.05.19 17:06
Ágyúmustra – Mátyás és kora a legfiatalabbakat is elbűvölte - © Fotó: Sipeki Péter
Nyíregyháza – A terem bejáratával szemben Benczúr Gyula az önarcképének másolatáról
pillant a belépőkre, ő már tudja, a közönség még csak érdeklődve várja, milyen művet rejt a
letakart festőállvány. Gróf Károlyi Gyula és felesége Nyíregyháza híres szülöttének gyönyörű
festményéről figyelik az eseményeket.
Fotók | Mozaik Múzeumtúra Nyíregyházán
Ez a jubileumok éve
– A Jósa András Múzeumban már az 1970-es évek óta állandó tárlaton ismerkedhetnek meg a
látogatók Benczúr Gyula művészetével, ami most egy újabb darabbal bővül – mondja a
megnyitón dr. Ulrich Attila, a tekintetek pedig az állványra szegeződnek, majd a
megyeszékhely alpolgármestere arról beszél: ma van a városnap, 265 éve telepítették újra
Nyíregyházát, ma ért ide a Mozaik Múzeumtúra, most van a Múzeumok világnapja, s lehet-e
szebben ünnepelni a múzeum 150 éves évfordulóját, mint egy új Benczúr alkotással, amelynek
megvásárlását az önkormányzat támogatta.
Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató érdekes információkkal fokozza tovább az érdeklődést,
kiderül, korábban egy hazai aukciós ház kínálta megvételre, legutóbb egy olaszországi
árverésen került kalapács alá a Benczúr-mű, melyet Szatmári Tibor magángyűjtő vásárolt meg,
majd hallva arról, hogy a múzeumunkban állandó kiállítás van a festőnek, felajánlotta a képet
a megvételre.
– Az eszmei értéke felbecsülhetetlen, a vételárat nem árulhatom el – válaszolja az anyagiakra
vonatkozó kérdésre a múzeum első embere, s joggal büszke a gyűjtemény legújabb darabjára,
s az lenne a múzeum alapítója, Jósa András is, aki 100 évvel ezelőtt hunyt el.
Ám mielőtt lelepleznék a képet az alpolgármesterrel, azt is elmondja: megtiszteltetés, hogy a
Mozaik Múzeumtúra 15. állomása Nyíregyháza, ahol 8 helyszínen 22 programmal várják a
látogatókat, többek között az idén 25 éves Kállay Gyűjteményben is.
Magával ragadó
Nem marad el a tetszésnyilvánítás, amikor lehull a lepel az alkotásról. A rajzról és Benczúr
életéről Lukács Gábor festőművész, egyetemi tanár tart érdekes előadást.
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– Az Ekkehard szökését ábrázoló műalkotás 1886 körül papírra készült szénrajz, amit
felkasíroztak egy vászonra. Ez nem illusztráció, inkább tanulmánynak mondanám – vélekedik
Lukács Gábor, s kérésünkre hozzáteszi, ezen a képen ott van Benczúr Gyula bravúros, briliáns
rajztudása, a figurák ábrázolása a benczúri hagyományokhoz híven tökéletesen megoldott, a
drapériák játéka is magával ragadó.
– A szén csak két tónusértéket, a sötétet és a világosat tudja, itt ezt mégis nagyon széles skálán
mutatja be Benczúr, és képes egy olyan képi hangulatot létrehozni amely a kivételes tudását
bizonyítja – magyarázza az egyetemi tanár, és arra biztat, nézze meg mindenki a saját
szemével a Nyíregyházán született festőzseni rajzát.
BM

Programkavalkád
Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések,
érdekes előadások, bepillantás a múzeumi szakkönyvtárba és a restaurátorműhely titkaiba,
levéltári felfedezés, egyedi gyűjtemények bemutatása, városnéző séta, templomtorony
felfedezés, irodalmi kalandozás nyíregyházi költőkkel-írókkal, léleksimogató koncert – ezek
közül választhattak az érdeklődők a Mozaik Múzeumtúra roadshow napján. A látogatókat
várta a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyűjtemény, a Sóstói Múzeumfalu, a Magyar Nemzeti
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Görögkatolikus Egyházművészeti
Gyűjtemény, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtára, a
Nyíregyházi Állatpark, az Arany János utcai víztorony, a Nyíregyházi Evangélikus
Nagytemplom is.
A festőfejedelem képei
– Augusztusban az Ermitázsból, Oroszország legnagyobb és leghíresebb múzeumából,
Szentpétervárról is érkezik alkotás Nyíregyházára, hogy kiegészítve a Múzeumok éjszakáján,
június 23-án nyíló tárlatot, október 14-éig több mint 50 Munkácsy-festmény várja a látogatókat
a Jósa András Múzeumban – mindegyik mű Pákh Imre gyűjteményének része – jelentette be
dr. Rémiás Tibor pénteken.
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Dátum:

5/21/2018

Médium:

nyiregyhaza.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Kulturális sokadalommal ünnepeltek Nyíregyházán

Link:
https://www.nyiregyhaza.hu/kulturalis-sokadalommal-unnepelteknyiregyhazan-2018-05-21

Kulturális sokadalommal ünnepeltek Nyíregyházán
múzeumok éjszakája
2018.05.21.
Titkok a restaurátor műhelyben, bepillantás a görögkatolikus egyházművészet kincsei közé,
látogatás az Arany János utcai, műemlék víztoronyban: mindez csak pár program volt a május
18-i Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásán.
A Jósa András Múzeumban valódi szenzációval nyílt a rendezvénysorozat: sosem látott
Benczúr Gyula alkotást mutattak be, emellett a nap folyamán végig érdekesebbnél érdekesebb
múzeumpedagógiai- és múzeumandragógiai foglalkozásokkal várták az érdeklődőket.
Városszerte 9helyszínen,23 különböző programon vehettek részta kultúra kedvelői
Nyíregyházán május 18-án, pénteken. A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba
a kulturális intézményeket: a Jósa András Múzeumban például 8 különböző foglalkozással és
rendhagyó tárlatvezetéssel várták a fiatalokat, valamint most először láthatta a nagyközönség
a múzeum képzőművészeti gyűjteményének legújabb ékét, Benczúr Gyula eddig sosem látott
szénrajzát. A különleges alkotás, mely az Ekkehard szökése címet viseli, Olaszországból került
hazánkba: egy aukción bukkant rá Szatmári Tibor magángyűjtő. A múzeumban emellett egész
nap pezsgett az élet, számos színvonalas kulturális program várta az érdeklődőket. A Sárga
Ördög kiállításban a pénz és az arany történetével ismerkedhettek meg a látogatók: kiderült,
hogy 1 gramm aranyból 2000 méteres aranyszálat lehet készíteni, s hogy érdemes néha kicsit
kutatni a régészeti leletek után, ugyanis busás jutalomban részesül, aki netalántán rábukkan
egy régi pénzkollekcióra.
A Műtárgysimogatón a kiállított kincsek kikerültek a vitrin mögül: többek között a múzeum
névadójának, Jósa Andrásnak, és Szindbád szülőatyjának, Krúdy Gyulának a használati
tárgyait lehetett kézbe venni. A szerencsés résztvevők az író pénztárcáját, vagy az általa
gyűjtött óriáskagylót is megfoghatták. A „Karddal gyógyítsd ezt a kórságot” című kiállításban
Mátyás királlyal és az ő uralkodásáról született legendákról tudhatott meg sok-sok
érdekességet az ifjúság: fény derült például arra, hogy nem csak erről az uralkodónkról
tartották úgy, hogy álruhában járta az országot, s hogy az „igazságos király” az ország stabil
védelmezésének köszönhette nagy népszerűségét. A Kincses-sziget című foglalkozás igazán
különleges titkokba avatta be a múzeumbarátokat: bárki kipróbálhatta a restaurálási
eljárásokat, többek között lehetett műalkotást radírozni, nem is akárhogyan! Mivel a
radírgumi tönkretenné a kényes és értékes képeket, ezért le kell reszelni a radírt, majd azzal
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finoman átdörzsölni a felületüket. A Jósa András Múzeum ezen a napon a Szakkönyvtár
kapuit is megnyitotta: bárki megismerkedhetett a polcok rejtélyes lakóival, s számos muzeális
értékű könyvvel. Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató-történész foglalkozásain a
nyíregyházi huszárság kalandos történetére derült fény, a múzeumi előadóban pedig Sipkay
Barna portréjáról és a 2017-es év régészeti ásatásairól lehetett sok-sok érdekességet hallgatni.
A múzeum különleges vendége a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapata volt, akik ebből az alkalomból az
űrkutatással kapcsolatos, LEGO-kockákból épített kiállításukat hozták el. Csillagok között,
BuzzLightyear, az első emberi lábnyom a Holdon: és mind-mind a dán építőjátékból! Emellett
Kodály Zoltán 3D-s portréját is meg lehetett tekinteni.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow programjaihoz számos egyéb múzeum és kulturális
intézmény csatlakozott: a Kállay Gyűjteményben és a Görögkatolikus Egyházmegyei
Gyűjteményben rendhagyó tárlatvezetések voltak, a Sóstói Múzeumfaluban pedig felfedező
játékkal várták a múzeumbarátokat. A rendezvénysorozat részeként a Magyar Nemzeti
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára is megnyitotta kapuit: az ide látogatók
megismerkedhettek az itt dolgozók napi tevékenységeivel, de nem csupán a régi iratokat
csodálhatták meg, hanem az intézmény legizgalmasabb szobáiba, a raktárakba is
bekukkanthattak! Egy szerencsés osztály emellett a Nyíregyházi Állatparkba látogathatott el,
ahol a MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal köthették össze a Jósa
Múzeumot és az Állatparkot.
Az eseménydús napon Nyíregyháza nevezetes épületei is fontos szerephez jutottak:
a„Homokba szőtt város” című kulturális sétán az utcák, terek, szobrok és épületek híres és
hétköznapi emberek lépteit és emlékeit őrzik, erről a Városvédő Egyesület tagjai meséltek az
érdeklődőknek. Lehetőség volt emellett Magyarország második legnagyobb Evangélikus
Templománaktornyába is felkapaszkodni, s közelről meglesni az óraszerkezet működését, de
a csillag alakú Arany János utcai víztorony is megnyitotta kapuját ezen a napon. A 238 lépcső
megmászása után elképesztő panoráma tárult a látogatók szeme elé, s kiderült, hogy a 2
hatalmas, gyűrű alakú víztároló ajtaját még véletlenül sem szabad kinyitni: ha az itt dolgozók
nem tudják, mi került a tartályba, azonnal leeresztik az itt található ivóvizet.
Az eseménydúsnapot koncert és irodalmi délután zárta a Jósa András Múzeumban: a Vörös
Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepték meg a közönséget. Erre az
alkalomra ugyanis 10 szót kaptak a Jósa Múzeumtól, amelyek a kiállítóhelyek világához
kötődnek. Fény derült arra, hogy az alkotók szerint vajon van-e régészet a túlvilágon, de azt
is elmesélték, hogy milyen kedves emlékek fűzik őket a múzeumokhoz. Este hattól a
carPEDIGnem zenekar koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők.A világzene, akusztikus
pop és kávéházi jazz keverékéből születő repertoárjukat kellemes és modern hangszerelésben
adták elő ezen az estén. A kulturális sokadalom méltó megünneplése volt a Múzeumok
Világnapjának, ráadásul Nyíregyháza ezen a napon emlékezett meg a Városnapról is, tehát a
lokálpatrtióták igazán el voltak kényeztetve a pünkösdi hosszú hétvége előfutárán, pénteken.
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Múzeumok Világnapja Nyíregyházán

Kulturális sokadalommal ünnepeltek Nyíregyháza kiállítóhelyei és intézményei a Múzeumok
Világnapján.
Titkok a restaurátor műhelyben, bepillantás a görögkatolikus egyházművészet kincsei közé,
látogatás az Arany János utcai, műemlék víztoronyban: mindez csak pár program volt a május
18-i Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásán. A Jósa András Múzeumban
valódi szenzációval nyílt a rendezvénysorozat: sosem látott Benczúr Gyula alkotást mutattak
be, emellett a nap folyamán végig érdekesebbnél érdekesebb múzeumpedagógiai- és
múzeumandragógiai foglalkozásokkal várták az érdeklődőket.
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Kulturális sokadalommal ünnepeltek Nyíregyháza kiállítóhelyei és intézményei a Múzeumok
Világnapján
BESZÁMOLÓ
Mozaik Múzeumtúra
2018-05-22 17:00
Titkok a restaurátor műhelyben, bepillantás a görögkatolikus egyházművészet kincsei
közé, látogatás az Arany János utcai, műemlék víztoronyban: mindez csak pár program volt
a május 18-i Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásán. A Jósa András
Múzeumban valódi szenzációval nyílt a rendezvénysorozat: sosem látott Benczúr Gyula
alkotást mutattak be, emellett a nap folyamán végig érdekesebbnél érdekesebb
múzeumpedagógiai- és múzeumandragógiai foglalkozásokkal várták az érdeklődőket.

Városszerte 9 helyszínen, 23 különböző programon vehettek részt a kultúra kedvelői
Nyíregyházán május 18-án, pénteken. A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba
a kulturális intézményeket: a Jósa András Múzeumban például 8 különböző foglalkozással és
rendhagyó tárlatvezetéssel várták a fiatalokat, valamint most először láthatta a nagyközönség
a múzeum képzőművészeti gyűjteményének legújabb ékét, Benczúr Gyula eddig sosem látott
szénrajzát. A különleges alkotás, mely az Ekkehard szökése címet viseli, Olaszországból került
hazánkba: egy aukción bukkant rá Szatmári Tibor magángyűjtő. A múzeumban emellett egész
nap pezsgett az élet, számos színvonalas kulturális program várta az érdeklődőket. A Sárga
Ördög kiállításban a pénz és az arany történetével ismerkedhettek meg a látogatók: kiderült,
hogy 1 gramm aranyból 2000 méteres aranyszálat lehet készíteni, s hogy érdemes néha kicsit
kutatni a régészeti leletek után, ugyanis busás jutalomban részesül, aki netalántán rábukkan
egy régi pénzkollekcióra.
A Műtárgysimogatón a kiállított kincsek kikerültek a vitrin mögül: többek között a múzeum
névadójának, Jósa Andrásnak, és Szindbád szülőatyjának, Krúdy Gyulának a használati
tárgyait lehetett kézbe venni. A szerencsés résztvevők az író pénztárcáját, vagy az általa
gyűjtött óriáskagylót is megfoghatták. A „Karddal gyógyítsd ezt a kórságot” című kiállításban
Mátyás királlyal és az ő uralkodásáról született legendákról tudhatott meg sok-sok
érdekességet az ifjúság: fény derült például arra, hogy nem csak erről az uralkodónkról
tartották úgy, hogy álruhában járta az országot, s hogy az „igazságos király” az ország stabil
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védelmezésének köszönhette nagy népszerűségét. A Kincses-sziget című foglalkozás igazán
különleges titkokba avatta be a múzeumbarátokat: bárki kipróbálhatta a restaurálási
eljárásokat, többek között lehetett műalkotást radírozni, nem is akárhogyan! Mivel a
radírgumi tönkretenné a kényes és értékes képeket, ezért le kell reszelni a radírt, majd azzal
finoman átdörzsölni a felületüket. A Jósa András Múzeum ezen a napon a Szakkönyvtár
kapuit is megnyitotta: bárki megismerkedhetett a polcok rejtélyes lakóival, s számos muzeális
értékű könyvvel. Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató-történész foglalkozásain a
nyíregyházi huszárság kalandos történetére derült fény, a múzeumi előadóban pedig Sipkay
Barna portréjáról és a 2017-es év régészeti ásatásairól lehetett sok-sok érdekességet hallgatni.
A múzeum különleges vendége a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapata volt, akik ebből az alkalomból az
űrkutatással kapcsolatos, LEGO-kockákból épített kiállításukat hozták el. Csillagok között,
Buzz Lightyear, az első emberi lábnyom a Holdon: és mind-mind a dán építőjátékból! Emellett
Kodály Zoltán 3D-s portréját is meg lehetett tekinteni.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow programjaihoz számos egyéb múzeum és kulturális
intézmény csatlakozott: a Kállay Gyűjteményben és a Görögkatolikus Egyházmegyei
Gyűjteményben rendhagyó tárlatvezetések voltak, a Sóstói Múzeumfaluban pedig felfedező
játékkal várták a múzeumbarátokat. A rendezvénysorozat részeként a Magyar Nemzeti
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára is megnyitotta kapuit: az ide látogatók
megismerkedhettek az itt dolgozók napi tevékenységeivel, de nem csupán a régi iratokat
csodálhatták meg, hanem az intézmény legizgalmasabb szobáiba, a raktárakba is
bekukkanthattak! Egy szerencsés osztály emellett a Nyíregyházi Állatparkba látogathatott el,
ahol a MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal köthették össze a Jósa
Múzeumot és az Állatparkot.
Az eseménydús napon Nyíregyháza nevezetes épületei is fontos szerephez jutottak: a
„Homokba szőtt város” című kulturális sétán az utcák, terek, szobrok és épületek híres és
hétköznapi emberek lépteit és emlékeit őrzik, erről a Városvédő Egyesület tagjai meséltek az
érdeklődőknek. Lehetőség volt emellett Magyarország második legnagyobb Evangélikus
Templomának tornyába is felkapaszkodni, s közelről meglesni az óraszerkezet működését, de
a csillag alakú Arany János utcai víztorony is megnyitotta kapuját ezen a napon. A 238 lépcső
megmászása után elképesztő panoráma tárult a látogatók szeme elé, s kiderült, hogy a 2
hatalmas, gyűrű alakú víztároló ajtaját még véletlenül sem szabad kinyitni: ha az itt dolgozók
nem tudják, mi került a tartályba, azonnal leeresztik az itt található ivóvizet.
Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárta a Jósa András Múzeumban: a Vörös
Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepték meg a közönséget. Erre az
alkalomra ugyanis 10 szót kaptak a Jósa Múzeumtól, amelyek a kiállítóhelyek világához
kötődnek. Fény derült arra, hogy az alkotók szerint vajon van-e régészet a túlvilágon, de azt
is elmesélték, hogy milyen kedves emlékek fűzik őket a múzeumokhoz. Este hattól a
carPEDIGnem zenekar koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. A világzene, akusztikus
pop és kávéházi jazz keverékéből születő repertoárjukat kellemes és modern hangszerelésben
adták elő ezen az estén. A kulturális sokadalom méltó megünneplése volt a Múzeumok
Világnapjának, ráadásul Nyíregyháza ezen a napon emlékezett meg a Városnapról is, tehát a
lokálpatrtióták igazán el voltak kényeztetve a pünkösdi hosszú hétvége előfutárán, pénteken.
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról:
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www.mozaikmuzeumtura.hu/
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow legközelebb Keszthelyre érkezik június 8-án!

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Kulturális sokadalommal ünnepeltek Nyíregyháza kiállítóhelyei és intézményei a Múzeumok
Világnapján
Titkok a restaurátor műhelyben, bepillantás a görögkatolikus egyházművészet kincsei
közé, látogatás az Arany János utcai, műemlék víztoronyban: mindez csak pár program volt
a május 18-i Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásán. A Jósa András
Múzeumban valódi szenzációval nyílt a rendezvénysorozat: sosem látott Benczúr Gyula
alkotást mutattak be, emellett a nap folyamán végig érdekesebbnél érdekesebb
múzeumpedagógiai- és múzeumandragógiai foglalkozásokkal várták az érdeklődőket.
Városszerte 9 helyszínen, 23 különböző programon vehettek részt a kultúra kedvelői
Nyíregyházán május 18-án, pénteken. A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba
a kulturális intézményeket: a Jósa András Múzeumban például 8 különböző foglalkozással és
rendhagyó tárlatvezetéssel várták a fiatalokat, valamint most először láthatta a nagyközönség
a múzeum képzőművészeti gyűjteményének legújabb ékét, Benczúr Gyula eddig sosem látott
szénrajzát. A különleges alkotás, mely az Ekkehard szökése címet viseli, Olaszországból került
hazánkba: egy aukción bukkant rá Szatmári Tibor magángyűjtő.
A múzeumban emellett egész nap pezsgett az élet, számos színvonalas kulturális program
várta az érdeklődőket. A Sárga Ördög kiállításban a pénz és az arany történetével
ismerkedhettek meg a látogatók: kiderült, hogy 1 gramm aranyból 2000 méteres aranyszálat
lehet készíteni, s hogy érdemes néha kicsit kutatni a régészeti leletek után, ugyanis busás
jutalomban részesül, aki netalántán rábukkan egy régi pénzkollekcióra.
A Műtárgysimogatón a kiállított kincsek kikerültek a vitrin mögül: többek között a múzeum
névadójának, Jósa Andrásnak, és Szindbád szülőatyjának, Krúdy Gyulának a használati
tárgyait lehetett kézbe venni. A szerencsés résztvevők az író pénztárcáját, vagy az általa
gyűjtött óriáskagylót is megfoghatták. A „Karddal gyógyítsd ezt a kórságot” című kiállításban
Mátyás királlyal és az ő uralkodásáról született legendákról tudhatott meg sok-sok
érdekességet az ifjúság: fény derült például arra, hogy nem csak erről az uralkodónkról
tartották úgy, hogy álruhában járta az országot, s hogy az „igazságos király” az ország stabil
védelmezésének köszönhette nagy népszerűségét. A Kincses-sziget című foglalkozás igazán
különleges titkokba avatta be a múzeumbarátokat: bárki kipróbálhatta a restaurálási
eljárásokat, többek között lehetett műalkotást radírozni, nem is akárhogyan! Mivel a
radírgumi tönkretenné a kényes és értékes képeket, ezért le kell reszelni a radírt, majd azzal
finoman átdörzsölni a felületüket.
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A Jósa András Múzeum ezen a napon a Szakkönyvtár kapuit is megnyitotta: bárki
megismerkedhetett a polcok rejtélyes lakóival, s számos muzeális értékű könyvvel. Dr. Bene
János címzetes múzeumigazgató-történész foglalkozásain a nyíregyházi huszárság kalandos
történetére derült fény, a múzeumi előadóban pedig Sipkay Barna portréjáról és a 2017-es év
régészeti ásatásairól lehetett sok-sok érdekességet hallgatni.
A múzeum különleges vendége a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiumának tekerd! csapata volt, akik ebből az alkalomból az
űrkutatással kapcsolatos, LEGO-kockákból épített kiállításukat hozták el. Csillagok között,
Buzz Lightyear, az első emberi lábnyom a Holdon: és mind-mind a dán építőjátékból! Emellett
Kodály Zoltán 3D-s portréját is meg lehetett tekinteni.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow programjaihoz számos egyéb múzeum és kulturális
intézmény csatlakozott: a Kállay Gyűjteményben és a Görögkatolikus Egyházmegyei
Gyűjteményben rendhagyó tárlatvezetések voltak, a Sóstói Múzeumfaluban pedig felfedező
játékkal várták a múzeumbarátokat. A rendezvénysorozat részeként a Magyar Nemzeti
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára is megnyitotta kapuit: az ide látogatók
megismerkedhettek az itt dolgozók napi tevékenységeivel, de nem csupán a régi iratokat
csodálhatták meg, hanem az intézmény legizgalmasabb szobáiba, a raktárakba is
bekukkanthattak! Egy szerencsés osztály emellett a Nyíregyházi Állatparkba látogathatott el,
ahol a MúzeumoZOO foglalkozáson érdekes és izgalmas szálakkal köthették össze a Jósa
Múzeumot és az Állatparkot.
Az eseménydús napon Nyíregyháza nevezetes épületei is fontos szerephez jutottak: a
„Homokba szőtt város” című kulturális sétán az utcák, terek, szobrok és épületek híres és
hétköznapi emberek lépteit és emlékeit őrzik, erről a Városvédő Egyesület tagjai meséltek az
érdeklődőknek. Lehetőség volt emellett Magyarország második legnagyobb Evangélikus
Templomának tornyába is felkapaszkodni, s közelről meglesni az óraszerkezet működését, de
a csillag alakú Arany János utcai víztorony is megnyitotta kapuját ezen a napon. A 238 lépcső
megmászása után elképesztő panoráma tárult a látogatók szeme elé, s kiderült, hogy a 2
hatalmas, gyűrű alakú víztároló ajtaját még véletlenül sem szabad kinyitni: ha az itt dolgozók
nem tudják, mi került a tartályba, azonnal leeresztik az itt található ivóvizet.
Az eseménydús napot koncert és irodalmi délután zárta a Jósa András Múzeumban: a Vörös
Postakocsi Műhely írói és költői rendhagyó alkotásokkal lepték meg a közönséget. Erre az
alkalomra ugyanis 10 szót kaptak a Jósa Múzeumtól, amelyek a kiállítóhelyek világához
kötődnek. Fény derült arra, hogy az alkotók szerint vajon van-e régészet a túlvilágon, de azt
is elmesélték, hogy milyen kedves emlékek fűzik őket a múzeumokhoz.
Este hattól a carPEDIGnem zenekar koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. A világzene,
akusztikus pop és kávéházi jazz keverékéből születő repertoárjukat kellemes és modern
hangszerelésben adták elő ezen az estén. A kulturális sokadalom méltó megünneplése volt a
Múzeumok Világnapjának, ráadásul Nyíregyháza ezen a napon emlékezett meg a
Városnapról is, tehát a lokálpatrtióták igazán el voltak kényeztetve a pünkösdi hosszú hétvége
előfutárán, pénteken.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow legközelebb Keszthelyre érkezik június 8-án!
Bővebb információk a Mozaik Múzeumtúráról: www.facebook.com/mozaikmuzeumtura,
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Dátum:

5/23/2018

Médium:

hirek360.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Nyíregyházán is

Link:

http://hirek360.hu/mozaik-muzeumtura-nyiregyhazan

Mozaik Múzeumtúra Nyíregyházán is

Műtárgysimogató, Lego-képek kiállítása és a restaurátor műhely titkainak felfedezése is
várta az érdeklődőket a Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásán, a Jósa
András
Múzeumban.
A nagyszabású múzeumnépszerűsítő programot a Néprajzi Múzeum indította útjára a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával még 2014-ben. A Jósa András Múzeumban egész nap
színes programokkal, előadásokkal és foglalkozásokkal várták az érdeklődőket.
Babolcsi Andrea, a nyíregyházi Jósa András Múzeum múzeumpedagógusa és régésze
elmondta, hogy a roadshow napja azért is különleges volt, mert egybeesett a múzeumok
világnapjával
illetve
Nyíregyháza
városnapjával.
– Sok helyszínen van a programkavalkád – mondta el a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
rendezvényéről. – A kulisszák mögé is be lehet tekinteni szakkönyvtárunkban és a restaurátorműhelyben. Az utóbbit kincses szigetnek és boszorkányműhelynek is nevezik, hiszen nagyon
sok kémiai anyaggal is dolgoznak, és szinte varázsolnak, hogy a tárgyak újjászülessenek. A
szakkönyvtárunkba is be lehet tekinteni, hogy milyen könyvek lapulnak ott a polcokon. S lehet
azon is gondolkodni, hogy vajon ki választ kit: A könyv minket, vagy mi a könyveket?
Babolcsi Andrea hozzátette: a kiállításokon is rendeztek foglalkozásokat, ahova nem csak
gyerekeket, hanem a felnőtt érdeklődőket is várták. Többek között a Benczúr-kiállításon a
festményekkel ismerkedhettek meg közelebbről a látogatók, a "Sárga ördög" című tárlaton
pedig a pénz történetét ismerhették meg és manuális foglalkozásokat is szerveztek. A
műtárgysimogatóra ellátogatók saját kezükbe vehettek különböző műtárgyakat, ez főleg
múzeum
látássérült
látogatóinak
jelenthetett
különleges
élményt.
Egy különleges kiállítóteremben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós
Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Tekerd!-csapatának legó-képeiből nyílt kiállítás. A
diákok egy 2014-es iskolai programnak köszönhetőek kezdték el az építőkockákból felépített
alkotások
készítését,
azóta
pedig
nincs
megállás.
– Összesen szerintem már száz képnél járunk – mondta el Hudák Zsolt, az iskola tanára. –
Ezek között vannak fekete-fehér op-art képek, sportautók, képregényhősök, és tudományos,
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komolyzenei témájúak is. Az itt látható alkotások közül volt olyan, amit 80 óra volt elkészíteni.
A Mozaik Múzeumtúra nem csak a Jósa András Múzeum épületén belül zajlott, hanem
csatlakozott többet között a levéltár, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, a
Sóstói Múzeumfalu, a Nyíregyházi Állatpark, a Kállay Gyűjtemény, a Nyíregyházi Városvédő
Egyesület, az evangélikus nagytemplom és a víztorony is.
NA
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Dátum:

5/23/2018

Médium:

hirek360.hu Youtube csatorna

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra Nyíregyházán is - hirek360.hu

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=sBf6mQm2qIY

Műtárgysimogató, Lego-képek kiállítása és a restaurátor műhely titkainak felfedezése is
várta az érdeklődőket a Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyíregyházi állomásán, a Jósa
András Múzeumban.
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Dátum:

5/24/2018

Médium:

hellonyiregyhaza.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Tekerd! kiállítás a Jósa András Múzeumban

Link:
http://hellonyiregyhaza.hu/tartalom/3518/tekerd-kiallitas-a-josaandras-muzeumban-2018-05-24

Tekerd! kiállítás a Jósa András Múzeumban
2018.05.24.
2018. május 18-án, a Mozaik Múzeumtúra ROADSHOW-hoz és a Múzeumok Világnapjához
kapcsolódva megnyílt ideiglenes kiállításunk a Jósa András Múzeumban.
A NMI Művelődési Intézet pályázatára készített Kodály-portré mellett megtekinthető az új
MEGAZERO betűtípusból épített logónk, melynek használatához Alex Trochut tervezőtől
kaptunk engedélyt. Ő készített albumborítót többek között az AC/DC-nek, The Rolling
Stonesnak és Katy Perrynek is. Ezen kívül kiállításra került az űrprojektünk tizenegy alkotása,
melyhez háttérzeneként szolgál a "Music For Astronauts And Cosmonauts" album. A zene
szerzője, Howie B — aki a U2, Björk és Tricky producereként is tevékenykedett — teljes
támogatásáról biztosított minket.
Az űrprojektünk kiállítási képeit a NASA is megosztotta egyik hivatalos közösségi oldalán.
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Dátum:

5/25/2018

Médium:

szon.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

360 fokos videó: Nézz körbe, ilyen a kilátás a nyíregyházi víztoronyból!

Link:
http://www.szon.hu/360-fokos-video-nezz-korbe-ilyen-a-kilatas-a-anyiregyhazi-viztoronybol/3871544

Nyíregyháza – Ki ne élne a lehetőséggel, hogy a város legmagasabb pontjairól csodálja meg
Nyíregyháza panorámáját? A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretein belül erre is sort
keríthettek az érdeklődők.

Nézz körbe 360 fokban! A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő
kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a
kamera “háta mögött”!
Még több 360 fokos videóért fel iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a
Hírek 360 Facebook oldalát!
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Dátum:

5/25/2018

Médium:

erdon.ro

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

360 fokos videó: Nézz körbe, ilyen a kilátás a nyíregyházi víztoronyból!

Link:
http://www.erdon.ro/360-fokos-video-nezz-korbe-ilyen-a-kilatas-a-anyiregyhazi-viztoronybol/3871544

360 fokos videó: Nézz körbe, ilyen a kilátás a nyíregyházi víztoronyból!
Nyíregyháza – Ki ne élne a lehetőséggel, hogy a város legmagasabb pontjairól csodálja meg
Nyíregyháza panorámáját? A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretein belül erre is sort
keríthettek az érdeklődők.
Nézz körbe 360 fokban! A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő
kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a
kamera “háta mögött”!
Még több 360 fokos videóért fel iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára és kövesd a
Hírek 360 Facebook oldalát!
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ROADSHOW – KESZTHELY
Dátum:

6/1/2018

Médium:

programturizmus.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Keszthelyi múzeumtúra 2018. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Keszthelyre érkezik!
Link:

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-keszthely-muzeum.html

Keszthelyi múzeumtúra 2018. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Keszthelyre érkezik!

8360 Keszthely, Több helyszínen
Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, márciusi ifjak a Balatoni
Múzeumban, és Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre érkezik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow június 8-án! 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.
Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Keszthely
2018. június 8. 09:00 – 23:00
Helikon Kastélymúzeum - Keszthely, Kastély u. 1.
Régi grafikai nyomdatitkok – a linómetszés technikája
10:00
A foglalkozás során a résztvevők megismerkedhetnek a Helikon Könyvtár
metszetgyűjteménye segítségével a sokszorosított grafikai technikákkal, és kipróbálhatják a
linómetszet készítését.
Ajánlott korosztály: 5–8. évfolyam
A vasút rejtelmei
10:00
A Helikon Kastély történelmi modellvasút kiállítása ad otthont a foglalkozásnak, amely során
izgalmas és meglepő tények derülnek ki a vonatok világáról.
Ajánlott korosztály: 5–8. évfolyam
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Detektívek, előre! Vagy hátra?
10:00
Mesés nyomozás a kastélyban és a parkban – a kastélymesék szereplői segítségével fény derül
arra, hogy hová tűnt Csiga Csalamádé.
Ajánlott korosztály: óvodások és 1–2. évfolyam
A foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges.
Egy csendes fürdőváros bűnös titkai
15:00
A városi séta során bejárjuk Keszthely belvárosát, és közben belelátunk a város 19–20. századi
sötét és borzongató történelmébe.
Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében
A pincétől a padlásig
17:00
Megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, miközben megelevenedik a főúri otthon
építéstörténete. Megtudjuk, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az angolakna, és
hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.
Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében
Az éjszaka fényei
20:00
Odakint kihunynak a fények, bezár a múzeum, elsötétül a történelmi modellvasút kiállítás
terepasztala… vagy mégsem? Hiszen a vonatokon és az állomásokon éjszaka sem áll meg az
élet! Ezen az estén éjszakai világításban csodálhatjuk meg a miniatűr vasúti világot.
Ajánlott korosztály: 0–99 év
A kiállítás befogadóképessége miatt a programra előzetes regisztráció szükséges.
Kincsvadászat az éj leple alatt
20:00
Bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borult, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet
segítségével megtalálhatod az elrejtett kincset. Ha nem riaszt a recsegő parketta, vagy a
nyikorgó ajtók, és a saját árnyékodtól sem ijedsz meg, itt a helyed!
Ajánlott korosztály: gyerekek 8–12 éves korig (+ szülők)
A kiállítás befogadóképessége miatt a programra előzetes regisztráció szükséges.
Balatoni Múzeum - Keszthely, Múzeum u. 2.
Szőlészeti és borászati tárgyak a múzeum gyűjteményéből
10:00
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A 120 éves néprajzi gyűjtemény olyan tárgyakat őriz, amelyek rendeltetését kevesen ismerik,
viszont egy szakma történetének megismerésében kiváló segítséget jelentenek az egykor
használt tárgyak és a hozzájuk fűződő érdekességek, történetek.
Ajánlott korosztály: 5–12. évfolyam; egyetemisták
Márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban – 48-as műtárgyak
10:00
Kevesen mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik a
foglalkozáson részt vesznek, ezt is megtehetik! A Kossuth-pisztolyon kívül szablyák,
különleges fegyverek, jatagánok is terítékre kerülnek az interaktív foglalkozáson. A
fegyverekhez kapcsolódó történeteken keresztül a történelemkönyvektől eltérően érdekesebb
oldalról ismerhető meg a ’48-as szabadságharc.
Ajánlott korosztály: 5–12. évfolyam; egyetemisták
A foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges.
120 éves a Balatoni Múzeum - Korabeli dokumentumok segítségével betekintés a múzeum
múltjába, kötetlen beszélgetés történész vezetésével
18:00
Nemcsak a múzeum, hanem Keszthely város elmúlt 120 éve is megelevenedik azokon a ritka
dokumentumokon, amelyeket kézbe vehet az érdeklődő. A tájékozódást a múzeum történésze
segíti. Akár egyik ősödre is lelhetsz az eredeti írások között!
Szőlészet, borászat egykor és ma - Kötetlen beszélgetés néprajzkutató vezetésével
18:00
Keszthely múltjában és jelenében a szőlészet és a bor mindig jelen volt és van. Nemcsak a
szakmabeliek, hanem a hobbiborászok számára is érdekes lehet megismerni, az ősök hogyan,
milyen eszközökkel termesztették a szőlőt, állították elő a borokat.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár – Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely Keszthely,
Bercsényi
u.
65-67.
Régi tárgyak nyomában
9:00, 9:30
A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a dédszüleik korából származó tárgyakkal,
a konyha és kamra edényeivel, használatuk hagyományaival.
A pásztorélet titkai
10:30, 11:00
A foglalkozás során a gyerekek sok érdekességet tudhatnak meg a pásztorok életéről,
személyes tárgyairól, az állatok számadásánál használt rovásírásról.
Majorbéli erőpróba
9:00, 9:30,10:00,10:30,11:00,11:30
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A gyerekek egy változatos akadálypályán haladhatnak végig, ahol megmérethetik magukat
ügyességi feladatokban, kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző
egyensúlyozó és célbadobó gyakorlatokat.
A foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges.
Családi nyárköszöntő kora esti party
19:00–23:00
Az Élménygazdaság lugasa hangulatos helyszínt biztosít egy bográcsos partyhoz. A kora esti
órákra tekintettel gyermekes családokra is számítunk. A zenés rendezvény jó alkalom egy
tanévbúcsúztatóhoz és nyárköszöntéshez. A feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok, a
sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó
szórakozást ígérnek.
A belépés díjtalan, az ital- és ételfogyasztás térítéssel vehető igénybe.
Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban
A Balaton mellé érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Nem mindennapi kulturális kavalkáddal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadhsow
Keszthelyre, a helyi és az ide látogató múzeumbarátok városszerte izgalmas, ingyenes
programokon vehetnek részt június 8-án.
A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat, ugyanis a Helikon
Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen is
szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat. A Festetics-kastélyban a kis
múzeumbarátok megismerkedhetnek a linómetszés technikájával, a történelmi modellvasút
kiállításon a vonatok világáról tudhatnak meg sok érdekességet, a legkisebbek pedig mesés
nyomozáson vehetnek részt a kastélyban és a parkban, ahol kiderül, hová tűnt Csiga
Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedik a múlt, ugyanis a 120 éves néprajzi
gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő történetek,
érdekességek kerülnek terítékre! Akiket viszont a történelem titkai hoznak lázba,
csatlakozzanak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló foglalkozáshoz. Kevesen
mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik eljönnek a
rendhagyó múzeumi órára, ezt is megtehetik! A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a
fiatalság a pásztorélet titkaiba nyerhet bepillantást: például az is kiderül, hogy a nyájak őrzői
hogyan alkalmazták a rovásírást az állatok számlálásánál. Emellett itt is lehet őseink idejéből
származó, régi használati tárgyakra csodálkozni, de Majorbéli erőpróba is vár a bátor
felfedezőkre! Az akadálypályán megmérethetik magukat ügyességi feladatokban,
kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző egyensúlyozó és
célbadobó gyakorlatokat.
A délután folyamán és kora este is csupa izgalmas programmal várják a múzeumok a
kultúrára szomjazókat: a Festetics-kastély előkertjéből városi séta indul, amelyen az
érdeklődők a csendes fürdőváros borzongató oldalával ismerkedhetnek meg. Keszthely 19-20.
századi történelme ugyanis számtalan sötét titkot rejt! Ezután pedig megnyílnak a Festeticskastély rejtett terei, s megelevenedik a főúri otthon építéstörténete – pincétől a padlásig! A

337

rendhagyó épületbejáráson kiderül, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az
angolakna, és hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.
Az idén 120 éves Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel lehet
megismerkedni: néprajzkutató segítségével fedezhetik fel a résztvevők az ősök eszközeit a
szőlőtermesztésben, s az is kiderül, milyen módszerekkel állították elő a borokat. Akiket
viszont inkább a város és a múzeum története érdekel, történész segítségével tekinthetnek be
az itt őrzött régi dokumentumokba, a szemfüles lokálpatrióták még akár valamelyik ősük
nevére vagy fényképére is rábukkanhatnak!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehet részt venni,
hiszen a múzeumok ajtaja ekkor is nyitva áll majd! A Festetics-kastélyban éjszakai világításban
lehet megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást, hiszen az állomásokon éjszaka sem áll
meg az élet! A kalandvágyó múzeumbarátok pedig kincsvadászatra jelentkezhetnek: bár a
kastély enteriőrkiállítása sötétbe borul, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet segítségével
bárki megtalálhatja az elrejtett kincset. Recsegő parketták, titkos zugok és nyikorgó ajtók:
mindenkit vár éjszaka a múzeum!
Az eseménydús nap levezetése képpen pedig a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely vár
minden érdeklődőt nyárköszöntő bográcsos partijára: az Élménygazdaság lugasa hangulatos
helyszínt biztosít a zenés kerti mulatsághoz. A feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok,
a sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt
jó szórakozást ígérnek.
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Dátum:

6/1/2018

Médium:

helikonkastely.blogstar.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:
KIVÁLÓ PÉNTEKI PROGRAM: MOZAIK MÚZEUMTÚRA
ROADSHOW – KESZTHELY
Link:
https://helikonkastely.blogstar.hu/2018/06/01/kivalo-pentekiprogram-mozaik-muzeumtura-roadshow-keszthely/53396/

Kiváló pénteki program: Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Keszthely
Helikon Kastélymúzeum
2018.06.01.
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 felnőttek is
egyedülálló érdekességeket találhatnak.
A Roadshow programjai a Helikon Kastélymúzeumban 2018. június 8.-án 9 és 23 óra között:
10:00
Régi grafikai nyomdatitkok – a linómetszés technikája

A foglalkozás során a résztvevők megismerkedhetnek a Helikon Könyvtár
metszetgyűjteménye segítségével a sokszorosított grafikai technikákkal, és kipróbálhatják a
linómetszet készítését.
Ajánlott korosztály: 5–8. évfolyam
10:00
A vasút rejtelmei
A Helikon Kastély történelmi modellvasút kiállítása ad otthont a foglalkozásnak, amely során
izgalmas és meglepő tények derülnek ki a vonatok világáról.
Ajánlott korosztály: 5–8. évfolyam
10:00
Detektívek, előre! Vagy hátra?
Mesés nyomozás a kastélyban és a parkban – a kastélymesék szereplői segítségével fény derül
arra, hogy hová tűnt Csiga Csalamádé.
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Ajánlott korosztály: óvodások és 1–2. évfolyam
A foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges az alábbi címen:
helikonmuhely@festeticskastely.hu
15:00
Egy csendes fürdőváros bűnös titkai
A városi séta során bejárjuk Keszthely belvárosát, és közben belelátunk a város 19–20. századi
sötét és borzongató történelmébe.
Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében
17:00
A pincétől a padlásig
Megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, miközben megelevenedik a főúri otthon
építéstörténete. Megtudjuk, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az angolakna, és
hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.
Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében
20:00
Az éjszaka fényei
Odakint kihunynak a fények, bezár a múzeum, elsötétül a történelmi modellvasút kiállítás
terepasztala… vagy mégsem? Hiszen a vonatokon és az állomásokon éjszaka sem áll meg az
élet! Ezen az estén éjszakai világításban csodálhatjuk meg a miniatűr vasúti világot.
Ajánlott korosztály: 0–99 év
A kiállítás befogadóképessége miatt a programra előzetes regisztráció szükséges az alábbi
címen:
modellvasut@helikonkastely.hu
20:00
Kincsvadászat az éj leple alatt
Bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borult, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet
segítségével megtalálhatod az elrejtett kincset. Ha nem riaszt a recsegő parketta, vagy a
nyikorgó ajtók, és a saját árnyékodtól sem ijedsz meg, itt a helyed!
Ajánlott korosztály: gyerekek 8–12 éves korig (+ szülők)
A kiállítás befogadóképessége miatt a programra előzetes regisztráció szükséges az alábbi
címen:
helikonmuhely@festeticskastely.hu
Találkozzunk a kastélyban pénteken!
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Dátum:

6/1/2018

Médium:

mozaikmuzeumtura.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban

Link:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/titkok-es-rejtelyek-nyomabankeszthely-muzeumaiban

Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban
A Balaton mellé érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban,
és Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow június 8-án!
Nem mindennapi kulturális kavalkáddal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadhsow
Keszthelyre, a helyi és az ide látogató múzeumbarátok városszerte izgalmas, ingyenes
programokon vehetnek részt június 8-án.
A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat, ugyanis a Helikon
Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen
is szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat. A Festetics-kastélyban a kis
múzeumbarátok megismerkedhetnek a linómetszés technikájával, a történelmi modellvasút
kiállításon a vonatok világáról tudhatnak meg sok érdekességet, a legkisebbek pedig mesés
nyomozáson vehetnek részt a kastélyban és a parkban, ahol kiderül, hová tűnt Csiga
Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedik a múlt, ugyanis a 120 éves néprajzi
gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő történetek,
érdekességek kerülnek terítékre! Akiket viszont a történelem titkai hoznak lázba,
csatlakozzanak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló foglalkozáshoz. Kevesen
mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik eljönnek a
rendhagyó múzeumi órára, ezt is megtehetik! A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a
fiatalság a pásztorélet titkaiba nyerhet bepillantást: például az is kiderül, hogy a nyájak őrzői
hogyan alkalmazták a rovásírást az állatok számlálásánál. Emellett itt is lehet őseink idejéből
származó, régi használati tárgyakra csodálkozni, de Majorbéli erőpróba is vár a bátor
felfedezőkre! Az akadálypályán megmérethetik magukat ügyességi feladatokban,
kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző egyensúlyozó és
célbadobó gyakorlatokat.
A délután folyamán és kora este is csupa izgalmas programmal várják a múzeumok a
kultúrára szomjazókat: a Festetics-kastély előkertjéből városi séta indul, amelyen az
érdeklődők a csendes fürdőváros borzongató oldalával ismerkedhetnek meg. Keszthely 19-20.
századi történelme ugyanis számtalan sötét titkot rejt! Ezután pedig megnyílnak a Festeticskastély rejtett terei, s megelevenedik a főúri otthon építéstörténete – pincétől a padlásig! A
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rendhagyó épületbejáráson kiderül, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az
angolakna, és hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.
Az idén 120 éves Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel lehet
megismerkedni: néprajzkutató segítségével fedezhetik fel a résztvevők az ősök eszközeit a
szőlőtermesztésben, s az is kiderül, milyen módszerekkel állították elő a borokat. Akiket
viszont inkább a város és a múzeum története érdekel, történész segítségével tekinthetnek be
az itt őrzött régi dokumentumokba, a szemfüles lokálpatrióták még akár valamelyik ősük
nevére vagy fényképére is rábukkanhatnak!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehet részt venni,
hiszen a múzeumok ajtaja ekkor is nyitva áll majd! A Festetics-kastélyban éjszakai
világításban lehet megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást, hiszen az állomásokon
éjszaka sem áll meg az élet! A kalandvágyó múzeumbarátok pedig kincsvadászatra
jelentkezhetnek: bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borul, egy jó zseblámpa és egy
detektívfüzet segítségével bárki megtalálhatja az elrejtett kincset. Recsegő parketták, titkos
zugok és nyikorgó ajtók: mindenkit vár éjszaka a múzeum!
Az eseménydús nap levezetéseképpen pedig a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely vár
minden érdeklődőt nyárköszöntő bográcsos partijára: az Élménygazdaság lugasa hangulatos
helyszínt biztosít a zenés kerti mulatsághoz. A feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok,
a sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt
jó szórakozást ígérnek.
Részletek és időpontok a Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásának Facebookeseményében találhatóak: Mozaik Múzeumtúra Roadshow - Keszthely
Bővebben
a
Mozaik
Múzeumtúráról:
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura

www.facebook.com/mozaikmuzeumtura

A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával valósul meg.
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Dátum:

6/5/2018

Médium:

hirekma.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Balaton mellé érkezik a Mozaik Múzeumtúra

Link:
http://hirekma.hu/hir/2502872/balaton-melle-erkezik-a-mozaikmuzeumtura-roadshow.html

Balaton mellé érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban,
és Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow június 8-án.
Forrás: Orientpress - Kultúra
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Dátum:

6/5/2018

Médium:

orientpress.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Balaton mellé érkezik a Mozaik Múzeumtúra

Link:
http://orientpress.hu/cikk/2018-06-05_balaton-melle-erkezik-amozaik-muzeumtura-roadshow

Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban, és
Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
június 8-án.
Június 8-án a délelőtt folyamán az iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat: a
Helikon Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti
Kiállítóhelyen is szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat. A Festetics-kastélyban a kis
múzeumbarátok megismerkedhetnek a linómetszés technikájával, a történelmi modellvasút
kiállításon a vonatok világáról tudhatnak meg sok érdekességet, a legkisebbek pedig mesés
nyomozáson vehetnek részt a kastélyban és a parkban, ahol kiderül, hová tűnt Csiga
Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedik a múlt, ugyanis a 120 éves néprajzi
gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő történetek,
érdekességek kerülnek terítékre! Akiket viszont a történelem titkai hoznak lázba,
csatlakozzanak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló foglalkozáshoz. Kevesen
mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik eljönnek a
rendhagyó múzeumi órára, ezt is megtehetik. A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a
fiatalság a pásztorélet titkaiba nyerhet bepillantást: például az is kiderül, hogy a nyájak őrzői
hogyan alkalmazták a rovásírást az állatok számlálásánál. Emellett itt is lehet őseink idejéből
származó, régi használati tárgyakra csodálkozni, de Majorbéli erőpróba is vár a bátor
felfedezőkre. Az akadálypályán megmérethetik magukat ügyességi feladatokban,
kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző egyensúlyozó és
célbadobó gyakorlatokat.
Márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban
Forrás: Mozaik Múzeumtúra csapata
A délután folyamán és kora este a Festetics-kastély előkertjéből városi séta indul, amelyen az
érdeklődők a csendes fürdőváros borzongató oldalával ismerkedhetnek meg. Keszthely 19-20.
századi történelme ugyanis számtalan sötét titkot rejt. Megnyílnak a Festetics-kastély rejtett
terei, s megelevenedik a főúri otthon építéstörténete – pincétől a padlásig! A rendhagyó
épületbejáráson kiderül, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az angolakna, és
hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.
Az idén 120 éves Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel lehet
megismerkedni: néprajzkutató segítségével fedezhetik fel a résztvevők az ősök eszközeit a
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szőlőtermesztésben, s az is kiderül, milyen módszerekkel állították elő a borokat. Akiket
viszont inkább a város és a múzeum története érdekel, történész segítségével tekinthetnek be
az itt őrzött régi dokumentumokba, a szemfüles lokálpatrióták még akár valamelyik ősük
nevére vagy fényképére is rábukkanhatnak!
történelmi modellvasút kiállítás a Festetics-kastélyban
Forrás: Mozaik Múzeumtúra csapata
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként a Festetics-kastélyban éjszakai világításban
lehet megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást, hiszen az állomásokon éjszaka sem áll
meg az élet. A kalandvágyó múzeumbarátok pedig kincsvadászatra jelentkezhetnek: bár a
kastély enteriőrkiállítása sötétbe borul, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet segítségével
bárki megtalálhatja az elrejtett kincset. Recsegő parketták, titkos zugok és nyikorgó ajtók...
A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely minden érdeklődőt nyárköszöntő bográcsos partijára
vár: az Élménygazdaság lugasa hangulatos helyszínt biztosít a zenés kerti mulatsághoz. A
feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok, a sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos
finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó szórakozást ígérnek.
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Dátum:

6/5/2018

Médium:

vilagutazomagazin.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
2018.06.08.

Keszthely – Mozaik Múzeumtúra Roadshow a város múzeumaiban –

Link:
https://vilagutazomagazin.hu/keszthely-mozaik-muzeumturaroadshow-a-varos-muzeumaiban-2018-06-08/

Beküldve: 2018 június 05 Szerző: Világutazó Magazin

Keszthely – Mozaik Múzeumtúra
Roadshow a város múzeumaiban –
2018.06.08.
Különleges programokkal és ráadásul ingyenesen várják a látogatókat június 8-án, pénteken a
Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeumban, a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen és a
Balatoni Múzeumban az országos Mozaik Múzeumtúra Roadshow rendezvényeire.
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Dátum:

6/5/2018

Médium:

balatontipp.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:
2018.06.08.

Keszthely – Mozaik Múzeumtúra Roadshow a város múzeumaiban –

Link:
https://www.balatontipp.hu/balatoni_programok/keszthely-mozaikmuzeumtura-roadshow-a-varos-muzeumaiban-2018-06-08/

Keszthely – Mozaik Múzeumtúra Roadshow a város múzeumaiban – 2018.06.08.
A Festetics-kastély keleti előkertjében lévő szökőkút lesz a találkozóhely több program előtt is
- Fotó: Győrffy Árpád
Szerző: Győrffy Árpád 2018.06.06.
Különleges programokkal és ráadásul ingyenesen várják a látogatókat június 8-án, pénteken a
Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeumban, a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen és a
Balatoni Múzeumban az országos Mozaik Múzeumtúra Roadshow rendezvényeire.
A Mozaik Múzeumtúrát négy évvel ezelőtt indította a Néprajzi Múzeum, hogy a szélesebb
nyilvánossággal megismertessék a magyarországi múzeumok sokszínű kulturális kínálatát,
növeljék a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát. A program azóta jelentősen
átalakult kibővült, de a célok változatlanok.
Keszthelyen a péntek délelőtti programokkal elsősorban az iskolás gyerekeket célozták meg,
de délután és este már minden korosztályt szívesen látnak. A részvétel lehetősége ingyenes,
de többnyire e-mailes, vagy telefonos regisztrációhoz kötött. A pontos feltételeket az érintett
programoknál lehet olvasni.
A tervezett programok
Helikon Kastélymúzeum
Keszthely, Kastély u. 1.
10:00
Régi
grafikai
nyomdatitkok
–
a
linómetszés
technikája
A foglalkozás során a résztvevők megismerkedhetnek a Helikon Könyvtár
metszetgyűjteménye segítségével a sokszorosított grafikai technikákkal, és kipróbálhatják a
linómetszet készítését. Ajánlott korosztály: 5–8. évfolyam
10:00
A
vasút
rejtelmei
A Helikon Kastély történelmi modellvasút kiállítása ad otthont a foglalkozásnak, amely során
izgalmas és meglepő tények derülnek ki a vonatok világáról. Ajánlott korosztály: 5–8.
évfolyam
10:00
Detektívek,
előre!
Vagy
hátra?
Mesés nyomozás a kastélyban és a parkban – a kastélymesék szereplői segítségével fény derül
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arra, hogy hová tűnt Csiga Csalamádé. Ajánlott korosztály: óvodások és 1–2. évfolyam
A
foglalkozásokra
előzetes
regisztráció
szükséges
az
alábbi
címen:
helikonmuhely@festeticskastely.hu
15:00
Egy
csendes
fürdőváros
bűnös
titkai
A városi séta során bejárjuk Keszthely belvárosát, és közben belelátunk a város 19–20. századi
sötét
és
borzongató
történelmébe.
Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében
17:00
A
pincétől
a
padlásig
Megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, miközben megelevenedik a főúri otthon
építéstörténete. Megtudjuk, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az angolakna, és
hogyan
lehet
felfüggeszteni
egy
mázsás
súlyú
csillárt.
Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében
20:00
Az
éjszaka
fényei
Odakint kihunynak a fények, bezár a múzeum, elsötétül a történelmi modellvasút kiállítás
terepasztala… vagy mégsem? Hiszen a vonatokon és az állomásokon éjszaka sem áll meg az
élet! Ezen az estén éjszakai világításban csodálhatjuk meg a miniatűr vasúti világot. Ajánlott
korosztály:
0–99
év
A kiállítás befogadóképessége miatt a programra előzetes regisztráció szükséges az alábbi
címen: modellvasut@helikonkastely.hu
20:00
Kincsvadászat
az
éj
leple
alatt
Bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borult, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet
segítségével megtalálhatod az elrejtett kincset. Ha nem riaszt a recsegő parketta, vagy a
nyikorgó ajtók, és a saját árnyékodtól sem ijedsz meg, itt a helyed!
Ajánlott
korosztály:
gyerekek
8–12
éves
korig
(+
szülők)
A kiállítás befogadóképessége miatt a programra előzetes regisztráció szükséges az alábbi
címen:
helikonmuhely@festeticskastely.hu
Balatoni Múzeum
Keszthely, Múzeum u. 2.
10:00
Szőlészeti
és
borászati
tárgyak
a
múzeum
gyűjteményéből
A 120 éves néprajzi gyűjtemény olyan tárgyakat őriz, amelyek rendeltetését kevesen ismerik,
viszont egy szakma történetének megismerésében kiváló segítséget jelentenek az egykor
használt
tárgyak
és
a
hozzájuk
fűződő
érdekességek,
történetek.
Ajánlott korosztály: 5–12. évfolyam; egyetemisták
10:00
Márciusi
ifjak
a
Balatoni
Múzeumban
–
48-as
műtárgyak
Kevesen mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik a
foglalkozáson részt vesznek, ezt is megtehetik! A Kossuth-pisztolyon kívül szablyák,
különleges fegyverek, jatagánok is terítékre kerülnek az interaktív foglalkozáson. A
fegyverekhez kapcsolódó történeteken keresztül a történelemkönyvektől eltérően érdekesebb
oldalról ismerhető meg a ’48-as szabadságharc. Ajánlott korosztály: 5–12. évfolyam;
egyetemisták
A
foglalkozásokra
előzetes
regisztráció
szükséges
az
alábbi
címen:
muzeumpedagogia@balatonimuzeum.hu
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18:00 120 éves a Balatoni Múzeum – Korabeli dokumentumok segítségével betekintés a
múzeum
múltjába,
kötetlen
beszélgetés
történész
vezetésével
Nemcsak a múzeum, hanem Keszthely város elmúlt 120 éve is megelevenedik azokon a ritka
dokumentumokon, amelyeket kézbe vehet az érdeklődő. A tájékozódást a múzeum történésze
segíti. Akár egyik ősödre is lelhetsz az eredeti írások között!
18:00 Szőlészet, borászat egykor és ma – Kötetlen beszélgetés néprajzkutató vezetésével
Keszthely múltjában és jelenében a szőlészet és a bor mindig jelen volt és van. Nemcsak a
szakmabeliek, hanem a hobbiborászok számára is érdekes lehet megismerni, az ősök hogyan,
milyen eszközökkel termesztették a szőlőt, állították elő a borokat.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár – Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely
Keszthely, Bercsényi u. 65-67.
9:00,
9:30
Régi
tárgyak
nyomában
A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a dédszüleik korából származó tárgyakkal,
a konyha és kamra edényeivel, használatuk hagyományaival.
10:30,
11:00
A
pásztorélet
titkai
A foglalkozás során a gyerekek sok érdekességet tudhatnak meg a pásztorok életéről,
személyes tárgyairól, az állatok számadásánál használt rovásírásról.
9:00,
9:30,10:00,10:30,11:00,11:30
Majorbéli
erőpróba
A gyerekek egy változatos akadálypályán haladhatnak végig, ahol megmérethetik magukat
ügyességi feladatokban, kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző
egyensúlyozó és célbadobó gyakorlatokat.
A foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges az alábbi telefonszámon: + 36 83 311569
19:00–23:00
Családi
nyárköszöntő
kora
esti
party
Az Élménygazdaság lugasa hangulatos helyszínt biztosít egy bográcsos partyhoz. A kora esti
órákra tekintettel gyermekes családokra is számítunk. A zenés rendezvény jó alkalom egy
tanévbúcsúztatóhoz és nyárköszöntéshez. A feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok, a
sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó
szórakozást
ígérnek.
A belépés díjtalan, az ital- és ételfogyasztás térítéssel vehető igénybe.
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Kultúrkavalkád a keszthelyi múzeumokban
Az országjáró múzeumtúra június 8-án Keszthelyre érkezik, ahol a város több kiállító
termében számtalan ingyenes programmal várnak kicsiket és nagyokat.
A Mozaik Múzeumtúra 2018 tavaszi Roadshow-jának harmadik állomása Keszthely lesz.
A Mozaik Múzeumtúra egy múzeum népszerűsítő program, amely a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jött létre és a Néprajzi Múzeum szakmai háttere mellett az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet szervezésében és lebonyolításában valósul meg.
A program fő célkitűzése a magyarországi múzeumok népszerűsítése, bemutatása, s ezáltal
ezek látogatottságának növelése. Elsődleges célcsoportja a 8–16 év közötti fiatal korosztály, de
az idősebbek, valamint a felnőttek is érdekes eseményeken vehetnek részt a roadshow-k során.
Elsők a gyermekek
A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat, ugyanis a Helikon
Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen is
szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat.
A Festetics-kastélyban a kis múzeumbarátok megismerkedhetnek a linómetszés
technikájával, a történelmi modellvasút kiállításon a vonatok világáról tudhatnak meg sok
érdekességet, a legkisebbek pedig mesés nyomozáson vehetnek részt a kastélyban és a
parkban, ahol kiderül, hová tűnt Csiga Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedik a múlt, ugyanis a 120 éves néprajzi
gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő történetek,
érdekességek kerülnek terítékre! Akiket viszont a történelem titkai hoznak lázba,
csatlakozzanak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló foglalkozáshoz. Kevesen
mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik eljönnek a
rendhagyó múzeumi órára, ezt is megtehetik!
A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a fiatalság a pásztorélet titkaiba nyerhet
bepillantást: például az is kiderül, hogy a nyájak őrzői hogyan alkalmazták a rovásírást az
állatok számlálásánál. Emellett itt is lehet őseink idejéből származó, régi használati tárgyakra
csodálkozni, de Majorbéli erőpróba is vár a bátor felfedezőkre! Az akadálypályán
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megmérethetik magukat ügyességi feladatokban, kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a
kötélhúzást és különböző egyensúlyozó és célbadobó gyakorlatokat.
Érdekességek a felnőtteknek is
A délután folyamán és kora este is csupa izgalmas programmal várják a múzeumok a
kultúrára szomjazókat: a Festetics-kastély előkertjéből városi séta indul, amelyen az
érdeklődők a csendes fürdőváros borzongató oldalával ismerkedhetnek meg. Keszthely 19-20.
századi történelme ugyanis számtalan sötét titkot rejt! Ezután pedig megnyílnak a Festeticskastély rejtett terei, s megelevenedik a főúri otthon építéstörténete – pincétől a padlásig! A
rendhagyó épületbejáráson kiderül, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az
angolakna, és hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.
Az idén 120 éves Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel lehet
megismerkedni: néprajzkutató segítségével fedezhetik fel a résztvevők az ősök eszközeit a
szőlőtermesztésben, s az is kiderül, milyen módszerekkel állították elő a borokat. Akiket
viszont inkább a város és a múzeum története érdekel, történész segítségével tekinthetnek be
az itt őrzött régi dokumentumokba, a szemfüles lokálpatrióták még akár valamelyik ősük
nevére vagy fényképére is rábukkanhatnak!
Este is lesznek programok
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehet részt venni,
hiszen a múzeumok ajtaja ekkor is nyitva áll majd! A Festetics-kastélyban éjszakai
világításban lehet megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást, hiszen az állomásokon
éjszaka sem áll meg az élet! A kalandvágyó múzeumbarátok pedig kincsvadászatra
jelentkezhetnek: bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borul, egy jó zseblámpa és egy
detektívfüzet segítségével bárki megtalálhatja az elrejtett kincset. Recsegő parketták, titkos
zugok és nyikorgó ajtók: mindenkit vár éjszaka a múzeum!
Az eseménydús nap levezetéseként pedig a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely vár
minden érdeklődőt nyárköszöntő bográcsos partijára: az Élménygazdaság lugasa hangulatos
helyszínt biztosít a zenés kerti mulatsághoz. A feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok,
a sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt
jó szórakozást ígérnek.
Részletes program
Helikon Kastélymúzeum – Keszthely, Kastély u. 1.
Helikon Kastélymúzeum (Festetics-kastély)
Az ország harmadik legnagyobb kastélya a keszthelyi Festetics-kastély. A Helikon
Kastélymúzeum állondó és időszaki kiállításokkal, különböző programokkal várja
mindazokat, akik szívesen ismernék meg a főúri életformát és csodálnák meg a könyvtárat, a
kastély parkját.
10:00
–
Régi
grafikai
nyomdatitkok
–
a
linómetszés
technikája
A foglalkozás során a résztvevők megismerkedhetnek a Helikon Könyvtár
metszetgyűjteménye segítségével a sokszorosított grafikai technikákkal, és kipróbálhatják a
linómetszet
készítését.
Ajánlott korosztály: 5–8. évfolyam
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10:00
–
A
vasút
rejtelmei
A Helikon Kastély történelmi modellvasút kiállítása ad otthont a foglalkozásnak, amely során
izgalmas
és
meglepő
tények
derülnek
ki
a
vonatok
világáról.
Ajánlott korosztály: 5–8. évfolyam
10:00
–
Detektívek,
előre!
Vagy
hátra?
Mesés nyomozás a kastélyban és a parkban – a kastélymesék szereplői segítségével fény derül
arra,
hogy
hová
tűnt
Csiga
Csalamádé.
Ajánlott
korosztály:
óvodások
és
1–2.
évfolyam
A
foglalkozásokra
előzetes
regisztráció
szükséges
az
alábbi
címen:
helikonmuhely@festeticskastely.hu
15:00
–
Egy
csendes
fürdőváros
bűnös
titkai
A városi séta során bejárjuk Keszthely belvárosát, és közben belelátunk a város 19–20. századi
sötét
és
borzongató
történelmébe.
Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében
17:00
–
A
pincétől
a
padlásig
Megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, miközben megelevenedik a főúri otthon
építéstörténete. Megtudjuk, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az angolakna, és
hogyan
lehet
felfüggeszteni
egy
mázsás
súlyú
csillárt.
Találkozási pont: a szökőkút a Festetics-kastély előkertjében
20:00
–
Az
éjszaka
fényei
Odakint kihunynak a fények, bezár a múzeum, elsötétül a történelmi modellvasút kiállítás
terepasztala… vagy mégsem? Hiszen a vonatokon és az állomásokon éjszaka sem áll meg az
élet! Ezen az estén éjszakai világításban csodálhatjuk meg a miniatűr vasúti világot.
Ajánlott
korosztály:
0–99
év
A kiállítás befogadóképessége miatt a programra előzetes regisztráció szükséges az alábbi
címen: modellvasut@helikonkastely.hu
20:00
–
Kincsvadászat
az
éj
leple
alatt
Bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borult, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet
segítségével megtalálhatod az elrejtett kincset. Ha nem riaszt a recsegő parketta, vagy a
nyikorgó ajtók, és a saját árnyékodtól sem ijedsz meg, itt a helyed!
Ajánlott
korosztály:
gyerekek
8–12
éves
korig
(+
szülők)
A kiállítás befogadóképessége miatt a programra előzetes regisztráció szükséges az alábbi
címen: helikonmuhely@festeticskastely.hu
Balatoni Múzeum – Keszthely, Múzeum u. 2.
Balatoni Múzeum, Keszthely
A Balaton legrégebben alapított múzeuma, a keszthelyi Balatoni Múzeum interaktív, izgalmas
kiállításokkal mutatja be a Balaton-környék régészeti, néprajzi, történeti és
természettudományi értékeit.
10:00
–
Szőlészeti
és
borászati
tárgyak
a
múzeum
gyűjteményéből
A 120 éves néprajzi gyűjtemény olyan tárgyakat őriz, amelyek rendeltetését kevesen ismerik,
viszont egy szakma történetének megismerésében kiváló segítséget jelentenek az egykor
használt
tárgyak
és
a
hozzájuk
fűződő
érdekességek,
történetek.
Ajánlott korosztály: 5–12. évfolyam; egyetemisták
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10:00
–
Márciusi
ifjak
a
Balatoni
Múzeumban
–
48-as
műtárgyak
Kevesen mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik a
foglalkozáson részt vesznek, ezt is megtehetik! A Kossuth-pisztolyon kívül szablyák,
különleges fegyverek, jatagánok is terítékre kerülnek az interaktív foglalkozáson. A
fegyverekhez kapcsolódó történeteken keresztül a történelemkönyvektől eltérően érdekesebb
oldalról
ismerhető
meg
a
’48-as
szabadságharc.
Ajánlott
korosztály:
5–12.
évfolyam;
egyetemisták
A
foglalkozásokra
előzetes
regisztráció
szükséges
az
alábbi
címen:
muzeumpedagogia@balatonimuzeum.hu
18:00 – 120 éves a Balatoni Múzeum – Korabeli dokumentumok segítségével betekintés a
múzeum
múltjába,
kötetlen
beszélgetés
történész
vezetésével
Nemcsak a múzeum, hanem Keszthely város elmúlt 120 éve is megelevenedik azokon a ritka
dokumentumokon, amelyeket kézbe vehet az érdeklődő. A tájékozódást a múzeum történésze
segíti. Akár egyik ősödre is lelhetsz az eredeti írások között!
18:00 – Szőlészet, borászat egykor és ma – Kötetlen beszélgetés néprajzkutató vezetésével
Keszthely múltjában és jelenében a szőlészet és a bor mindig jelen volt és van. Nemcsak a
szakmabeliek, hanem a hobbiborászok számára is érdekes lehet megismerni, az ősök hogyan,
milyen eszközökkel termesztették a szőlőt, állították elő a borokat.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár – Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely –
Keszthely, Bercsényi u. 65-67.
Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely, Keszthely
A Georgikon major 1972 óta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum része, az ország jelentős
emlékhelyei között számon tartott műemlék. A múzeum kertjében 2013-ban élménygazdaság
létesült, baromfiudvar, gazdasági növényeket bemutató egységek, játszó és pihenőhelyek
várják a látogatókat.
9:00,
9:30
–
Régi
tárgyak
nyomában
A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a dédszüleik korából származó tárgyakkal,
a konyha és kamra edényeivel, használatuk hagyományaival.
10:30,
11:00
–
A
pásztorélet
titkai
A foglalkozás során a gyerekek sok érdekességet tudhatnak meg a pásztorok életéről,
személyes tárgyairól, az állatok számadásánál használt rovásírásról.
9:00,
9:30,10:00,10:30,11:00,11:30
–
Majorbéli
erőpróba
A gyerekek egy változatos akadálypályán haladhatnak végig, ahol megmérethetik magukat
ügyességi feladatokban, kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző
egyensúlyozó
és
célbadobó
gyakorlatokat.
A foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges az alábbi telefonszámon: + 36 83 311569
19:00–23:00
–
Családi
nyárköszöntő
kora
esti
party
Az Élménygazdaság lugasa hangulatos helyszínt biztosít egy bográcsos partyhoz. A kora esti
órákra tekintettel gyermekes családokra is számítunk. A zenés rendezvény jó alkalom egy
tanévbúcsúztatóhoz és nyárköszöntéshez. A feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok, a
sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó
szórakozást
ígérnek.
A belépés díjtalan, az ital- és ételfogyasztás térítéssel vehető igénybe.
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https://west-balaton.hu/programok/mozaik-muzeumtura-

Mozaik Múzeumtúra Keszthelyen Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban,
márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban, és Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre
érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow június 8-án! Nem mindennapi kulturális
kavalkáddal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadhsow Keszthelyre, a helyi és az ide látogató
múzeumbarátok városszerte izgalmas, ingyenes programokon vehetnek részt június 8-án. A
délelőtt folyamán az iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat, ugyanis a Helikon
Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen is
szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat. A
Festetics-kastélyban a kis
múzeumbarátok megismerkedhetnek a linómetszés technikájával, a történelmi modellvasút
kiállításon a vonatok világáról tudhatnak meg sok érdekességet, a legkisebbek pedig mesés
nyomozáson vehetnek részt a kastélyban és a parkban, ahol kiderül, hová tűnt Csiga
Csalamádé. A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedik a múlt, ugyanis a 120 éves
néprajzi gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő
történetek, érdekességek kerülnek terítékre! Akiket viszont a történelem titkai hoznak lázba,
csatlakozzanak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló foglalkozáshoz. Kevesen
mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik eljönnek a
rendhagyó múzeumi órára, ezt is megtehetik! A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a
fiatalság a pásztorélet titkaiba nyerhet bepillantást: például az is kiderül, hogy a nyájak őrzői
hogyan alkalmazták a rovásírást az állatok számlálásánál. Emellett itt is lehet őseink idejéből
származó, régi használati tárgyakra csodálkozni, de Majorbéli erőpróba is vár a bátor
felfedezőkre! Az akadálypályán megmérethetik magukat ügyességi feladatokban,
kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző egyensúlyozó és
célbadobó gyakorlatokat. A délután folyamán és kora este is csupa izgalmas programmal
várják a múzeumok a kultúrára szomjazókat: a Festetics-kastély előkertjéből városi séta indul,
amelyen az érdeklődők a csendes fürdőváros borzongató oldalával ismerkedhetnek meg.
Keszthely 19-20. századi történelme ugyanis számtalan sötét titkot rejt! Ezután pedig
megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, s megelevenedik a főúri otthon építéstörténete –
pincétől a padlásig! A rendhagyó épületbejáráson kiderül, melyek a kastély legrégebbi téglái,
mire szolgált az angolakna, és hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt. Az idén
120 éves Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel lehet megismerkedni:
néprajzkutató segítségével fedezhetik fel a résztvevők az ősök eszközeit a szőlőtermesztésben,
s az is kiderül, milyen módszerekkel állították elő a borokat. Akiket viszont inkább a város és
a múzeum története érdekel, történész segítségével tekinthetnek be az itt őrzött régi
dokumentumokba, a szemfüles lokálpatrióták még akár valamelyik ősük nevére vagy
fényképére is rábukkanhatnak!
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A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehet részt venni,
hiszen a múzeumok ajtaja ekkor is nyitva áll majd! A Festetics-kastélyban éjszakai világításban
lehet megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást, hiszen az állomásokon éjszaka sem áll
meg az élet! A kalandvágyó múzeumbarátok pedig kincsvadászatra jelentkezhetnek: bár a
kastély enteriőrkiállítása sötétbe borul, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet segítségével
bárki megtalálhatja az elrejtett kincset. Recsegő parketták, titkos zugok és nyikorgó ajtók:
mindenkit vár éjszaka a múzeum! Az eseménydús nap levezetéseképpen pedig a Georgikon
Majortörténeti Kiállítóhely vár minden érdeklődőt nyárköszöntő bográcsos partijára: az
Élménygazdaság lugasa hangulatos helyszínt biztosít a zenés kerti mulatsághoz. A feltáruló
növényi titkok, családi feladatlapok, a sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos
finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó szórakozást ígérnek.
Részletek és időpontok a Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásának Facebookeseményében találhatóak:
https://www.facebook.com/events/1036285419870813/
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával valósul
meg.
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow
A Mozaik Múzeumtúra 2018 tavaszi Roadshow-jának harmadik állomása Keszthely lesz,
ahol a város több múzeumában számtalan programmal várnak kicsiket és nagyokat.

PROGRAM
Helikon Kastélymúzeum
10:00 Régi grafikai nyomdatitkok – a linómetszés technikája
10:00 A vasút rejtelmei
10:00 Detektívek, előre! Vagy hátra?
15:00 Egy csendes fürdőváros bűnös titkai
17:00 A pincétől a padlásig
20:00 Az éjszaka fényei
20:00 Kincsvadászat az éj leple alatt
Balatoni Múzeum
10:00 Szőlészeti és borászati tárgyak a múzeum gyűjteményéből
10:00 Márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban – 48-as műtárgyak
18:00 120 éves a Balatoni Múzeum
18:00 Szőlészet, borászat egykor és ma - Kötetlen beszélgetés néprajzkutató vezetésével
Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely
09:00 Dédszüleink korából származó tárgyak
09:00 Majorbéli erőpróba
09:30 Dédszüleink korából származó tárgyak
09:30 Majorbéli erőpróba
10:00 Majorbéli erőpróba
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10:30 A pásztorélet titkai
10:30 Majorbéli erőpróba
11:00 A pásztorélet titkai
11:00 Majorbéli erőpróba
11:30 Majorbéli erőpróba
19:00 Családi nyárköszöntő kora esti party
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Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban
Híradó 18.06.05 11:56 Kultúra
Június 8-án az éj leple alatt kincsvadászat is várja az ifjú felfedezőket : Keszthelyen a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow kiállításon.
Titkok és rejtélyek nyomában – A Balaton mellé érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Családháló
18.06.06 07:50 Életmód
Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban, és
Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
június 8-án!
Balaton mellé érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
OrientPress
18.06.05 15:00 Kultúra
Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban, és
Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
június 8-án.
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Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban – A Balaton mellé érkezik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow
2018.06.05
Kincsvadászat az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, márciusi ifjak a Balatoni Múzeumban,
és Majorbéli erőpróba: a nyári szünet előtt Keszthelyre érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow június 8-án!
Nem mindennapi kulturális kavalkáddal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadhsow
Keszthelyre, a helyi és az ide látogató múzeumbarátok városszerte izgalmas, ingyenes
programokon vehetnek részt június 8-án.
A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat, ugyanis a Helikon
Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen
is szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat. A Festetics-kastélyban a kis
múzeumbarátok megismerkedhetnek a linómetszés technikájával, a történelmi modellvasút
kiállításon a vonatok világáról tudhatnak meg sok érdekességet, a legkisebbek pedig mesés
nyomozáson vehetnek részt a kastélyban és a parkban, ahol kiderül, hová tűnt Csiga
Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedik a múlt, ugyanis a 120 éves néprajzi
gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő történetek,
érdekességek kerülnek terítékre! Akiket viszont a történelem titkai hoznak lázba,
csatlakozzanak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló foglalkozáshoz. Kevesen
mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik eljönnek a
rendhagyó múzeumi órára, ezt is megtehetik! A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a
fiatalság a pásztorélet titkaiba nyerhet bepillantást: például az is kiderül, hogy a nyájak őrzői
hogyan alkalmazták a rovásírást az állatok számlálásánál. Emellett itt is lehet őseink idejéből
származó, régi használati tárgyakra csodálkozni, de Majorbéli erőpróba is vár a bátor
felfedezőkre! Az akadálypályán megmérethetik magukat ügyességi feladatokban,
kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző egyensúlyozó és
célbadobó gyakorlatokat.
A délután folyamán és kora este is csupa izgalmas programmal várják a múzeumok a
kultúrára szomjazókat: a Festetics-kastély előkertjéből városi séta indul, amelyen az
érdeklődők a csendes fürdőváros borzongató oldalával ismerkedhetnek meg. Keszthely 19-20.
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századi történelme ugyanis számtalan sötét titkot rejt! Ezután pedig megnyílnak a Festeticskastély rejtett terei, s megelevenedik a főúri otthon építéstörténete – pincétől a padlásig! A
rendhagyó épületbejáráson kiderül, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az
angolakna, és hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.
Az idén 120 éves Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel lehet
megismerkedni: néprajzkutató segítségével fedezhetik fel a résztvevők az ősök eszközeit a
szőlőtermesztésben, s az is kiderül, milyen módszerekkel állították elő a borokat. Akiket
viszont inkább a város és a múzeum története érdekel, történész segítségével tekinthetnek be
az itt őrzött régi dokumentumokba, a szemfüles lokálpatrióták még akár valamelyik ősük
nevére vagy fényképére is rábukkanhatnak!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehet részt venni,
hiszen a múzeumok ajtaja ekkor is nyitva áll majd! A Festetics-kastélyban éjszakai
világításban lehet megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást, hiszen az állomásokon
éjszaka sem áll meg az élet! A kalandvágyó múzeumbarátok pedig kincsvadászatra
jelentkezhetnek: bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borul, egy jó zseblámpa és egy
detektívfüzet segítségével bárki megtalálhatja az elrejtett kincset. Recsegő parketták, titkos
zugok és nyikorgó ajtók: mindenkit vár éjszaka a múzeum!
Az eseménydús nap levezetéseképpen pedig a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely vár
minden érdeklődőt nyárköszöntő bográcsos partijára: az Élménygazdaság lugasa hangulatos
helyszínt biztosít a zenés kerti mulatsághoz. A feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok,
a sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt
jó szórakozást ígérnek.
Részletek és időpontok a Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásának Facebookeseményében találhatóak: https://www.facebook.com/events/1036285419870813/
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról: www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával valósul meg.
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Keszthelyre érkezik a Mozaik Múzeumtúra

Keszthely - Kincsvadászat, a 18. századi Keszthely sötét titkai, Kossuth Lajos pisztolya és
Majorbéli erőpróba. Néhány azokból a programokból, amellyel a Mozaik Múzeumtúra keretein
belül várják az érdeklődőket pénteken. Az országos múzeumnépszerűsítő programhoz a
Festetics kastély, a Balatoni Múzeum és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely csatlakozott.
Az ön bőngészője nem támogatja a videólejátszást.
A Balatoni Múzeum egész évben színes programokkal várja a családokat. A gyerekek számos
múzeumpedagógiai foglalkozásnak köszönhetően pillanthatnak be az intézmény kulisszái mögé.
Így lesz ez június 8-án is, amikor a márciusi ifjakról és a szőlészet-borászat titkairól is hallhatnak az
interaktív foglalkozásokon. A Festetics kastély jóvoltából egy városi sétán a 18. századi Keszthely
sötét titkaiba avatják be az érdeklődőket. A kisebbeket pedig egy játékos nyomozás várja a parkban.
Titkokat azonban a kastélyépület is tartogat a látogatók számára.
„17 órakor a pincétől a padlásig, egy különleges túrára várjuk az ide érkező látogatókat, ahol megmutatjuk
ennek a gyönyörű kastélynak a működéséhez, működtetéséhez szükséges, különböző berendezéseket. Azt is meg
tudjuk mutatni a látogatóknak, hogy régen hogyan vált szét a főuraknak, és az őket kiszolgáló cselédségnek az
útvonala.” - tájékoztatott Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója.
A múzeumtúra programjairól kedden tartott sajtótájékoztatón a kastélyigazgató hozzátette, a
modellvasút kiállítás is tartogat meglepetéseket. Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által létrehozott
projekt célja, hogy a fiatal generációhoz közelebb hozza a múzeumok világát. Ennek érdekében
szervezik meg 2016 óta a Mozaik Múzeumtúrát, amelynek Keszthely a 16. állomása.
„Elsősorban olyan nagyvárosokat látogattunk meg, ahol nagy lélekszámú, sok gyerek van, több iskola van, sok
embernek tudunk programokat szervezni. Emellett azt gondoltuk, hogy fontos az olyan, esetleg kisebb
lélekszámú, de kulturálisan nagyon fontos helyszínekre is ellátogatnunk, mint például Keszthely, de
mondhatnám Gyulát, Sopront, Szentendrét, ahol szintén értékes kulturális kiállítások, múzeumok vannak, és
ezeket is érdemes bemutatni a nagyközönség számára.” - tette hozzá Makranczi Zsolt, az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
A Majortörténeti Kiállítóhelyen is izgalmas programokkal várják a fiatalokat. A gyerekek
megismerkedhetnek a korabeli konyhai eszközökkel és a pásztorélet titkaiba is betekintést
nyerhetnek. A szervezők egy akadálypályával is készülnek, ahol a fiataloknak különféle ügyességi
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feladatokban kell helyt állniuk. A múzeumtúra több foglalkozására előzetes regisztráció szükséges,
részletes program a Mozaik Múzeumtúra facebook oldalán olvasható.
Regman Karola - Keszthelyi TV
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2018. június 06. szerda, 16:55
Szerző és fotó: Nemes Norbert
Címkék:
Június 8-án Keszthelyre érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow, a Néprajzi Múzeum,
a Nemzeti Kulturális Alap és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet (ÖKI) által támogatott és
megvalósított nagyszabású múzeumnépszerűsítő program.
A rendezvénysorozat célja, hogy a szélesebb nyilvánossággal megismertesse a honi
múzeumok sokszínű kulturális kínálatát, növelje a kiállítóhelyek látogatottságát. Keszthelyi
állomásáról Makranczi Zsolt, az ÖKI igazgatója, Pálinkás Róbert, a Helikon kastélymúzeum
ügyvezető igazgatója, Szabóné Lázár Ibolya, a Georgikon majortörténeti kiállítóhely vezetője
és Gyanó Szilvia, a Balatoni Múzeum néprajzkutatója tájékoztatta a sajtó munkatársait.
Nem mindennapi kulturális kavalkáddal érkezik a roadshow Keszthelyre, a helyi és az ide
látogató múzeumbarátok városszerte izgalmas, ingyenes programokon vehetnek részt, az éj
leple alatti kincsvadászat is várja az ifjú felfedezőket. A délelőtt folyamán az iskolás csoportok
vehetik birtokba a múzeumokat, szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat. Lesz
linómetszés, mesés nyomozás, szőlészeti és borászati tárgyak bemutatója. Az érdeklődők
csatlakozhatnak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló foglalkozáshoz, majd
fellebben a fátyol a fiatalság és a pásztorélet titkairól. A rendhagyó épületbejárás, a
várostörténeti séta mellett este kincsvadászatot rendeznek, majd éjszakai világításban lehet
megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást.
Részletek és időpontok a Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásának Facebookeseményében találhatóak: https://www.facebook.com/events/1036285419870813/
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Dátum:

6/6/2018

Médium:

nemzeti.net

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban

Link:
https://nemzeti.net/titkok-es-rejtelyek-nyomaban-keszthelymuzeumaiban-12949485.html

Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban
2018-06-06 20:00
Június 8-án az éj leple alatt kincsvadászat is várja az ifjú felfedezőket Keszthelyen a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow kiállításon. Rovásfeladat is lesz.
Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban
Nem mindennapi kulturális kavalkáddal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadhsow
Keszthelyre, a helyi és az ide látogató múzeumbarátok városszerte izgalmas, ingyenes
programokon vehetnek részt június 8-án.
A Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban bejegyzés először a Rovás Infó jelent
meg.
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Dátum:

6/6/2018

Médium:

Zalai Hírlap

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: print
Hír címe:

Mozaik Múzeumtúra

Link:
Zalai Hírlap - 2018. 06. 06. (3. oldal)
Mozaik múzeumtúra
KESZTHELY Kincsvadászaton és majorbéli erőpróbán is részt vehetnek pénteken a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow iránt érdeklődők.
A múzeumbarátok városszerte ingyenes programokból válogathatnak. Délelőtt a Helikon
Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen
múzeumi órákkal várják a diákokat. Délután és kora este városi sétán ismerkedhetnek az
érdeklődők Keszthely sötét titkaival, megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, és kincset is
lehet keresni. A Balatoni Múzeumban a borászat és 1848 lesz a fő téma. A nap végén a
Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen bográcsos partit tartanak.
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Dátum:

6/8/2018

Médium:

erdon.ro

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Történelmi titkok és rejtélyek nyomában

Link:
http://www.erdon.ro/tortenelmi-titkok-es-rejtelyeknyomaban/3883228

Történelmi titkok és rejtélyek nyomában
2018.06.8 07:50
Keszthelyen folytatódik június 8-án az országos Mozaik Múzeumtúra Roadshow programja,
melyhez a város 3 nagy közgyűjteménytára kapcsolódik.
Kincsvadászat zajlik az éj leple alatt a Festetics-kastélyban, megjelennek a márciusi ifjak a
Balatoni Múzeumban, erőpróbákra adnak lehetőséget a Georgikon Majormúzeum bemutatói.
Az ingyenesen látogatható kulturális történelmi kavalkád a helybelieknek és a látogatóknak
egyaránt
szól,
kiemelt
célközönség
a
diákifjúság.
Délelőtt iskolás csoportokat várnak a kiállítóhelyek, az egykori főúri élet otthonában a
művészetekhez kerülhetnek közel az érdeklődők, a modellvasút kiállításon a vonatok
világáról lehet sokat megtudni. A kalandvágyók esti barangolásra vállalkozhatnak. A
műemléki épület olyan részei is feltárulnak, amik nem tartoznak a látogató terekhez. Meg lehet
tekinteni a kastély legrégebbi tégláit. Az idén 120 éves Balatoni Múzeumban megelevenedik a
szőlészeti- borászati munka múltja, testközelbe lehet jutni az 1848-as tárgyakhoz, kézbe
fogható lesz Kossuth Lajos pisztolya. De kutakodni lehet a régi helytörténeti
dokumentumokban is. A pásztorélet múltjába enged betekintést a majortörténeti kiállítóhely,
ki lehet próbálni a kocsi húzást, a taligázást.
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Dátum:

6/11/2018

Médium:

mozaikmuzeumtura.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
A Festetics-kastély titkai, balatoni borkultúra, és Majorbéli kalandok:
Keszthelyen járt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Link:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/a-festetics-kastely-titkaibalatoni-borkultura-es-majorbeli-kalandok-keszthelyen-jart-a-mozaik-muzeumturaroadshow

A Festetics-kastély titkai, balatoni borkultúra, és Majorbéli kalandok: Keszthelyen járt a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Hogyan lehetséges egy fényűző kastély látogatása után sáros cipővel kilépni a múzeumból?
Mire való a szénkénegező, és az ültetőfúró? Hogyan gazdálkodtak eleink, és miről lehet
felismerni a fűszernövényeket? Érdekes és izgalmas titkokat őriz Keszthely városa: a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow itteni állomásán minden múzeumbarát kedvére fedezhette
fel a korántsem olyan csendes fürdőváros rejtelmeit.
A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba a múzeumokat, ugyanis a Helikon
Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen
is szórakoztató múzeumi órákkal várták a diákokat. A Festetics-kastélyban a gyerekek
megismerkedtek a linómetszés technikájával, és a régi grafikai nyomdatitkokkal, a Történelmi
Modellvasút Kiállításon a vonatok világáról tudtak meg sok érdekességet, az itteni
terepasztalok ráadásul valódi időutazást kínálnak, hiszen az állomások vágányhálózata légi
fotók és eredeti tervek alapján készültek! A legkisebbek pedig mesés nyomozáson vettek részt
a kastélyban és a parkban, ahol együtt kiderítették, hová tűnt Csiga Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedett a múlt, ugyanis a 120 éves néprajzi
gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő történetek,
érdekességek kerültek terítékre! A történelmi titkokra szomjazó diákok pedig a „Márciusi ifjak
a Balatoni Múzeumban” című rendhagyó órán vettek részt, ahol nem kisebb személy
pisztolyát vehették kézbe, mint Kossuth Lajos, a magyar szabadságharc egyik szellemi vezére.
A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a fiatalság a pásztorélet titkaiba nyert
bepillantást: az is kiderült, hogy a nyájak őrzői hogyan alkalmazták a számrovást az állatok
számlálásánál. Tudtátok például, hogy a páros rovás két, hosszában egymáshoz illeszkedő
darabból állt, a rovásokat összeillesztett állapotban kaparták rá, majd egyik fele a gazdánál,
másik fele a pásztornál maradt, vagyis gyakorlatilag a nyugta szerepét töltötte be? Emellett
Majorbéli erőpróba is várt az élménygazdaság bátor felfedezőire: az akadálypályán a rátermett
gyerekek kipróbálták a kocsihúzást, a taligázást, de célba dobásban is sokan jeleskedtek!
A délután folyamán már nem csak a diáksereg felhőtlen időtöltéséről gondoskodtak a
keszthelyi múzeumok, sőt, a Festetics-kastély előkertjéből induló városi séta kifejezetten a
hátborzongató történelem titkaitól vissza nem riadó felnőtteket várta. Keszthelyről a legtöbb
embernek talán a Balaton, a csodás kastély és a takaros belváros jut az eszébe, ezen a sétán
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azonban kiderült, hogy a csendes városka rengeteg bűnesetet tudhat a magáénak! Iski Szilvia,
a Helikon Kastélymúzeum történész-muzeológusa minden résztvevőnek kiosztotta a korabeli
„fekete krónikát”, s kezdetét vette a bűnügyi kalandozás a rémtettek valódi helyszínein.
Ezután pedig megnyíltak a Festetics-kastély rejtett terei, s megelevenedett a főúri otthon
építéstörténete – pincétől a padlásig! Kiderült, hogy a pompás épület 3 ütemben érte el mai
formáját, s hogy az építtetők nyári laknak használták a kastélyt. A korabeli technológia
eszközeivel védekeztek a nedvességgel szemben: angolaknát építettek az úrilak alá, amellyel
a bejáráson résztvevőknek is alkalma nyílt közelről megismerkedni: a víz elvezetésére
kialakított aknán is végig lehetett haladni, ha valaki nem riadt vissza a 2 centiméteres sártól,
ami odabent várt a vállalkozó szelleműekre.
Az Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel néprajzkutató segítségével nyílt
lehetőség megismerkedni. Gyanó Szilvia elmesélte a résztvevőknek, hogyan zajlott az őseink
idejében a szőlészkedés, és milyen változási folyamatokon ment keresztül a régi foglalkozás
napjainkig. A beszélgetést egy borász látogatása színesítette, így a látogatók – a szerencsés
véletlennek köszönhetően – valódi kulisszatitkokkal is megismerkedtek. Kiderült például,
hogy az Othelló szőlőből miért nem szabad bort készíteni, s hogy annyira kemény volt a talaj
eleink idejében, hogy súlyos ültetőfúrókkal kellett megágyazniuk a tőkéknek. Sok minden
kiderült a szőlőfajták betegségeiről is, például a filoxéra elpusztítására szénkéneget
használtak, melyet egy hatalmas fém fecskendővel, a szénkénegezővel juttattak a növényre.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehetett részt venni.
A Történelmi Modellvasút Kiállításon éjszakai világításban pompáztak a terepasztalok,
hiszen az állomásokon éjszaka sem áll meg az élet!
A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen nyárköszöntő bográcsos partival várták a
múzeumbarátokat: az Élménygazdaságban a fenséges gulyásleves elfogyasztása mellett
azonban szellemi örömökkel is készültek a különleges alkalomra. Mindenki kedvére
kalandozhatott a bemutató kertben, s játékosan lehetett megismerkedni a fűszernövények
világával. A kalandvágyó gyerekekre pedig zseblámpás kincsvadászat várt a Festeticskastélyban: a kifejezetten erre az alkalomra készített detektívfüzet segítségével éjszaka
lopóztak az úrilak pompás termeiben, s csapatokban keresték meg az elrejtett kincset. A
gyerekek igazán profi csapatokként haladtak végig a nyomozás állomásain, s most már
elmondhatják magukról, hogy a kastély lépcsőjén bizony rejtvényt fejteni is lehet!
Mindeközben a kis detektívek szülei sem várakoztak tétlenül, hiszen a számukra rendhagyó
foglalkozással készült a könyvtár vezetője.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásán bebizonyosodott, hogy a Balatonhoz
nem csak fürdőzni érdemes ellátogatni, hanem számtalan egyéb kulturális kinccsel várja a
vendégeket!
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról: www.facebook.com/mozaikmuzeumtura,
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával valósul meg.

368

Dátum:

6/13/2018

Médium:

Zalai Hírlap

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: print
Hír címe:

Szénkénegező, lopótök

Link:
Zalai Hírlap - 2018. 06. 13. (6. oldal)
Szénkénegező, lopótök
Érdekességek a borászat múltjából és jelenéből
KESZTHELY Amikor megízlelünk egy korty bort, gondolunk arra, hogy mennyi munka kell ahhoz,
hogy a szőlőtőkéről a poharunkba kerüljön a nedű? S eszünkbe jut, hogy minden kortyban valamiképpen
benne van a múlt is? A Balatoni Múzeumban a Mozaik múzeumtúra keretében Gyanó Szilvia
néprajzkutató interaktív előadásra várta az érdeklődőket e témában.
Az esten szóba került, hogy napjainkban egyszerre van jelen a modern technológia a
borászatban, és a hagyományokhoz visszatérés, a kézműves borok készítése. Hogy milyen volt
hajdan és milyen ma a szőlészek, borászok munkája, azt régi tárgyak segítségével mutatta be
a néprajzkutató. – Ha valaki megemel egy kapát, egy szénkénegezőt vagy egy ültetőfúrót –
melyeknek azért van súlyuk –, láthatja, hogy ez milyen nehéz munka. A Keszthely környéki
kemény talajt nem volt olyan könnyű megművelni, mint például a homoki szőlőt az Alföldön
vagy a déli part ültetvényeit. Ehhez alkalmazkodott a tárgykultúra és a borkultúra változása
is – mondta Gyanó Szilvia.
Azt is elmagyarázta, mi az a szénkénegező (a filoxéra ellen védekezve ezzel juttatták be
egyesével a tőkékhez a szénkéneget), s körbeadta a néprajzi gyűjtemény bemutatott darabjait.
Mesélt arról is, hogy régen hogyan vitték haza a szőlőből a bort. – Vannak itt kicsi útihordók
vagy a demizson elődje, amelybe nem üveg, hanem egy töktermés van befonva. Most az
üveghébéreket ismerjük, de régen a lopótök terméséből készültek ezek a tárgyak.
A szőlőmetsző késeket idővel felváltották a metszőollók, s arról is szó esett, hogyan
palackoztak régen, s milyenek voltak a régi zárak. Mai tárgyakat is láthattak a jelenlévők,
például borrendi ruhákat, a tagok ezekben jelennek meg a fesztiválokon, bornapokon.
Gyanó Szilvia azokról a fordulópontokról is beszélt, melyek jelentősen átalakították hazánk
szőlészetét, borászatát. – A XIX. század végén a filoxéra elpusztította szinte az összes szőlőt.
Utána volt egy hatalmas újrakezdés és fellendülés: teljesen átalakult az ágazat. Óriási változást
hozott a privatizáció, a kilencvenes években az állami gazdaságok romjain kellett
újrateremteni a borágazatot. A folyamat a XXI. század elejére forrta ki magát: a családi
gazdaságok létrejöttével hatalmas minőségi fellendülés következett be a bortermelésben és a fogyasztásban. Napjainkra megjelentek a nagy borászati vállalatok, melyek szinte borgyárként
működnek – mutatta be a jelent Gyanó Szilvia.
Az esti diskurzuson szó esett arról is, hogy egy időben a vörösbor vagy a fehérbor volt
kedvelt, majd néhány évig a rozé volt felkapott, mostanság pedig a gyöngyözőbor számít
divatosnak.
KA: Gyanó Szilvia nemcsak bemutatta, hanem körbe is adta a régi borászati eszközöket a
hallgatóságnak
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Dátum:

6/14/2018

Médium:

kanizsaujsag.hu

Médium jellege:

regionális

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Keszthelyen járt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link:
https://kanizsaujsag.hu/hir/201806/keszthelyen-jart-a-mozaikmuzeumtura-roadshow

Keszthelyen járt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2018. jún. 14.
Hogyan lehetséges egy fényűző kastély látogatása után sáros cipővel kilépni a múzeumból?
Mire való a szénkénegező, és az ültetőfúró? Hogyan gazdálkodtak eleink, és miről lehet
felismerni a fűszernövényeket? Érdekes és izgalmas titkokat őriz Keszthely városa: a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow itteni állomásán minden múzeumbarát kedvére fedezhette
fel a korántsem olyan csendes fürdőváros rejtelmeit.
A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vették birtokba a múzeumokat, ugyanis a Helikon
Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen is
szórakoztató múzeumi órákkal várták a diákokat. A Festetics-kastélyban a gyerekek
megismerkedtek a linómetszés technikájával, és a régi grafikai nyomdatitkokkal, a Történelmi
Modellvasút Kiállításon a vonatok világáról tudtak meg sok érdekességet, az itteni
terepasztalok ráadásul valódi időutazást kínálnak, hiszen az állomások vágányhálózata légi
fotók és eredeti tervek alapján készültek! A legkisebbek pedig mesés nyomozáson vettek részt
a kastélyban és a parkban, ahol együtt kiderítették, hová tűnt Csiga Csalamádé.
A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedett a múlt, ugyanis a 120 éves néprajzi
gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő történetek,
érdekességek kerültek terítékre! A történelmi titkokra szomjazó diákok pedig a „Márciusi ifjak
a Balatoni Múzeumban” című rendhagyó órán vettek részt, ahol nem kisebb személy
pisztolyát vehették kézbe, mint Kossuth Lajos, a magyar szabadságharc egyik szellemi vezére.
A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a fiatalság a pásztorélet titkaiba nyert bepillantást:
az is kiderült, hogy a nyájak őrzői hogyan alkalmazták a számrovást az állatok számlálásánál.
Tudtátok például, hogy a páros rovás két, hosszában egymáshoz illeszkedő darabból állt, a
rovásokat összeillesztett állapotban kaparták rá, majd egyik fele a gazdánál, másik fele a
pásztornál maradt, vagyis gyakorlatilag a nyugta szerepét töltötte be? Emellett Majorbéli
erőpróba is várt az élménygazdaság bátor felfedezőire:az akadálypályán a rátermett gyerekek
kipróbálták a kocsihúzást, a taligázást, de célbadobásban is sokan jeleskedtek!
A délután folyamán már nem csak a diáksereg felhőtlen időtöltéséről gondoskodtak a
keszthelyi múzeumok, sőt, a Festetics-kastély előkertjéből induló városi séta kifejezetten a
hátborzongató történelem titkaitól vissza nem riadó felnőtteket várta. Keszthelyről a legtöbb
embernek talán a Balaton, a csodás kastély és a takaros belváros jut az eszébe, ezen a sétán
azonban kiderült, hogy a csendes városka rengeteg bűnesetet tudhat a magáénak! Iski Szilvia,
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a Helikon Kastélymúzeum történész-muzeológusa minden résztvevőnek kiosztotta a korabeli
„fekete krónikát”, s kezdetét vette a bűnügyi kalandozás a rémtettek valódi helyszínein.
Ezután pedig megnyíltak a Festetics-kastély rejtett terei, s megelevenedett a főúri otthon
építéstörténete – pincétől a padlásig!Kiderült, hogy a pompás épület 3 ütemben érte el mai
formáját, s hogy az építtetők nyári laknak használták a kastélyt. A korabeli technológia
eszközeivel védekeztek a nedvességgel szemben: angolaknát építettek az úrilak alá, amellyel
a bejáráson résztvevőknek is alkalma nyílt közelről megismerkedni: a víz elvezetésére
kialakított aknán is végig lehetett haladni, ha valaki nem riadt vissza a 2 centiméteres sártól,
ami odabent várt a vállalkozó szelleműekre.
Az Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel néprajzkutató segítségével nyílt
lehetőség megismerkedni. Gyanó Szilvia elmesélte a résztvevőknek, hogyan zajlott az őseink
idejében a szőlészkedés, és milyen változási folyamatokon ment keresztül a régi foglalkozás
napjainkig. A beszélgetést egy borász látogatása színesítette, így a látogatók – a szerencsés
véletlennek köszönhetően – valódi kulisszatitkokkal is megismerkedtek. Kiderült például,
hogy az Othelló szőlőből miért nem szabad bort készíteni, s hogy annyira kemény volt a talaj
eleink idejében, hogy súlyos ültetőfúrókkal kellett megágyazniuk a tőkéknek. Sok minden
kiderült a szőlőfajták betegségeiről is, például a filoxéra elpusztítására szénkéneget
használtak, melyet egy hatalmas fém fecskendővel, a szénkénegezővel juttattak a növényre.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehetett részt venni.
A Történelmi Modellvasút Kiállításon éjszakai világításban pompáztak a terepasztalok, hiszen
az állomásokon éjszaka sem áll meg az élet! A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen
nyárköszöntő bográcsos partival várták a múzeumbarátokat: az Élménygazdaságban a
fenséges gulyásleves elfogyasztása mellett azonban szellemi örömökkel is készültek a
különleges alkalomra. Mindenki kedvére kalandozhatott a bemutató kertben, s játékosan
lehetett megismerkedni a fűszernövények világával. A kalandvágyó gyerekekre pedig
zseblámpás kincsvadászat várt a Festetics-kastélyban: a kifejezetten erre az alkalomra készített
detektívfüzet segítségével éjszaka lopóztak az úrilak pompás termeiben, s csapatokban
keresték meg az elrejtett kincset. A gyerekek igazán profi csapatokként haladtak végig a
nyomozás állomásain, s most már elmondhatják magukról, hogy a kastély lépcsőjén bizony
rejtvényt fejteni is lehet! Mindeközben a kis detektívek szülei sem várakoztak tétlenül, hiszen
a számukra rendhagyó foglalkozással készült a könyvtár vezetője.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásán bebizonyosodott, hogy a Balatonhoz
nem csak fürdőzni érdemes ellátogatni, hanem számtalan egyéb kulturális kinccsel várja a
vendégeket!
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
www.instagram.com/mozaikmuzeumtura
A Mozaik Múzeumtúra program a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával valósul meg.
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d) A Mozaik Múzeumtúra Iskolai Roadshow-hoz kapcsolódó megjelenések
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Újra több ezer gyerekhez látogat el a Mozaik Múzeumtúra
2017. november 02. csütörtök, 12:25
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozata a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A tanévben összesen 7 iskolába
látogatunk el, ebből egy határon túli intézménybe is, Szlovákiába. A program célja, hogy
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozások bemutatásával közel
hozzuk a diákokat és tanárokat a múzeumokhoz, megkedveltessük velük a kiállításokat. A
program már 3000 diákhoz látogatott el eddig, töretlen sikerrel.
A programsorozat 2017. november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnáziumban indul, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad
otthont az élményekkel teli múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom fő
tematikája a Reformáció 500 emlékév köré épül.
A felsős diákok már előzetesen foglalkoznak a témával, szabadon választott eszközök
segítségével osztályszinten dolgozzák fel a reformáció történetét az iskolai eseményeket
megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni
József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő
tényekkel készül majd a diákok számára. Fókuszban a Reformáció 500 éves évfordulója áll,
ehhez kapcsolódva mutatjuk be a Da Vinci Learning TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő
kisfilmjeit is erről a korszakról. A csatorna az élményalapú oktatás egyedüli képviselője a
képernyőn, műsorai számos tudományterületet ölelnek fel, s a történelem ezek között
kifejezetten erős - ezért is jött létre az együttműködés.
Egy-egy alkalommal minimum öt múzeum lesz jelen az iskolai edukációs program során, akik
különböző állomásokon foglalkoznak majd a csoportokkal.
A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve c. kiállítás kapcsán állított össze
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek során a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű
tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek párosításával, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és megkülönböztetésével
foglalkoznak majd.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a
legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be. A hangszerek világán keresztül
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megismerhetjük más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar népzene
érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában.
A Budapesti Bélyegmúzeumnak jelenleg több mint 13 millió bélyeg található a
gyűjteményében, a világ szinte minden tájáról. Ebből hoznak majd egy kis ízelítőt a Mozaik
Múzeumtúra résztvevőinek és innen garantáltan senki nem távozik üres kézzel: apró albumba
ragasztva mindenki elkészítheti kedvenc bélyeg összeállítását.
Egy QR kódos applikáció segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik
darabjaira, valamint egy televízió belsejében barangolhatnak. A régmúlt eszközeit újra
felfedezhetik a modern technológia nyújtotta élmények segítségével. Mindezt az MTVA
Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából.
A Katonai Emlékpark Pákozd alaki kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki
mozzanataiból, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel
a kezükben „indulhatnak a csatába”. Egy kiképzésen vesznek részt, ahol megtanulják a
vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák életéről
és a reformáció idején szervezett bandériumokról.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni játékos formában. Lesznek itt vadászgép makettek, Puma századjelvény
kirakása és légiharc egy MiG-29-essel az osztályteremben.
A gyerekek aktivitását, tudását pontozzuk és minden helyszínen a legtöbb pontot gyűjtő
nyertes osztály kirándulást nyer egy általa választott múzeumba.
Természetesen ezzel a programmal mindenki nyer, a diákok és tanárok szélesebb látókört a
mai múzeumok modern és innovatív kiállításairól és foglalkozásairól, a múzeumpedagógusok
pedig visszajelzést a korosztályos tartalomfogyasztásról.
„A tapasztalatunk az volt, hogy mindenhol nyitottan és örömmel fogadták a Mozaik
Múzeumtúra iskolai programját, sok esetben egy-egy témahéthez vagy épp iskolai
évfordulóhoz kapcsolták a rendhagyó tanítási napot. A tanárok visszajelzései alapján is egyre
több, olyan kooperációra, társas interakciót generáló élménynapra lenne szükség, ahol nem
frontális és nem feltétlenül osztályzás alapú tudásszint mérés van, hanem a tanulás és a tudás
megszerzésére irányuló motiváció.” – fogalmaz Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája
alapítója.
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Újra több ezer gyerekhez látogat el a Mozaik Múzeumtúra
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozata a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A tanévben összesen 7 iskolába
látogatunk el, ebből egy határon túli intézménybe is, Szlovákiába. A program célja, hogy
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozások bemutatásával
közel hozzuk a diákokat és tanárokat a múzeumokhoz, megkedveltessük velük a
kiállításokat. A program már 3000 diákhoz látogatott el eddig, töretlen sikerrel.
A programsorozat 2017. november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnáziumban indul, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad
otthont az élményekkel teli múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom fő
tematikája a Reformáció 500 emlékév köré épül.
A felsős diákok már előzetesen foglalkoznak a témával, szabadon választott eszközök
segítségével osztályszinten dolgozzák fel a reformáció történetét az iskolai eseményeket
megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni
József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő
tényekkel készül majd a diákok számára. Fókuszban a Reformáció 500 éves évfordulója áll,
ehhez kapcsolódva mutatjuk be a Da Vinci Learning TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő
kisfilmjeit is erről a korszakról. A csatorna az élményalapú oktatás egyedüli képviselője a
képernyőn, műsorai számos tudományterületet ölelnek fel, s a történelem ezek között
kifejezetten erős – ezért is jött létre az együttműködés.
Egy-egy alkalommal minimum öt múzeum lesz jelen az iskolai edukációs program során, akik
különböző állomásokon foglalkoznak majd a csoportokkal.
A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve c. kiállítás kapcsán állított össze
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek során a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű
tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek párosításával, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és megkülönböztetésével
foglalkoznak majd.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a
legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be. A hangszerek világán keresztül
megismerhetjük más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar népzene
érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában.
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A Budapesti Bélyegmúzeumnak jelenleg több mint 13 millió bélyeg található a
gyűjteményében, a világ szinte minden tájáról. Ebből hoznak majd egy kis ízelítőt a Mozaik
Múzeumtúra résztvevőinek és innen garantáltan senki nem távozik üres kézzel: apró albumba
ragasztva mindenki elkészítheti kedvenc bélyeg összeállítását.
Egy QR kódos applikáció segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik
darabjaira, valamint egy televízió belsejében barangolhatnak. A régmúlt eszközeit újra
felfedezhetik a modern technológia nyújtotta élmények segítségével. Mindezt az MTVA
Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából.
A Katonai Emlékpark Pákozd alaki kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki
mozzanataiból, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel
a kezükben „indulhatnak a csatába”. Egy kiképzésen vesznek részt, ahol megtanulják a
vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák életéről
és a reformáció idején szervezett bandériumokról.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni játékos formában. Lesznek itt vadászgép makettek, Puma századjelvény
kirakása és légiharc egy MiG-29-essel az osztályteremben.
A gyerekek aktivitását, tudását pontozzuk és minden helyszínen a legtöbb pontot gyűjtő
nyertes osztály kirándulást nyer egy általa választott múzeumba.
Természetesen ezzel a programmal mindenki nyer, a diákok és tanárok szélesebb látókört a
mai múzeumok modern és innovatív kiállításairól és foglalkozásairól, a múzeumpedagógusok
pedig visszajelzést a korosztályos tartalomfogyasztásról.
„A tapasztalatunk az volt, hogy mindenhol nyitottan és örömmel fogadták a Mozaik
Múzeumtúra iskolai programját, sok esetben egy-egy témahéthez vagy épp iskolai
évfordulóhoz kapcsolták a rendhagyó tanítási napot. A tanárok visszajelzései alapján is egyre
több, olyan kooperációra, társas interakciót generáló élménynapra lenne szükség, ahol nem
frontális és nem feltétlenül osztályzás alapú tudásszint mérés van, hanem a tanulás és a tudás
megszerzésére irányuló motiváció.” – fogalmaz Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája
alapítója.
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Hét iskolába látogat el a tanévben a Mozaik Múzeumtúra
Kultúra, 2017.11.04
A 2017/2018-as tanévben hét iskolába, köztük egy szlovákiai intézménybe látogat el
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a Mozaik
Múzeumtúra - közölték a szervezők az MTI-vel.
Az iskolai edukációs programsorozat célja közel hozni a diákokat és tanárokat a
múzeumokhoz. A Felelős Szülők Iskolája által szervezett Mozaik Múzeumtúra már háromezer
diákhoz látogatott el - olvasható a közleményben, amely szerint a diákok aktivitását, tudását
minden helyszínen pontozzák a szervezők, és a legtöbb pontot gyűjtő osztály kirándulást nyer
egy
általa
választott
múzeumba.
November 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskolában és Gimnáziumban
indul a programsorozat, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium
következik. Mindkét alkalom fő témája a reformáció 500. évfordulója lesz. A felsős diákok
előzetesen szabadon választott eszközök segítségével dolgozzák fel a reformáció történetét,
majd a múzeumi napon csoportokra bontva számos érdekességet, meglepő tényt ismerhetnek
meg
a
témáról.
Egy-egy alkalommal legalább öt múzeum lesz jelen saját foglalkozásaival. A Magyar Nemzeti
Múzeum a Reformáció 500 éve című kiállításhoz kapcsolódó foglalkozásain a diákoknak
ruharekonstrukciókat és korhű tárgyakat kell felismerniük, bibliai idézeteket és képeket
összepárosítaniuk, valamint kísérletet tehetnek katolikus, evangélikus és református térbelsők
berendezésére
és
megkülönböztetésére
is.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény
szervezésében a diákok interaktív formában tudhatnak meg többet más népek kultúrájáról, a
hangok fizikájáról és a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeiről. A Budapesti
Bélyegmúzeum több mint 13 millió bélyeges gyűjteményéből visz ízelítőt a Mozaik
Múzeumtúra résztvevőinek. Az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelye egy QRkódos applikáció segítségével mutatja be a rádió- és televíziókészülékek belső felépítését.
A Reptár - Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
eleveníti fel játékos formában, egyebek mellett vadászgépmakettekkel, Puma századjelvény-

377

kirakással; míg a pákozdi katonai emlékpark foglalkozásán a gyerekek korhű ruhába öltözve,
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben vehetnek részt az 1848-49-es
szabadságharcot idéző alaki kiképzésen, ahol megtanulhatják a vezényszavakat és a fegyver
helyes tartását. Emellett érdekességeket tanulhatnak meg a reformáció idején szervezett
bandériumokról is - áll a közleményben.
(MTI)
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Újra több ezer gyerekhez látogat el a Mozaik Múzeumtúra
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozata a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A tanévben összesen 7 iskolába
látogatunk el, ebből egy határon túli intézménybe is, Szlovákiába. A program célja, hogy
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozások bemutatásával
közel hozzuk a diákokat és tanárokat a múzeumokhoz, megkedveltessük velük a
kiállításokat. A program már 3000 diákhoz látogatott el eddig, töretlen sikerrel.

A programsorozat 2017. november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános
Iskola és Gimnáziumban indul, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády Áron
Gimnázium ad otthont az élményekkel teli múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét
alkalom fő tematikája a Reformáció 500 emlékév köré épül.
A felsős diákok már előzetesen foglalkoznak a témával, szabadon választott eszközök
segítségével osztályszinten dolgozzák fel a reformáció történetét az iskolai eseményeket
megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni
József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő
tényekkel készül majd a diákok számára. Fókuszban a Reformáció 500 éves évfordulója áll,
ehhez kapcsolódva mutatjuk be a Da Vinci Learning TV csatorna tudományosismeretterjesztő kisfilmjeit is erről a korszakról.
Egy-egy alkalommal minimum öt múzeum lesz jelen az iskolai edukációs program során, akik
különböző állomásokon foglalkoznak majd a csoportokkal.
A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve c. kiállítás kapcsán állított össze
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek során a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű
tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek párosításával, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és megkülönböztetésével
foglalkoznak majd.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a
legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be. A hangszerek világán keresztül
megismerhetjük más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar népzene
érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában.
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A budapesti Bélyegmúzeumnak jelenleg több mint 13 millió bélyeg található a
gyűjteményében, a világ szinte minden tájáról. Ebből hoznak majd egy kis ízelítőt a Mozaik
Múzeumtúra résztvevőinek és innen garantáltan senki nem távozik üres kézzel: apró albumba
ragasztva mindenki elkészítheti kedvenc bélyeg összeállítását.
Egy QR kódos applikáció segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik
darabjaira, valamint egy televízió belsejében barangolhatnak. A régmúlt eszközeit újra
felfedezhetik a modern technológia nyújtotta élmények segítségével. Mindezt az MTVA
Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából.
A Katonai Emlékpark Pákozd alaki kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki
mozzanataiból, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel
a kezükben „indulhatnak a csatába”. Egy kiképzésen vesznek részt, ahol megtanulják a
vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák életéről
és a reformáció idején szervezett bandériumokról.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni játékos formában. Lesznek itt vadászgép makettek, Puma századjelvény
kirakása és légiharc egy MiG-29-essel az osztályteremben.
A gyerekek aktivitását, tudását pontozzuk és minden helyszínen a legtöbb pontot gyűjtő
nyertes osztály kirándulást nyer egy általa választott múzeumba.
Természetesen ezzel a programmal mindenki nyer, a diákok és tanárok szélesebb látókört a
mai múzeumok modern és innovatív kiállításairól és foglalkozásairól, a múzeumpedagógusok
pedig visszajelzést a korosztályos tartalomfogyasztásról.
„A tapasztalatunk az volt, hogy mindenhol nyitottan és örömmel fogadták a Mozaik Múzeumtúra
iskolai programját, sok esetben egy-egy témahéthez vagy épp iskolai évfordulóhoz kapcsolták a rendhagyó
tanítási napot. A tanárok visszajelzései alapján is egyre több, olyan kooperációra, társas interakciót
generáló élménynapra lenne szükség, ahol nem frontális és nem feltétlenül osztályzás alapú tudásszint
mérés van, hanem a tanulás és a tudás megszerzésére irányuló motiváció.” – fogalmaz Tibenszky
Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója.
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Indul a Mozaik Múzeumtúra
A 2017/2018-as tanévben hét iskolába, köztük egy szlovákiai intézménybe látogat el
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a Mozaik
Múzeumtúra – közölték a szervezők az MTI-vel.
Az iskolai edukációs programsorozat célja közel hozni a diákokat és tanárokat a
múzeumokhoz. A Felelős Szülők Iskolája által szervezett Mozaik Múzeumtúra már háromezer
diákhoz látogatott el – olvasható a közleményben, amely szerint a diákok aktivitását, tudását
minden helyszínen pontozzák a szervezők, és a legtöbb pontot gyűjtő osztály kirándulást nyer
egy általa választott múzeumba.
November 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskolában és Gimnáziumban
indul a programsorozat, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium
következik. Mindkét alkalom fő témája a reformáció 500. évfordulója lesz. A felsős diákok
előzetesen szabadon választott eszközök segítségével dolgozzák fel a reformáció történetét,
majd a múzeumi napon csoportokra bontva számos érdekességet, meglepő tényt ismerhetnek
meg a témáról.
Egy-egy alkalommal legalább öt múzeum lesz jelen saját foglalkozásaival.
A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve című kiállításhoz kapcsolódó
foglalkozásain a diákoknak ruharekonstrukciókat és korhű tárgyakat kell felismerniük, bibliai
idézeteket és képeket összepárosítaniuk, valamint kísérletet tehetnek katolikus, evangélikus
és református térbelsők berendezésére és megkülönböztetésére is.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény
szervezésében a diákok interaktív formában tudhatnak meg többet más népek kultúrájáról, a
hangok fizikájáról és a magyar népzene érdekesebb hangkeltő eszközeiről. A Budapesti
Bélyegmúzeum több mint 13 millió bélyeges gyűjteményéből visz ízelítőt a Mozaik
Múzeumtúra résztvevőinek. Az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelye egy QRkódos applikáció segítségével mutatja be a rádió- és televíziókészülékek belső felépítését.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
eleveníti fel játékos formában, egyebek mellett vadászgépmakettekkel, Puma századjelvénykirakással; míg a pákozdi katonai emlékpark foglalkozásán a gyerekek korhű ruhába öltözve,
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben vehetnek részt az 1848-49-es
szabadságharcot idéző alaki kiképzésen, ahol megtanulhatják a vezényszavakat és a fegyver
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helyes tartását. Emellett érdekességeket tanulhatnak meg a reformáció idején szervezett
bandériumokról is – áll a közleményben.
Borítókép: Kemecsi Lajost, a programot megvalósító Néprajzi Múzeum főigazgatóját hallgatják a
Mozaik Múzeumtúráról tartott sajtótájékoztatón a Néprajzi Múzeumban 2016-ban.
MTI Fotó / Máthé Zoltán
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Ismeritek a Mozaik Múzeumtúrát?
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozata a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A tanévben összesen 7 iskolába
látogatunk el, ebből egy határon túli intézménybe is, Szlovákiába. A program célja, hogy
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozások bemutatásával
közel hozzuk a diákokat és tanárokat a múzeumokhoz, megkedveltessük velük a
kiállításokat. A program már 3000 diákhoz látogatott el eddig, töretlen sikerrel.
A programsorozat 2017. november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnáziumban indul, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad
otthont az élményekkel teli múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom fő
tematikája a Reformáció 500 emlékév köré épül.
Reformáció 500
A felsős diákok már előzetesen foglalkoznak a témával, szabadon választott eszközök
segítségével osztályszinten dolgozzák fel a reformáció történetét az iskolai eseményeket
megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni
József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő
tényekkel készül majd a diákok számára. Fókuszban a Reformáció 500 éves évfordulója áll,
ehhez kapcsolódva mutatjuk be a Da Vinci Learning TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő
kisfilmjeit is erről a korszakról. A csatorna az élményalapú oktatás egyedüli képviselője a
képernyőn, műsorai számos tudományterületet ölelnek fel, s a történelem ezek között
kifejezetten erős – ezért is jött létre az együttműködés.
5 múzeum a programban
Egy-egy alkalommal minimum öt múzeum lesz jelen az iskolai edukációs program során, akik
különböző állomásokon foglalkoznak majd a csoportokkal.
A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve c. kiállítás kapcsán állított össze
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek során a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű
tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek párosításával, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és megkülönböztetésével
foglalkoznak majd.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a
legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be. A hangszerek világán keresztül
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megismerhetjük más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar népzene
érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában.

A Budapesti Bélyegmúzeumnak jelenleg több mint 13 millió bélyeg található a gyűjteményében,
a világ szinte minden tájáról. Ebből hoznak majd egy kis ízelítőt a Mozaik Múzeumtúra
résztvevőinek és innen garantáltan senki nem távozik üres kézzel: apró albumba ragasztva
mindenki elkészítheti kedvenc bélyeg összeállítását.

Egy QR kódos applikáció segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik
darabjaira, valamint egy televízió belsejében barangolhatnak. A régmúlt eszközeit újra
felfedezhetik a modern technológia nyújtotta élmények segítségével. Mindezt az MTVA Rádióés Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából.

A Katonai Emlékpark Pákozd alaki kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki mozzanataiból,
ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben
„indulhatnak a csatába”. Egy kiképzésen vesznek részt, ahol megtanulják a vezényszavakat
és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák életéről és a reformáció
idején
szervezett
bandériumokról.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni játékos formában. Lesznek itt vadászgép makettek, Puma századjelvény
kirakása és légiharc egy MiG-29-essel az osztályteremben.
Nyerhetnek is az osztályok
A gyerekek aktivitását, tudását pontozzuk és minden helyszínen a legtöbb pontot gyűjtő
nyertes osztály kirándulást nyer egy általa választott múzeumba.
Természetesen ezzel a programmal mindenki nyer, a diákok és tanárok szélesebb látókört a
mai múzeumok modern és innovatív kiállításairól és foglalkozásairól, a múzeumpedagógusok
pedig visszajelzést a korosztályos tartalomfogyasztásról.
„A tapasztalatunk az volt, hogy mindenhol nyitottan és örömmel fogadták a Mozaik
Múzeumtúra iskolai programját, sok esetben egy-egy témahéthez vagy épp iskolai
évfordulóhoz kapcsolták a rendhagyó tanítási napot. A tanárok visszajelzései alapján is egyre
több, olyan kooperációra, társas interakciót generáló élménynapra lenne szükség, ahol nem
frontális és nem feltétlenül osztályzás alapú tudásszint mérés van, hanem a tanulás és a tudás
megszerzésére irányuló motiváció.” – fogalmaz Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája
alapítója.
Felelős Szülők Iskolája
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Újra több ezer gyerekhez látogat el a Mozaik Múzeumtúra
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozata a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A tanévben összesen 7 iskolába
látogatunk el, ebből egy határon túli intézménybe is, Szlovákiába. A program célja, hogy
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozások bemutatásával közel
hozzuk a diákokat és tanárokat a múzeumokhoz, megkedveltessük velük a kiállításokat. A
program már 3000 diákhoz látogatott el eddig, töretlen sikerrel.
A programsorozat 2017. november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnáziumban indul, az iskolai program fő tematikája a Reformáció 500 emlékév köré épül.
A felsős diákok már előzetesen foglalkoznak a témával, szabadon választott eszközök
segítségével osztályszinten dolgozzák fel a reformáció történetét az iskolai eseményeket
megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni
József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő
tényekkel készül majd a diákok számára.
Fókuszban a Reformáció 500 éves évfordulója áll, ehhez kapcsolódva mutatjuk be a Da Vinci
Learning TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő kisfilmjeit is erről a korszakról. A csatorna
az élményalapú oktatás egyedüli képviselője a képernyőn, műsorai számos tudományterületet
ölelnek fel, s a történelem ezek között kifejezetten erős - ezért is jött létre az együttműködés.
Egy-egy alkalommal minimum öt múzeum lesz jelen az iskolai edukációs program során, akik
különböző állomásokon foglalkoznak majd a csoportokkal.
A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve c. kiállítás kapcsán állított össze
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek során a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű
tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek párosításával, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és megkülönböztetésével
foglalkoznak majd.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a
legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be. A hangszerek világán keresztül
megismerhetjük más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar népzene
érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában.
A Budapesti Bélyegmúzeumnak jelenleg több mint 13 millió bélyeg található a
gyűjteményében, a világ szinte minden tájáról. Ebből hoznak majd egy kis ízelítőt a Mozaik

386

Múzeumtúra résztvevőinek és innen garantáltan senki nem távozik üres kézzel: apró albumba
ragasztva mindenki elkészítheti kedvenc bélyeg összeállítását.
Egy QR kódos applikáció segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik
darabjaira, valamint egy televízió belsejében barangolhatnak. A régmúlt eszközeit újra
felfedezhetik a modern technológia nyújtotta élmények segítségével. Mindezt az MTVA
Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából.
A Katonai Emlékpark Pákozd alaki kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki
mozzanataiból, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel
a kezükben „indulhatnak a csatába”. Egy kiképzésen vesznek részt, ahol megtanulják a
vezényszavakat és a fegyver helyes tartását, illetve érdekességeket az akkori katonák életéről
és a reformáció idején szervezett bandériumokról.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni játékos formában. Lesznek itt vadászgép makettek, Puma századjelvény
kirakása és légiharc egy MiG-29-essel az osztályteremben.
A gyerekek aktivitását, tudását pontozzuk és minden helyszínen a legtöbb pontot gyűjtő
nyertes osztály kirándulást nyer egy általa választott múzeumba.
Természetesen ezzel a programmal mindenki nyer, a diákok és tanárok szélesebb látókört a
mai múzeumok modern és innovatív kiállításairól és foglalkozásairól, a múzeumpedagógusok
pedig visszajelzést a korosztályos tartalomfogyasztásról.
„A tapasztalatunk az volt, hogy mindenhol nyitottan és örömmel fogadták a Mozaik
Múzeumtúra iskolai programját, sok esetben egy-egy témahéthez vagy épp iskolai
évfordulóhoz kapcsolták a rendhagyó tanítási napot. A tanárok visszajelzései alapján is egyre
több, olyan kooperációra, társas interakciót generáló élménynapra lenne szükség, ahol nem
frontális és nem feltétlenül osztályzás alapú tudásszint mérés van, hanem a tanulás és a tudás
megszerzésére irányuló motiváció.” – fogalmaz Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája
alapítója.
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.felelosszulokiskolaja.hu
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Újra több ezer gyerekhez látogat el a Mozaik Múzeumtúra
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozata a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A tanévben összesen 7 iskolába
látogatunk el, ebből egy határon túli intézménybe is, Szlovákiába. A program célja, hogy
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozások bemutatásával
közel hozzuk a diákokat és tanárokat a múzeumokhoz, megkedveltessük velük a
kiállításokat. A program már 3000 diákhoz látogatott el eddig, töretlen sikerrel.
„A tapasztalatunk az volt, hogy mindenhol nyitottan és örömmel fogadták a Mozaik
Múzeumtúra iskolai programját, sok esetben egy-egy témahéthez vagy épp iskolai
évfordulóhoz kapcsolták a rendhagyó tanítási napot. A tanárok visszajelzései alapján is egyre
több, olyan kooperációra, társas interakciót generáló élménynapra lenne szükség, ahol nem
frontális és nem feltétlenül osztályzás alapú tudásszint mérés van, hanem a tanulás és a tudás
megszerzésére irányuló motiváció. Ezért viszünk modern múzeumi kiállításokat bemutató
multimédiás tartalmakat, vetítjük a Da vinci Learning Tv csatorna edukációs filmjét Amerika
felfedezéséről, VIR szemüvegeket és anagrammákból álló vetélkedőt is.” – fogalmaz
Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója, a Da Vinci Learning Tv csatorna
nagykövete.
A programsorozat 2017. november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnáziumban indul, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad
otthont az élményekkel teli múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom fő
tematikája a Reformáció 500 emlékév köré épül.
A felsős diákok már előzetesen foglalkoznak a témával, szabadon választott eszközök
segítségével osztályszinten dolgozzák fel a reformáció történetét az iskolai eseményeket
megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni
József, Jocó bácsi játékos vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő
tényekkel készül majd a diákok számára. Fókuszban a Reformáció 500 éves évfordulója áll,
ehhez kapcsolódva mutatjuk be a Da Vinci Learning TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő
kisfilmjeit is erről a korszakról. A csatorna az élményalapú oktatás egyedüli képviselője a
képernyőn, műsorai számos tudományterületet ölelnek fel, s a történelem ezek között
kifejezetten erős – ezért is jött létre az együttműködés.
Egy-egy alkalommal minimum öt múzeum lesz jelen az iskolai edukációs program során, akik
különböző állomásokon foglalkoznak majd a csoportokkal.
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A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve c. kiállítás kapcsán állított össze
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek során a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű
tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek párosításával, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és megkülönböztetésével
foglalkoznak majd.
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Újra több ezer gyerekhez látogat el a Mozaik Múzeumtúra
A 2017-2018-as tanévben is útjára indul a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programsorozata a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A tanévben összesen 7 iskolába
látogatnak el, ebből egy határon túli, szlovákiai intézménybe is. A program célja, hogy
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozások bemutatásával közel
hozzuk a diákokat és tanárokat a múzeumokhoz, megkedveltessük velük a kiállításokat. A
program már 3000 diákhoz látogatott el eddig, töretlen sikerrel.
Családháló, 2017. november 10.
„A tapasztalatunk az volt, hogy mindenhol nyitottan és örömmel fogadták a Mozaik Múzeumtúra
iskolai programját, sok esetben egy-egy témahéthez vagy épp iskolai évfordulóhoz kapcsolták a rendhagyó
tanítási napot. A tanárok visszajelzései alapján is egyre több, olyan kooperációra, társas interakciót
generáló élménynapra lenne szükség, ahol nem frontális és nem feltétlenül osztályzás alapú tudásszint
mérés van, hanem a tanulás és a tudás megszerzésére irányuló motiváció. Ezért viszünk modern
múzeumi kiállításokat bemutató multimédiás tartalmakat, vetítjük a Da Vinci Learning Tv csatorna
edukációs filmjét Amerika felfedezéséről, VIR szemüvegeket és anagrammákból álló vetélkedőt is” –
fogalmaz Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója, a Da Vinci Learning Tv
csatorna nagykövete.
A programsorozat 2017. november 9-én a budapesti Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnáziumban indul, majd november 29-én a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium ad
otthont az élményekkel teli múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Mindkét alkalom fő
tematikája a Reformáció 500 emlékév köré épül. A felsős diákok már előzetesen foglalkoznak
a témával, szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozzák fel a
reformáció történetét az iskolai eseményeket megelőzően, hogy csapat szinten
bemutatkozhassanak a múzeumi tematikus napon Balatoni József, Jocó bácsi játékos
vetélkedőjén, aki történelemtanárként sok érdekességgel és meglepő tényekkel készül majd a
diákok számára. Fókuszban a Reformáció 500 éves évfordulója áll, ehhez kapcsolódva
mutatjuk be a Da Vinci Learning TV csatorna tudományos-ismeretterjesztő kisfilmjeit is erről
a korszakról. A csatorna az élményalapú oktatás egyedüli képviselője a képernyőn, műsorai
számos tudományterületet ölelnek fel, s a történelem ezek között kifejezetten erős –ezért is jött
létre az együttműködés. Egy-egy alkalommal minimum öt múzeum lesz jelen az iskolai
edukációs program során, akik különböző állomásokon foglalkoznak majd a csoportokkal.
A Magyar Nemzeti Múzeum a Reformáció 500 éve c. kiállítás kapcsán állított össze
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek során a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű
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tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek párosításával, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és megkülönböztetésével
foglalkoznak majd. Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény a legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be. A hangszerek világán
keresztül megismerhetjük más népek kultúráját, a hangok fizikáját és természetesen a magyar
népzene érdekesebb hangkeltő eszközeit is kacagtató, interaktív formában. A Budapesti
Bélyegmúzeumnak jelenleg több mint 13 millió bélyeg található a gyűjteményében, a világ
szinte minden tájáról. Ebből hoznak majd egy kis ízelítőt a Mozaik Múzeumtúra résztvevőinek
és innen garantáltan senki nem távozik üres kézzel: apró albumba ragasztva mindenki
elkészítheti kedvenc bélyeg összeállítását.
Egy QR kódos applikáció segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik
darabjaira, valamint egy televízió belsejében barangolhatnak. A régmúlt eszközeit újra
felfedezhetik a modern technológia nyújtotta élmények segítségével. Mindezt az MTVA
Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából. A Katonai Emlékpark Pákozd alaki
kiképzéssel készül a szabadságharc harcalaki mozzanataiból, ahol a gyerekek korhű ruhába
öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”. Egy
kiképzésen vesznek részt, ahol megtanulják a vezényszavakat és a fegyver helyes tartását,
illetve érdekességeket az akkori katonák életéről és a reformáció idején szervezett
bandériumokról. A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet
különböző fejezeteit fogja feleleveníteni játékos formában. Lesznek itt vadászgép makettek,
Puma századjelvény kirakása és légiharc egy MiG-29-essel az osztályteremben.
A gyerekek aktivitását, tudását pontozzák és minden helyszínen a legtöbb pontot gyűjtő
nyertes osztály kirándulást nyer egy általa választott múzeumba. Természetesen ezzel a
programmal mindenki nyer, a diákok és tanárok szélesebb látókört a mai múzeumok modern
és innovatív kiállításairól és foglalkozásairól, a múzeumpedagógusok pedig visszajelzést a
korosztályos tartalomfogyasztásról.
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Legyen élmény a tanulás
2017. november 10., péntek
„Szeretet, nyitottság, megújulás, Szentírás; kegyelem, kenyér és bor fontos nekünk
mindenkor" - visszhangozta csütörtök délelőtt az újpesti Benkő István Református Általános
Iskola és Gimnázium aulája az egyik osztály rapp számát, amelyben a reformáció történetét
dolgozták fel. A Mozaik Múzeumtúra első állomásán jártunk.
novemberi szürkeségben is „mosolyog" az iskola vidámszínű épülete az újpesti panellakások
között. Piros köpenyes diákok mutatják, merre haladjak a kockaépületek egyhangú
útvesztőjében. Izgatottan mesélik, hol tartanak a napirendben. A Mozaik Múzeumtúra iskolai
edukációs programsorozata az Örökség Kultúrpolitikai Intézet támogatásával a Felelős
Szülők Iskolája szervezésében idén november 9-én a Benkőből indulva kezdi meg útját, amely
során hét iskolába viszik el több múzeum élményekkel teli múzeumpedagógiai foglalkozásait.
Múzeumi kavalkád
Bent már javában zajlik a program, életre kelt, izeg-zizeg, nyüzsög, sürög-forog az iskola.
Jóleső izgalommal készülnek a diákok, hamarosan ők következnek, bemutatják, nekik mit
jelent a reformáció. Rapp, hip-hop, közös tánc és éneklés, rajzok és szójátékok nyelvén adják
vissza a saját „reformáció-fordításukat”.
A múzeumok bemutatkozását az ország legnagyobb és legbámulatosabb, egyben egyetlen
zenemúzeuma kezdi, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény, amely számos hangszer
között dizseridut is hozott magával, hogy kipróbálhassák a tanulók.
„Landoljatok nálunk” – csalogatott a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum hívószava, amelynek
munkatársai VR – azaz virtuális valóság – szemüvegekkel, táblagépekkel és változatos
interaktív elemekkel készültek. A Budapesti Bélyegmúzeum foglalkozásán saját
bélyegalbumot készíthettek a tanulók, miközben hőmérsékletre változó színű, illatos vagy épp
Luther saját magánlevelével díszített bélyegeket ismertek meg.
A pákozdi Katonai Emlékpark a szabadságharc harcalaki mozzanataiból készült kiképzéssel.
A gyerekek korhű ruhába öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben
„indulhattak a csatába”. Míg egy QR kódos applikáció segítségével a régi televíziós és
rádiózás világa hullott darabjaira a szemlélődők előtt, akik aztán újraépíthették azt.
A tanulás közös tánc
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„Nyíltsággal, őszinteséggel és humorral találom meg a közös hangot a diákokkal” – mondja
nemes egyszerűséggel Balatoni József, mindenki Jocó bácsija. Az ország talán leghíresebb
történelemtanára úgy véli, sokszor abba a hibába esnek a pedagógusok, hogy elvárják a
tiszteletet, miközben azt a tanár személyiségével és munkásságával kell kiérdemelni. A
Mozaik Múzeumtúra házigazdája szerint óvatosan ugyanakkor nagy interaktivitással kell
megszólítani a mai fiatalokat, hiszen egy feladatra öt percnél tovább képtelenek fókuszálni.
„Sokat segít a humor, hiszen a tanulás sokszor nehéz dolog, de viccel és jókedvvel könnyebbé
tehetjük” – vallja Jocó bácsi.
Mélyen egyetért ebben Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapító-ügyvezetője, aki
szerint a felnőtteken múlik, hogy olyan cölöpöket állítsanak, melyek szilárd támaszai lehetnek
a fiatalabb generációknak. Ebben a nehéz feladatban segít az élménypedagógia, amely a
fiatalok felé fordul, az ő nyelvükön szól. „Szeretnénk lerántani azt a naftalinos leplet a
múzeumokról, amely szülők, pedagógusok és gyermekek fejében egyaránt él” – fogalmazza
meg a Mozaik Múzeumtúra célját.
A múzeumpedagógiai foglalkozásokkal élet- és élményszerűen dolgozzák fel a diákok a
tananyagot, ezáltal több tudás is marad meg a fejükben. „Hagyjuk, hogy ők kérdezzenek,
megtapogassák a múzeumi tárgyakat, puzzle-t, bibliai idézeteket rakjanak ki, anagrammákat
készítsenek, mert a tanulás a diákok és tanárok közös tánca, az együttműködésükről szól” –
fejti ki véleményét arról, hogyan lehet az ifjúság belső motivációjára hatni.
A múzeumok szeretetére nevelni
A református iskola tavaly jelentkezett – ahogy ők nevezik – erre a rendkívüli programra, így
nagy örömmel fogadták, hogy idén ők a Mozaiktúra első állomása. „Különleges dolog történik
most itt: észre sem veszik, de önfeledten, szórakozás közben tanulnak a diákjaink” – mutat rá
Pavletitsné Egressy Mária Lilla igazgató. Mint mondja, közelebb kerül egymáshoz élmény,
ismeretanyag, múzeum és gyerek. Olyan múzeumokat ismerhetnek meg a gyerekek, amikről
korábban lehet, hogy nem is hallottak és amikor hazaviszik ezek jó hírét, családi programmá
válhat a múzeumlátogatás. „Szeretnénk, ha nyitottabbá válnának, ha az esetlegesen még
fennálló falak leomlanának” – emeli ki.
Büszkén említi, hogy az iskola valamennyi diákja járt már a Magyar Nemzeti Múzeum
reformációt bemutató Ige-Idők kiállításán. Iskolájukban nem ritka a közös múzeumlátogatás,
kicsiket és nagyokat érdeklődésüknek megfelelően visznek kiállításokra, legyen szó
komolyabb témákról vagy lepke és csokoládé múzeumról. A többség lelkében már ekkor
elültetnek egy-egy mustármagot, melyből a jövőben terebélyes fa növekszik, továbbadva a
következő generációnak is a múzeumok szeretetét. „Szeressék a múzeumokban rejlő
értékeket, mert azok a nemzetünk kincsei, ne hagyjuk elveszni őket” – öntötte szavakba az
igazgató a nap fő üzenetét.
Játék a tanulás
„Már nagyon vártuk, hogy előadhassuk a mi történetünket” – árulja el a Megújítók hatodikos
csapatának egyik tagja, aki két társával együtt felnőtteket megszégyenítő pontossággal és
egyszerűséggel meséli el, mi is történt 1517 őszén Wittenbergben, innen ered csapatnevük is.
Komoly témákról beszélgetünk: református, katolikus és baptista felekezetiségi
különbségekről, a tízparancsolatról, a Notre Dame-ban átcikázó református egyházújító
gondolatokról.
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„Azt szeretem, ha nem egy dolgot ragadnak ki és mutatnak be, hanem ha sok kis részletből
raknak össze egy kiállítást, mozaikszerűen” – fejezi ki egyikük, mivel lehet bevonzani a
múzeumokba. Buzgón bólogatnak a többiek is, egyetértenek társukkal, hozzátéve, hogy nem
az átlagos dolgok érdeklik őket, azt mondják az interaktív dolgok a legjobbak. „Mi játszva
tanulunk, ma biztosan” – nevetnek fel.
Szoták Orsolya, fotó: Hossala Tamás
Az intézményt Soli De Gloria díjjal tüntették ki november 9-én a Dunamelléki
Egyházkerületben székházában. Erről részletesen a parokia.hu oldalon olvashatnak.
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A Mozaik Múzeumtúra most már a második évadát kezdte meg az iskolákban lévő interaktív
programokon. Mint az eddigiekben, most is volt lehetőségem volt, megtekinteni és segédkezni
is az esemény alatt. Az első állomás a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
volt. Hihetetlen lelkesedést láttam a gyerekek szemében már az első perctől fogva. És ez a
későbbiekben sem változott, mivel a feladatokat olyan átéléssel és kemény munkával
csinálták, hogy öröm volt nézni. Volt, aki a kreatív, osztály bemutatkozós vetélkedőre rap
előadással készült a színpadon, tehát a vetélkedő része eléggé sokszínűre sikerült.
A huszárság története nagyon szép és megható tud lenni, főleg a mai fiatalok számára, akik
egy kicsit tudatlanok ezzel a témával kapcsolatban. Az egyik állomáson a gyerekek a
huszárság történetével és történelmével teremthettek szorosabb kapcsolatot, amiben a
pákozdi Katonai Emlékpark segített. A másik, amit nagyon szeretek, hogy ha az udvaron,
vagy az iskola előtt a srácokat beöltöztetik huszárnak, kapnak fegyvereket, így aztán teljes
lehet az élmény és az interaktivitás, amiből persze tanulunk, és később is meríthetünk.
A Reptár - Szolnoki Repülőmúzeum egy külön élmény volt számomra. Szuper ötleteik
vannak, amikkel felkeltik a gyerekek érdeklődését és ezzel megkedveltetik velük a
repülőgépek bonyolult, de csodálatos világát. Gondolok itt a VR szemüvegekre, amikkel
megtekinthetünk különböző helyeket a repülőgépen, a repülőgépről vagy éppen a levegőben
lencsére kapott felvételeket nézhetjük meg virtuális módon, 3D-ben. Felpróbálhatjuk a jelen és
a múlt légi sisakjait, ezek mellet pedig fejtörőkkel és jó kedvvel várnak minket.
A Nemzeti Múzeum volt úgymond a főszerepben, mivel az iskolában nagy jelentőséggel bír a
reformáció, főleg, mivel idén van az 500. évfordulója. A Magyar Nemzeti Múzeum el is hozta
nekünk a Reformáció 500 nevezetű kiállításukat. És ez triplán jól jött ki, mert a Mozaik
Múzeumtúra évi fő tematikája szintén a Reformáció 500 éves évfordulója. Tehát itt a gyerekek
abszolút átélhették az évforduló és a téma jelentőségét, a Nemzeti Múzeum felkészült
múzeumpedagógusai által.
A Leskowsky Hangszergyűjtemény Szilágyi Áron képviseletében ismét nagy bulit csapott a
színpadon a gyerekekkel együtt. Olyan hangszereket mutatott be a fiatalságnak, amiket
valószínűleg ezelőtt még nem is nagyon láttak. Bevette őket a kis zenekarába, jókedvet derített
a gyerekek szívébe a sok-sok érdekes hangszerrel, amik nagyrészt látványra is lenyűgözőek.
Általában ez a helyszín a gyerekek kedvence, persze végeztem egy kis közvélemény kutatást
is, hogy ebben megerősítsen a korosztályom is.
A Bélyegmúzeum is ismét szuperált, a különlegesebbnél különlegesebb bélyegeket
tekinthettük meg az állomásukon. Bár volt pár nagyon érdekes történelemmel, vagy nagy
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értékkel bíró bélyeg, amiket sajnos csak virtuális módon, kivetítve láthattunk, de se baj, mert
így is nagy élménnyel és bélyegekkel is gazdagodtunk. Mindenképp érdemes meglátogatni
őket hazai pályán is, mivel több, mint 14 millió bélyegük van. Úgy érzem ez nem egy két órás
program, szóval kalandra fel!
És ismét egy új taggal bővült az iskolákban való létszámunk, mivel az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely is becsatlakozott a programba. Az ő állomásuk nagyon tetszett,
lehengerlő volt az, hogy ők tényleg a jelent használják, arra, hogy interaktívan tanítsanak, de
mindezek mellett bemutatják a múlt eszközeit is. Táblagépek segítségével tudták megérteni a
lényeget a srácok, tehát tényleg van értelme bevonni a 21. századi újításokat a tanításba, mivel
láthatóan van eredménye.
Az első felvonás végeztével sok mindent éreztem, de csalódottságot semmiképp. Szuper volt
a helyszín, az állomások, a gyerekek, a hangulat, minden! Köszönöm, hogy segíthettem és
leírhattam a tapasztalataim és élményeim a programmal kapcsolatban, én a Száguldó
Diákriporter voltam. Sziasztok!
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Dátum:

11/10/2017

Médium:

iniradio.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Házhoz mennek a múzeumok

Link:
http://inforadio.hu/kultura/2017/11/10/hazhoz_mennek_a_muzeumok/
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Dátum:

11/10/2017

Médium:

hirstart.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Házhoz mennek a múzeumok

Link:
https://www.hirstart.hu/hk/20171110_hazhoz_mennek_a_muzeumok
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Dátum:

11/10/2017

Médium:

eco.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Házhoz mennek a múzeumok

Link:

http://www.eco.hu/hir/kulso/hazhoz-mennek-a-muzeumok/
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Dátum:

11/11/2017

Médium:

hirmutato.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Házhoz mennek a múzeumok

Link:
https://www.hirmutato.hu/berri/?2956521hazhoz_mennek_a_muzeumok# .Wie0FkribIU
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Dátum:

11/13/2017

Médium:

benkorefi.hu

Médium jellege:

iskola web oldala

Megjelenés formája: online
Hír címe:

galéria

Link:

http://www.benkorefi.hu/index.php/mozaik-muzeumtura
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Dátum:

11/22/2017

Médium:

mediaklikk.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

rádió adás

Link:
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-1122_10%3A10%3A30&ch=mr1
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Dátum:

11/28/2017

Médium:

szabadfold.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

SMS alpesi kürtön-Legyen élmény a tanulás!

Link:

https://www.szabadfold.hu/csalad/sms_alpesi_kurton_

SMS alpesi kürtön – Legyen élmény a tanulás!
Szerző: Biczó Henriett
A MÚZEUMOK ma már nem a vitrinek mögött porosodó tárgyakról szólnak, sokkal inkább
az élményről és az interaktív módon szerzett tudásról. A Mozaik Múzeumtúrák célja, hogy ezt
az élményt minél több diák megtapasztalhassa – a szervezők ennek érdekében akár házhoz is
mennek.
Legyen élmény a tanulás!
Fotó: Németh András Péter

–

ez

a

múzeumpedagógiai

foglalkozások

mottója

– Tejcsokoládé illatú bélyeg? Nem is tudtam, hogy van ilyen. Milyen lehet az íze?
– Azt senki emberfia nem kóstolhatja meg: leltározott darab, ha valaki megeszi, annak annyi
– s hatalmas kacaj hallatszik az osztályteremben. Nem szokványos tanórán vagyunk: a
Budapesti Bélyegmúzeum vezetője ismerteti a gyerekekkel a bélyegek egyedi világát.
E különleges napon a fővárosi Benkő István Református Általános Iskola és Gimnáziumban öt
múzeum „költözött” az iskola falai közé. Nem titkolt céljuk, hogy a kiállítások vonzó oldalát
mutassák meg csaknem 300 felsős diáknak. – Nem tudtam, hogy Magyarországon adták ki az
első fémalapú bélyeget, s hogy létezik 100 millió forintot érő darab is – mondja a 6. osztályos
Enikő, majd hozzáteszi: tuti, hogy rábeszéli a szüleit, menjenek el a bélyegmúzeumba, ahol
több mint 13 millió kiállítási darab található.
A program szeretné elérni, hogy a virtuális világban otthonosan mozgó gyerekek érezzenek
rá a valóságban megtapasztalható izgalmas dolgokra is. Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy kizárnák a modern technika vívmányait – jó példa erre az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely „őskori” rádiója és tévéje.
– Mi lehet ez? Szerintem valamilyen elektromos melegítő.
– Nem, nézd csak, milyen sok a gomb rajta. Biztosan valami speciális hőmérő – zajlik két
ötödikes fiú között az eszmecsere, miközben egy hatalmas, a ’40-es évekből származó Orion
rádiót vizslatnak. Hogy milyen belülről egy ilyen készülék, már táblagép segítségével
böngészhetik, és ugyanígy virtuálisan barangolhatnak egy 1957-es tévé belsejében.
A Mozaik Múzeumtúra novemberben kezdte a második évadát, májusig több tucat múzeum
utazókiállítása látogat el számos vidéki és egy határon túli iskolába. A múzeumpedagógiai
foglalkozások témája a reformáció 500 éve, de szó sincs arról, hogy évszámokkal nyaggatnák
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a
diákokat.
– A fő szlogenünk, hogy „legyen élmény a tanulás”, mert anélkül nem nevelhetünk boldog
gyerekeket – mondja Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolájának alapítója, aki hét évvel
ezelőtt többedmagával hozta létre a civil szervezetet. Országszerte rendeznek előadásokat,
érzékenyítő programokat, múzeumtúrát, hogy közelebb hozzák egymáshoz a diákokat, a
szülőket
és
a
tanárokat.
– Öröm látni, hogy a pedagógusok is szívesen kilépnek a komfortzónájukból, s maximálisan
nyitottak az újszerű dolgokra. Egyre több iskola keres meg bennünket azzal, hogy „vigyük az
iskolájukba
a
múzeumokat”.
A Benkő Református Gimnázium igazgatónőjének az egyik szülő hívta fel a figyelmét a
Mozaik Múzeumtúrára, és Pavletitsné Egressy Mária meg is kereste a Felelős Szülők Iskoláját.
– A mai világban egyre nagyobb szükségük van a gyerekeknek pozitív élményekre, érzelmileg
ezek
mindennél
hasznosabbak.
A személyes kapcsolat, a közvetlen interaktív ismeretszerzés, a játék és a verseny
pótolhatatlan. Apáczai Csere János-díjat adnék annak, aki ezt kitalálta – mondja az igazgatónő.
A gyerekek közben különleges hangszereket próbálnak ki, Szilágyi Áron hozta mindet
Kecskemétről,
a
Leskowsky-hangszergyűjteményből.
A hetedikes Szandra a csaknem háromméteres alpesi kürtöt próbálja megszólaltatni, Áron
közben elmagyarázza a hangszer lényegét: – Régen ezzel SMS-eztek az emberek, a hanggal
küldtek üzenetet egymásnak a hegyről a völgybe, hogy például rendelnének egy sonkás pizzát
– mosolyog. Felsősökről lévén szó, a sonkás pizzát már megkérdőjelezik, de az alpesi kürtöt
biztosan egy életre megjegyzik. Másoknak meg rendhagyó történelemórát tart Jocó bácsi, alias
Balatoni József, a tetkós töritanár. A pákozdi Katonai Emlékpark pedig korhű ruhákat hozott
a szabadságharc idejéből, belebújhatnak a gyerekek. Még szivacsszuronnyal ellátott fafegyvert
is
kapnak,
és
máris
indulhatnak
a
csatába.
Élményben nincs hiány. Amikor többeknek felvetem, talán azért is jó ez a nap, mert nincs
tanítás, mélységesen felháborodnak…
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SZILÁDY ÁRON REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
Dátum:

5/6/2017

Médium:

kamaszkarc.blog.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
nap margójára

Mozaik Múzeumtúra más szemszögből – egy csodálatos kiskunhalasi

Link:
szemszogbol

http://kamaszkarc.blog.hu/2017/12/06/mozaik-muzeumtura-mas-

Mozaik Múzeumtúra más szemszögből – egy csodálatos kiskunhalasi nap margójára
Ezúttal Kiskunhalasra látogattunk a Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégiumba és
most teljesen más kontextusból láthattam a Mozaik Múzeumtúrát. Több okból is, de mégis a
legnagyobb megpróbáltatás, ami teljesen új volt számomra: az osztályok bemutatkozásának a
lebonyolítása. Jó barátommal, Mózessel tehettem meg ezt, de nem mondom, hogy emiatt
sokkal könnyebb volt, mégis lazábban vettük az egészet együtt. Az osztályok ismét kreatív és
érdekfeszítő bemutatkozókkal készültek nekünk, amiket öröm volt nézni. Általában mi
pontozunk, de ezt most a műsorvezetés miatt nem mi csináltuk.
Kiskunhalasra mindig öröm visszajönni, tartottunk már itt előadást, vagy épp családi napot,
de most benézhettünk az iskolába, ahova ezek a gyerekek járnak és ahol tanulnak. Teljesen
más érzés volt volt körbejárni a helyet, ahol mindennap élnek, valamilyen formában. A
vetélkedő nagyon tetszett nekik, mint általában mindenkinek, hiszen a reformáció a fő téma
és ez is szintén egy református iskola volt a Mozaik Múzeumtúra helyszínei között. A
vetélkedőt Jocó bácsi nagyon érdekesre csinálta, ezért sokat kell rajta gondolkozni, legalábbis
elsőre nekem mindig.
A vendéglátás nagyon jó volt, kedvesek voltak velünk és megértőek, mivel általában mi
túlpörgősek vagyunk. Szerintem másképp nem is lehetne ezt csinálni, mert elég sok meló van
vele, de a visszajelzések alapján megéri, hisz mindenki élvezi. Tehát mindenki megértő volt
velünk és nagyon kedves. A nap végén még ebédelni is meghívtak minket, amit innen is
nagyon köszönünk nekik. Nincs is jobb, mint egy jó iskolában egy jó programot csinálni, hisz
abból csak egy jó nap lehet.
Upsz, az előbb egy kicsit elrontottam, a napnak még közel sem volt vége. Hiszen Áron, a
Leskowsky Hangszergyűjtemény fejedelem királya megvendégelt minket a birodalmában.
Szeretem az interaktív dolgokat, és a tények alapján ez az ország legnagyobb interaktív
hangszerkiállítása. Több száz klasszikus, népi, vagy épp állatokból készült, furcsa,
gusztustalan és a szemet meggyönyörködtető hangszerrel találkoztunk itt. És ha már
gyönyörködésről volt szó, mivel interaktív az egész kiállítás, így ki is próbálhattuk a
hangszereket, méghozzá egy együttes formájában. Mindenki kapott egy hangszert és hajrá,
nyomtuk is ezerrel. Hihetetlen élmény volt az egész, innen is köszönöm Áronnak, hogy
ellazulhattam nála egy fárasztó nap után.
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Közel sincs vége a Mozaik Múzeumtúrának, hiszen tavasszal folytatódik a móka. Megyünk
messzire, még messzebbre és lehet, hogy az üveghegyen is túlra. Tehát az
élménybeszámolókat sem ússzátok meg! Én a száguldó diákriporter voltam, Lali. Sziasztok :)
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Dátum:

11/22/2017

Médium:

felelosszulokiskolaja.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
éppen ezt nyújtja

Tanítás a XXI. századi kompetenciák mentén – a Mozaik Múzeumtúra

Link:
http://felelosszulokiskolaja.hu/vidam-diak/tanitas-xxi-szazadikompetenciak-menten-mozaik-muzeumtura-eppen-ezt-nyujtja

Tanítás a XXI. századi kompetenciák mentén – a Mozaik Múzeumtúra éppen ezt nyújtja
November 29-én Kiskunhalasra látogat a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja,
hogy az 5-8. osztályos diákokat fél napon keresztül a múzeumok világában való kalandozásra
invitálja. A házigazda ezúttal a Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium lesz, amely
intézmény kiemelt jelentőséggel ápolja a Reformáció 500. évfordulóját is. A hagyományok
ápolásáról, a tanórán kívüli foglalkozások jelentőségéről, a XXI. századi kompetenciák szerinti
tanításról és a múzeumba járásról is beszélgettünk Varga Judittal, az intézmény igazgatójával.
Interjú.
A 2017/18-as tanévben második állomásként Hozzátok érkezik a Mozaik Múzeumtúra
iskolai edukációs programja 6 közreműködő múzeumi partnerrel, vetélkedővel és sok
játékos feladattal, amik mind az interaktív, élmény alapú oktatásból merítenek. Nagyon
nyitottan fogadtátok a megkeresést és a programot. Ti is hasonló szemléletet képviseltek a
Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium falain belül?
A Sziládyban évek óta sok “nem hagyományos” iskolai programot szervezünk: minden tanévben
témanapok, témahetek kerülnek megrendezésre. A célunk, hogy a gyerekek ismereteit, tudását minden
lehetséges módon és területen fejlesszük; hiszen nem csak a lexikális tudásra van szükségük, sőt a
munkaerőpiacon: egyre inkább előtérbe kerülnek az egyéb képességek, készségek, mint például a
kommunikáció, együttműködési készség, kreativitás. Ezeket nem lehet a hagyományos 45 perc tanítás10 perc szünet keretek között hatékonyan fejleszteni. Így nyugodt szívvel mondhatom, hogy nálunk divat
a tanulás, tanítás a XXI. századi kompetenciák mentén. A Mozaik Múzeumtúra éppen ezt nyújtja!
Az 5-8. osztályos diákok fél napon keresztül különböző foglalkozásokon,
múzeumpedagógiai játékokon, aktivitásokon vesznek majd részt. Hogyan tudjátok például
erre a múzeumi programra ráhangolni Őket? Illetve miként állnak a Szilády pedagógusai a
különböző tanórán kívüli foglalkozásokhoz, projektnapokhoz, vetélkedőkhöz?
Egy pedagógusnak mindig külön kihívás egy új projekt megvalósítása – sok idő, energia kell ehhez.
Mégis, minden évben vállaljuk, hiszen újra és újra megtapasztaljuk ennek hozadékát: a személyes
kapcsolatok bővülését, az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségét és a sok hálás diákot, szülőt.
A gimnáziumotok több mint 350 éves múltra tekint vissza, az alföldi magyar reformátusság
egyik kiemelkedő és meghatározó intézménye. 2017-ben a Reformáció 500. évfordulójára
emlékezünk, amely a Mozaik Múzeumtúra Hozzátok érkező programjaiban is kiemelt
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szerepet kap, mind Balatoni József, Jocó bácsi vetélkedőjében, mind az osztályok
bemutatkozóiban, saját alkotásaikban, melyekkel előre készülnek a megméretésre, illetve
a Magyar Nemzeti Múzeum foglalkozásában is, akik az Ige-Idők c. időszaki kiállításukból
hoznak részleteket. Ti a diákokkal hogyan emlékeztetek meg a Reformáció 500 emlékévről?
Egy nagyszerű programot szerveztünk. Palásti Károly Tanár Úr irányításával és aznap avattuk fel a
korcsolyapályánkat. Ezen a linken olvasható, látható a program: https://szilady.net/hireink/408reformacio-500-sziladyban
Gyakran jártok a diákokkal a gimnázium vagy a pedagógusok által megszervezett
múzeumlátogatásokra?
Minden évben több osztályunk, évfolyamunk látogat el múzeumokba. A Terror Háza a 11-es évfolyam
számára minden évben visszatérő program. Idén a Nemzeti Múzeum reformációval kapcsolatos
kiállítására több alkalommal is mentek Sziládysok, de persze a halasi Thorma János Múzeum is
rendszeres partnerünk.
Neked van kedvenc múzeumod, kiállításod?
Biológia szakos vagyok, nyilván ezért a kedvencem a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági
Múzeum, de nagyon szeretem a Ludwig Múzeumot is. Amíg Budapesten éltem hetente jártam
múzeumba, a gyerekeimmel együtt; most talán ez hiányzik a legjobban a fővárosból. (Meg az Opera.)

A Mozaik Múzeumtúra programról további információ a weboldalon és Facebookoldalon található.

Készítette: Vargacz Alexandra
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Dátum:

11/25/2017

Médium:

edupress.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
éppen ezt nyújtja

Tanítás a XXI. századi kompetenciák mentén – a Mozaik Múzeumtúra

Link:
http://www.edupress.hu/index.php/kozneveles/1032-tanitas-a-xxiszazadi-kompetenciak-menten-a-mozaik-muzeumtura-eppen-ezt-nyujtja

Tanítás a XXI. századi kompetenciák mentén – a Mozaik Múzeumtúra éppen ezt nyújtja
2017. november 25. szombat, 11:10
November 29-én Kiskunhalasra látogat a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja,
hogy az 5-8. osztályos diákokat fél napon keresztül a múzeumok világában való kalandozásra
invitálja. A házigazda ezúttal a Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium lesz, amely
intézmény kiemelt jelentőséggel ápolja a Reformáció 500. évfordulóját is. A hagyományok
ápolásáról, a tanórán kívüli foglalkozások jelentőségéről, a XXI. századi kompetenciák szerinti
tanításról és a múzeumba járásról is beszélgettünk Varga Judittal, az intézmény
igazgatójával. Interjú.
A 2017/18-as tanévben második állomásként Hozzátok érkezik a Mozaik Múzeumtúra
iskolai edukációs programja 6 közreműködő múzeumi partnerrel, vetélkedővel és sok
játékos feladattal, amik mind az interaktív, élmény alapú oktatásból merítenek. Nagyon
nyitottan fogadtátok a megkeresést és a programot. Ti is hasonló szemléletet képviseltek a
Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium falain belül?
A Sziládyban évek óta sok “nem hagyományos” iskolai programot szervezünk: minden tanévben
témanapok, témahetek kerülnek megrendezésre. A célunk, hogy a gyerekek ismereteit, tudását minden
lehetséges módon és területen fejlesszük; hiszen nem csak a lexikális tudásra van szükségük, sőt a
munkaerőpiacon: egyre inkább előtérbe kerülnek az egyéb képességek, készségek, mint például a
kommunikáció, együttműködési készség, kreativitás. Ezeket nem lehet a hagyományos 45 perc tanítás10 perc szünet keretek között hatékonyan fejleszteni. Így nyugodt szívvel mondhatom, hogy nálunk divat
a tanulás, tanítás a XXI. századi kompetenciák mentén. A Mozaik Múzeumtúra éppen ezt nyújtja!
Az 5-8. osztályos diákok fél napon keresztül különböző foglalkozásokon,
múzeumpedagógiai játékokon, aktivitásokon vesznek majd részt. Hogyan tudjátok például
erre a múzeumi programra ráhangolni Őket? Illetve miként állnak a Szilády pedagógusai a
különböző tanórán kívüli foglalkozásokhoz, projektnapokhoz, vetélkedőkhöz?
Egy pedagógusnak mindig külön kihívás egy új projekt megvalósítása – sok idő, energia kell ehhez.
Mégis, minden évben vállaljuk, hiszen újra és újra megtapasztaljuk ennek hozadékát: a személyes
kapcsolatok bővülését, az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségét és a sok hálás diákot, szülőt.
A gimnáziumotok több mint 350 éves múltra tekint vissza, az alföldi magyar reformátusság
egyik kiemelkedő és meghatározó intézménye. 2017-ben a Reformáció 500. évfordulójára
emlékezünk, amely a Mozaik Múzeumtúra Hozzátok érkező programjaiban is kiemelt
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szerepet kap, mind Balatoni József, Jocó bácsi vetélkedőjében, mind az osztályok
bemutatkozóiban, saját alkotásaikban, melyekkel előre készülnek a megméretésre, illetve
a Magyar Nemzeti Múzeum foglalkozásában is, akik az Ige-Idők c. időszaki kiállításukból
hoznak részleteket. Ti a diákokkal hogyan emlékeztetek meg a Reformáció 500 emlékévről?
Egy nagyszerű programot szerveztünk. Palásti Károly Tanár Úr irányításával és aznap avattuk fel a
korcsolyapályánkat. Ezen a linken olvasható, látható a program: https://szilady.net/hireink/408reformacio-500-sziladyban
Gyakran jártok a diákokkal a gimnázium vagy a pedagógusok által megszervezett
múzeumlátogatásokra?
Minden évben több osztályunk, évfolyamunk látogat el múzeumokba. A Terror Háza a 11-es évfolyam
számára minden évben visszatérő program. Idén a Nemzeti Múzeum reformációval kapcsolatos
kiállítására több alkalommal is mentek Sziládysok, de persze a halasi Thorma János Múzeum is
rendszeres partnerünk.
Neked van kedvenc múzeumod, kiállításod?
Biológia szakos vagyok, nyilván ezért a kedvencem a Természettudományi Múzeum és a Mezőgazdasági
Múzeum, de nagyon szeretem a Ludwig Múzeumot is. Amíg Budapesten éltem hetente jártam
múzeumba, a gyerekeimmel együtt; most talán ez hiányzik a legjobban a fővárosból. (Meg az Opera.)
A Mozaik Múzeumtúra
oldalon található.

programról

további

Készítette: Vargacz Alexandra
forrás: felelosszulokiskolaja.hu
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információ

a weboldalon és Facebook-

Dátum:

11/29/2017

Médium:

Halas Tv

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Halas Tv - Híradó - 2017.11.29. (szerda) - Kiskunhalas

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=5rEDyslUpkU&feature=youtu.be&t=680
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Dátum:

11/29/2017

Médium:

csaladhalo.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Felelős Szülők Iskolája: húsz szakértő, önkéntes és több ezer család
közössége + JÁTÉK!
Link:
https://csaladhalo.hu/beszelgetesek/felelos-szulok-iskolaja-huszszakerto-onkentes-es-tobb-ezer-csalad-kozossege-jatek/

Felelős Szülők Iskolája: húsz szakértő, önkéntes és több ezer család közössége + JÁTÉK!
Amerre járok, képviselem az élmény alapú oktatást, mert hiszem, hogy az a jó, ha a gyerek
kérdez és nem a tanár – mondja Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája (FSZI) alapítója.
Számomra ez misszió, közösségi élmény, elhívás, motiváció, értékképző, szenvedély,
szabadság és életigenlés egyszerre – teszi hozzá Vargacz Alexandra, az FSZI társvezetője.
Páros interjúnk.
Írta: Antal-Ferencz Ildikó, 2017. november 29.
Lisa, mi volt a célod a Felelős Szülők Iskolája (FSZI) nyolc évvel ezelőtti alapításával?
Elérted?
Tibenszky Moni Lisa (Lisa): Épp annyi éves a kezdeményezés, mint a fiam, hisz valójában az
ő születése és az ott kialakult nehéz élethelyzet hozta meg ezt a fajta veszteség feldolgozást. A
Honvédkórházban szültem, ahol egy vércsoport összeférhetetlenség miatt a fiam bekerült a
koraszülöttosztályra, ahol ápolták, gyógyították. Két hét rettegés, de sikerült. Ekkor
kereteződött át az életem. Megtanultam sorrendet tenni, tanultam alázatot, harcolni egy
kisgyermek életéért, elfogadni szakmai és emberi segítséget az orvosoktól, ápolóktól, sortárs
édesanyáktól. A kezdeti ijedtség és a bent töltött idő rádöbbentett arra, hogy a szülővé válás
folyamata kicsit sem egyszerű, de tanulható folyamat. Az odafordulás, a sorsközösség
vállalása volt a legfontosabb, ami a mamákat összekapcsolta a „korán”. A kezdeti traumán
túljutva elkezdtem cikkeket írni, saját és más szülői kérdések alapján felkeresni szakértőket.
Az első előadásunkra Ranschburg tanár úr is eljött. Akkor már menthetetlenül felkerült a pont
az i-re, hiszen közösség, baráti „szövetség” alakult, ami azóta kiteljesedett: a gyermeknevelés
főbb kérdéseire örömmel keressük együtt a válaszokat immár közel húsz szakértővel,
önkéntessel és több ezer családdal.
Szandi, te mikor csatlakoztál? És miért? Hiszen te még nem vagy szülő…
Vargacz Alexandra (Szandi): Lisával majdnem a FSZI alapítása óta ismerjük egymást, így
szinte a kezdetektől tudtam segíteni a rendezvényeken és egy-egy projektet körülölelő
különböző feladatokban. Persze, akkor, közel nyolc évvel ezelőtt, én még zöldfülű nappali
tagozatos egyetemista voltam (nevet), de már akkor éreztem, hogy ezzel még feladatom lesz,
amihez első perctől megkaptam a bizalmat. Ahogy telt az idő és egyre többet dolgoztunk
együtt, kialakult közöttünk egy olyan szakmai és emberi kémia, valamint egy olyan mély
barátság, ami egyértelművé tette, hogy ez bizony hosszú távra szól. Úgy hozta az élet, hogy
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2015 decemberében vezetőként is csatlakoztam, azóta ketten visszük Lisával a FSZI
közösségét. Minden kérdésben konzultálunk a végső döntés előtt, ami pedig a feladatok
leosztását illeti, a vezérelv az, hogy Lisáé a stratégia és a kommunikáció, enyém pedig az
operatív és az online marketing, de az is előfordul mindkettőnk részéről, hogy egy-egy
szívünkhöz közelálló projektet, rendezvényt teljes egészében magunkra vállalunk. Nekem
saját gyerkőcöm ugyan még nincs, azonban igazi nagycsaládban nőttem fel, három fiatalabb
testvérrel, akiktől és a szüleimtől rengeteg értéket kaptam, amiket igyekszem is továbbadni.
Középiskolás korom óta pedig több száz gyerekrendezvényen voltam animátor, innen az
elhívás. Ha pedig az ember gyerekekkel foglakozhat, a mozgás, az érzékenyítés, a játékos
fejlesztés által nevelhet, akkor az könnyen a missziójává válik, amelynek a megvalósításán
egész életében dolgozni szeretne. Számomra a FSZI: misszió, közösségi élmény, elhívás,
motiváció, értékképző, szenvedély, szabadság és életigenlés egyszerre.
Ahogy mondani szoktátok, az FSZI egy ernyőszervezet, amely égisze alatt számos neves
szakemberrel együtt dolgozva, rengeteg különböző típusú edukációs programot
szerveztek. Mi alapján választjátok ki, hogy mivel foglalkoztok? Mi a közös ezekben a
témákban/eseményekben?
Lisa: Valóban sokszor vagyunk sok helyen, de ez azért az utóbbi napokban valóban extra
menet volt. (nevet) Csak az elmúlt hetekből mazsolázva: KidsOasis családbarát szállások
konferencia, koraszülöttek világnapja, KIDexpo, interaktív színház középiskolásoknak,
gyermekjogok világnapi konferencia – ezeken hol (társ)szervezőként, hol együttműködő
illetve beszélgető partnerként voltunk jelen. Minden esemény, amit szervezünk vagy
médiatámogatunk, a gyerekről, boldog gyermekkor megvalósításáról és az ahhoz vezető útról
szól. Ehhez hozzátartozik az, hogy egy szülő, tanár, diák tudja, hogy milyen jogai vannak,
hogy őszinte, odaforduló asszertív kommunikációval iskolai, családi konfliktusok
feloldhatóak, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése talán fontosabb lenne ma, mint az
évszámok oktatása a google korában…stb.
Az oktatásra még visszatérünk, de először hadd kérdezzem meg: mely programjaitokat
tartjátok a legfontosabbak? Melyek állnak legközelebb a szívetekhez, melyekre vagytok a
legbüszkébbek?
Szandi: Huh, nehéz választani, én mindegyiket szeretem, és igazán szerencsésnek tartom
magunkat, hogy olyasmivel foglalkozhatunk nap, mint nap, amiben kiteljesedünk,
mindemellett értéket is képvisel. Ha viszont muszáj egyet kiemelni, akkor nem tudok kibújni
a bőrömből: az első diplomám a Testnevelési Egyetemen szereztem, így a lelkemben minden
különleges helyre kerül, ami a sporttal kapcsolatos. Ezért a szívemhez legközelebb a Tóparti
Futóparti Családi- és Gyerekfutás áll, amelyet három éve folyamatosan megszervezünk
minden áprilisban a Velencei-tó partján a Decathlon támogatásával, ahol az egész család
átélheti a közös sportolás élményét. A több hónapnyi szervezés legnagyobb eredménye pedig
hatszáz mosolygós és csillogó szempár, éremmel a nyakban és a lelkükben egy olyan
sportélménnyel, ami az élet egyéb területein is segít nekik építkezni, a különböző akadályokat
könnyebben venni.
Lisa: Én legalább hármat említek meg. A Rögtönzött Szülői Értekezlet és a Mozaik
Múzeumtúra számomra kiemelt jelentőségű, ahogy a Da Vinci Learning TV csatornával való
együttműködésünk is. Mindegyikre nagyon büszke vagyok és mindegyikről egyenként
rengeteget tudnék mesélni…
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Akkor menjünk ezeken végig. A Da Vinci Learning csatornával már egy jó ideje
együttműködtök, nemrég a program magyarországi nagykövete lettél. Miért vállaltad el,
mivel jár ez a szerep?
Lisa: Nagy megtiszteltetés, hogy a Da Vinci Learning TV csatorna nagykövete lehetek
Magyarországon. Mindig is szerettem a felfedezéseket, kísérleteket legyen egy jópofa kisvideó
elkészítése vagy akár elefántfogkrém készítése az otthoni konyhában. A játékos, ha úgy
tetszik, kicsit bolondos közös kísérletezés nálunk nagy hagyomány a családban, hát még most.
Mióta felkért a tv csatorna erre a feladatra a fiaim önkéntes segítőim lettek, „hivatalosan”
nézhetik a jobbnál jobb játékos, tudományos sorozatokat a Da Vinci Learningen és legutóbb a
Kidexpon boldogan segítettek nekem a színpadi vulkán kitörés előidézésében, nagy sikerrel.
Jó látni, hogy egy-egy kisfilm, mit indít el bennük, hogy azóta örömmel visznek be kísérleteket
a suliba, és bemutatják, saját ötlet alapján. Persze ehhez kell olyan tanár, aki örömmel fogadja
ezt… Amerre járok, képviselem az élmény alapú oktatást, mert hiszem, hogy az a jó, ha a
gyerek kérdez és nem a tanár. Most épp egy iskolai programra készülünk, élményórát tartani
Da Vinci Learning kisfilmekkel és kísérletekkel. Imádom látni azokat a csillogó tekinteteket,
amit rám vetnek a srácok, amikor beindul az agyuk, amikor ők önthetik össze a
komponenseket, és amikor sikerül valami, mert az ő sikerük. Hamarosan megérkezik az új
applikáció is a Da Vinci Learningtől, amely bárhol, bármikor elérhetővé teszi a gyerekek,
szülők, tanárok számára, hogy izgalmas kisfilmekkel szórakoztassák magukat akár
táblagépeken, akár okostelefonon. A diákokat meg kell arra is tanítani, hogy miként tudnak
tanulni is ezeken a multimédiás eszközökön, mert ez az ő nyelvük.
Már második éve viszitek a Mozaik Múzeumtúrát az iskolákba, amellyel vidékre, sőt
határon túlra is eljutottatok. Mi ezzel a célotok? Milyenek a visszajelzések a meglátogatott
iskolák részéről?
Szandi: Erre szívesen válaszolok én, mert az én szívemhez is nagyon közel áll ez a program.
A Mozaik Múzeumtúra egy országos múzeumnépszerűsítő program, amely a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
koordinálásával valósul meg, ezen belül az iskolai edukációs program felkért szakmai
partnere a FSZI, immár második éve. A legfőbb cél, hogy a 10-14 év közötti korosztály számára
megmutassuk, a múzeumok olyan helyek, ahol játékosan, a modern technológia eszközeinek
segítségével, élményszerűen is lehet tanulni, érdekességekkel találkozni. Azt szeretnénk, hogy
ezáltal a gyerekek is rendszeres múzeumlátogatóvá váljanak akár az osztállyal, a szülőkkel
vagy a barátokkal közösen. A gyerekek saját közegébe, az iskolákba (tornatermekbe,
tantermekbe, aulákba) visszük el a múzeumokat és múzeumpedagógusaikat, akik fél napon
keresztül interaktív foglalkozások keretein belül játékos feladatokkal látják el a diákokat. Van
itt interaktív hangszerbemutató, alaki kiképzés a szabadságharc mozzanataiból, fergeteges
Reformáció 500 vetélkedő Jocó bácsival, egy televízió belsejében barangolás táblagépek
segítségével, vagy éppen légiharc egy MiG-29-essel az osztályteremben és egy
vadászrepülőgép felfedezése VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül. A pedagógusok,
az iskolák nyitottan és örömmel fogadják a programot, a visszajelzésük egyöntetűen az, hogy
minél több ilyen rendhagyó tanítási napra lenne szükség, projektnapokra, témahetekre,
vetélkedőkre, hiszen ezek a XXI. századi kompetenciák mentén fejlesztik a gyerekeket.
Minden ilyen alkalommal a kommunikáció, az együttműködési készség, a kreativitás is
nagymértékben fejlődik, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem lehet
hatékonyan erősíteni.

414

És végül a Rögtönzött Szülői Értekezlet Jocó bácsival és a Momentán társulattal, ahol
interaktív formában dolgoztok fel különböző szülő-diák-tanár helyzeteket. Januárban lesz
a tizedik előadás. Mi a titka a sikerének?
Lisa: Egy évvel ezelőtt egyszeri előadásnak indult az iskolaszínházi előadásunk, és január lesz
a tizedik. A recept a következőként hangzott: végy egy kissé pimasz, improvizációban
zseniális csapatot, akik képesek mindent eljátszani azonnali helyzetekben is – ez a Momentán
Társulat–; végy egy hibbant ötletekkel megáldott a tanárt, aki szerint a hülyeség és a humor a
legfontosabb a tanításban – Balatoni József, alias Jocó bácsi–; végy egy érzelmi hullámvasút
vezetésére kiképzett „angyalt” – Polus Enikő–, mentálhigiénés szakértő ; és végy egy
szemtelen, versvirtuóz kamaszt – Balogh Lali. Ezeket dobd be az arénába és hagyd, hogy
játszanak, kemény dolgokról is, kirekesztés, tanár-szülő viszály, netes zaklatás … és hagyd
hogy a közönség kérdezzen, érezzen, adj teret erre a szülőknek és a gyerekeknek is. Néha mi
magunk is megkönnyeztük. A január 20-i Rögtönzött Szülői Értekezleten sok meghökkentő
dolog lesz, mi már készülünk. Az ezt követő eseményekre vendégszereplőket is hívunk majd,
de hogy kit, az még titok.
Őszi évadnyitó estetekre nemcsak állandó munkatársaitokat hívtátok meg, például Jocó
bácsit, aki az élményalapú oktatásról tartott előadást, hanem finn oktatást ismerő
szakembereket is. Miért foglalkoztok a finn oktatással?
Lisa: Az oktatás igen fontos dolog, mert az iskolai évek – közel 20 év – meghatározza egész
életünket. Ha van példakép, ha van egy tanár, aki tud motiválni, egy közösség, ahol az lehet a
gyerek, aki, és pszichológiailag biztonságban van, akkor élmény lesz a tanulás! Alapvetően a
családból hozott értékek indítanak el egy kisembert a nagybetűs életbe, de ha ezek nem állnak
harmóniában az iskolába kapott mesekövekkel, netán megfeszülés, félelem övezi a gyerek
életét, akkor egy életre sérül. A lelki értelemben kapott pofon sokszor annyira bánt, mint a
valódi. Balatoni Jocó az egyik legkedvesebb szakértőnk, aki élmény alapú oktatás terén
megvalósított munkája példaértékű, ezért kértük fel őt, hogy mondja el, mi a titka, mely segít
a szülőknek és a tanároknak is, itt is nagy sikerrel. A finn oktatás kiválósága pedig a
differenciált, személyközpontú képzési rendszerben rejlik, ami sajnos nálunk igen foghíjas. Ezt
sok szülő és pedagógus is így érzi, ezért lett olyan népszerű – közel egy millió embert ért el –
az erről szóló cikkem.
Legközelebbi eseményetek az idei „állandó” helyszínetek, a K11-ben zajló programsorozat
következő része, Kádár Annamária meseterapeuta december 11-i előadása. Miért éppen őt
hívtátok meg? Mivel folytatódik még a sorozat?
Szandi: Ennek több oka is van. Egyrészt, mert mindketten nagyon szeretjük az ízes
előadásmódját, szakmaiságát és egyedi stílusát. Volt szerencsénk már több alkalommal
hallgatni őt és ezt szeretnénk megmutatni a FSZI közönségének is. Másfelől kiemelt
jelentőségű a téma, amivel készül: a mesepszichológia, a mesék szerepe és lelki, érzelmi háttere
a gyerekek életében, a szülők ebben való felelőssége és feladatai. De még ennél is tovább megy,
az életmesék fontosságáról is beszél majd, arról, hogy milyen „hamuban sült pogácsával”
indíthatjuk útnak gyermekeinket annak a bizonyos nagybetűs életnek az útvesztőiben. Ennél
többet nem árulok el. (mosolyog) A K11 Művészeti és Kulturális Központban megrendezésre
kerülő edukációs előadássorozatunk következő programja pedig éppen a 2018. január 20-i 10.
Jubileumi Rögtönzött Szülői Értekezlet lesz. A visszajelzések alapján látjuk és érezzük az
edukációs előadások jelentőségét a szülők, pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó
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szakemberek életében, mindennapjaiban, így ígérjük, a jövőben is készülünk majd ehhez
hasonló programokkal a FSZI égisze alatt szép számmal.
Milyen más szervezés alatt álló terveitek és távolabbi vágyaitok vannak még?
Szandi: Szerencsére ezekből sosincs hiány és olyan személyiségtípusok vagyunk, akiket az
újabb és újabb kihívások inspirálnak, folyamatosan egy magasabb motivációs szinten tartanak.
Az én fejemben a szakértői csapat bővítése, és ezáltal az előadások témáinak kitágítása
motoszkál, valamint van három-négy olyan tematikus naphoz vagy időszakhoz aktuálisan
kapcsolódó rendezvényötletünk a fiókban, amelyeket nagyon szeretnénk megvalósítani,
azonban ezekről ebben a pillanatban még nem rántanám le a leplet. Annyit azonban
elárulhatunk, hogy ezek nagyban segítik majd a szülőket gyermekükkel kapcsolatos döntési
helyzetek megoldásában, egy széles spektrumú informálódásban és szemléletformálásban,
illetve van olyan koncepciónk is, amely érzékenyítő programként állná meg a helyét.
Lisa: Egy az apáknak szóló családbarát programsorozatra készülünk tavasszal, mindenképp
szeretnénk fórumot szervezni a védőnők, egészségügyi szakemberek és családok számára,
tervben van több kamaszokkal foglalkozó előadásunk is, és természetesen továbbra is élen
járunk majd az élménypedagógiai programok népszerűsítésében, szervezésében is.
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A Szilády gimnázium rendszeres befogadója a rendhagyó, élménypedagógiai módszereken
alapuló programoknak, amilyen a néhány napja lezajlott Mozaik Múzeumtúra. Fő szervezője
a Felelős Szülők Iskolája, melynek vezetője Tibenszky Móni Lisa mesél az 5-8. évfolyamnak
szóló program fő céljáról. A múzeumok ma már nem unalmas helyszínek, hanem időnként
helybe jönnek a diákokhoz, és rendkívül izgalmas, élményalapú módon varázsolják el és
tanítják a fiatalokat. A program egyik fő szereplője Jocó tanár úr, aki évek óta missziónak
tekinti az élményalapú oktatást, nevelést, erről mesél élményszerűen! Feltétlen tartsanak
velünk!
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2018-ban is iskolába járnak a múzeumok – folytatódik a Mozaik Múzeumtúra
Az idei évben is folytatódik a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja a Felelős
Szülők Iskolája szervezésében, amely keretein belül a 10-14 év közötti korosztály számára
igyekeznek megmutatni, hogy a múzeumok olyan helyek, ahol játékosan, a modern
technológia eszközeinek segítségével, élményszerűen is lehet tanulni, érdekességekkel
találkozni. A 2018-as tanév tavaszi félévében 5 helyszínre látogat el a programsorozat, amely
a tavalyi évben több, mint 3500 diákhoz jutott el jókora sikerrel.
A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak iskolába, tehát a diákok
saját közegébe, a tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba viszik el a múzeumokat és
múzeumpedagógusaikat, akik fél napon keresztül interaktív foglalkozások keretein belül
játékos feladatokkal látják el a felső tagozatos diákokat.
Ez az országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a
Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával valósul meg, az
iskolai edukációs program felkért szakmai partnere pedig a Felelős Szülők Iskolája.
Az idei év első házigazdája január 22-én a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi
Általános Iskolája lesz, a foglalkozások erejéig kiegészülve a Pécsi Református Kollégium Pécsi
Általános Iskolájának diákjaival, valamint a Csikesz Sándor Általános Iskola tanulóival
Drávafokról. Emellett még két budapesti intézménybe, Kistokajba és egy határon túli
helyszínre, a szlovákiai Udvard községbe is elutazik a Mozaik Múzeumtúra tavasszal.
„A XXI. században különösen fontossá vált a múltunkkal való megismerkedés, ezáltal egy hiteles,
történelmileg-, kultúrtörténetileg helytálló identitástudat erősítése. A ránk bízott gyerekeket pedig – a
talentumok példázata szellemében – a legmagasabb mérce elé állítjuk: lehetséges önmagukhoz mérjük
őket. A múlt, a kultúra és a múzeumpedagógia egymással átfedésben levő értékkörök, ezért örömmel
nyitunk ajtót a Mozaik Múzeumtúrának a Nagyharsányi Református Iskolánkban.” – nyilatkozta Dr.
Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója a hozzájuk érkező rendezvény
jelentősége kapcsán.
A gyerekek már előzetesen készülnek, foglalkoznak a fókusztémával – ami mindig egy neves
emlékév köré épül – és osztályszinten projektfeladatként feldolgozzák, majd színpadi
produkcióként elő is adják az esemény napján diáktársaik előtt. A fő tematika idén a
Reformáció 500. évfordulója, amelyhez kapcsolódva Balatoni József, Jocó bácsi játékos
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történelmi vetélkedővel készül, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig az Ige-Idők c. időszaki
kiállítás alapján összeállított múzeumpedagógiai foglalkozásokkal érkezik. Ennek keretein
belül a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű tárgyak felismerésével, bibliai idézetek és képek
párosításával, valamint katolikus, evangélikus, illetve református térbelsők berendezésével és
megkülönböztetésével foglalkoznak majd.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a
legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be, amelyeket kivétel nélkül a diákok is
kipróbálhatnak. A Katonai Emlékpark Pákozd katonái alaki kiképzéssel készülnek a
szabadságharc harcalaki mozzanataiból, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve,
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”. A Reptár –
Szolnoki repülőmúzeum jóvoltából a diákok VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül
fedezhetnek fel egy vadászrepülőgépet és légiharcot folytathatnak egy MiG-29-essel az
osztályteremben. A Magyar Földrajzi Múzeum segítségével olyan távoli tájakra juthatnak el a
tanulók, mint a Húsvét-sziget, a Szahara vagy éppen Amazónia. Eközben megtanulnak
mangót préselni, beöltöznek barlangásznak és megtudják, hogyan kell praktikusan
csomagolni egy piros hátizsákba egy világkörüli útra. A Siklósi Vár múzeuma pedig 3 jelentős
történelmi korszakot elevenít meg a diákok előtt, mindezt korhű ruhába öltözött
személyekkel, jellemző használati- és harci tárgyakkal, amelyeket a program végén minden
gyerek magára ölthet, kipróbálhat, hogy valódi történelmi élményekben részesülhessenek a
várfalakon kívül is.
„Az eddigi 10 megvalósult iskolai edukációs program alapján az a tapasztalatunk, hogy a pedagógusok,
az iskolák nyitottan és örömmel fogadják a rendezvényt. A visszajelzésük egyöntetűen az, hogy minél
több ilyen rendhagyó tanítási napra lenne szükség, projektnapokra, témahetekre, vetélkedőkre, hiszen
ezek a XXI. századi kompetenciák mentén fejlesztik a gyerekeket. Minden interaktív foglalkozás
alkalmával a kommunikáció, az együttműködési készség, a kreativitás is nagymértékben fejlődik,
amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem lehet ilyen hatékonyan erősíteni.” –
fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők
Iskolája ügyvezetője.
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„A XXI. században különösen fontossá vált a múltunkkal való megismerkedés” –
Nagyharsányba érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Január 22-én Nagyharsányba látogat el a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja,
hogy az 5-8. osztályos diákokat fél napon keresztül a múzeumok világában való kalandozásra
invitálja. A házigazda ezúttal a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
lesz, a foglalkozások erejéig kiegészülve a Pécsi Református Kollégium Pécsi Általános
Iskolájának diákjaival, valamint a Csikesz Sándor Általános Iskola tanulóival Drávafokról. Az
esemény kapcsán a hagyományok ápolásáról, az értékek átadásáról, a múlt, a kultúra és a
múzeumpedagógia összefonódásáról, valamint a pedagógiai kapcsolatról és múzeumba
járásról is beszélgettünk Dr. Kádár Péterrel, a Pécsi Református Kollégium főigazgatójával.
Interjú.
2018-ban első állomásként az Önök tagintézményeihez érkezik a Mozaik Múzeumtúra
iskolai edukációs programja 6 közreműködő múzeumi partnerrel, vetélkedővel és sok
játékos feladattal, amik mind az interaktív, élmény alapú oktatásból merítenek. Nagyon
nyitottan fogadták a megkeresést és a programot. Önök is hasonló szemléletet képviselnek
a Pécsi Református Kollégium falain belül?
Kollégiumunk a nagy történelmi hagyományokra építkező protestáns kollégiumok örököse.
Konkrétan, a Debreceni Kollégium egykori nagyharsányi filiájának utódiskolája. Keresztény
egyházi jellegünknél fogva különösen fontos számunkra a múlttal való együttélés, de nem
valamifajta öncélú múltba révedés formájában, hanem a múltnak, mint egy erőforrásnak a
jelenben lehetséges kamatoztatásával saját örökségünkben a jövőt formáló mintázatokat
keressük. Ilyenek azok a jellemvonások, amelyek a reformáció nemzedékeit jellemezték. Hogy
csak néhány példát említsek, ilyenek az igazságszeretet, a szellemi becsületesség és bátorság,
a szabadságszeretet, a nemzeti, közösségi elkötelezettség. A XXI. században különösen
fontossá vált a múltunkkal való megismerkedés, ezáltal egy hiteles, történelmileg-,
kultúrtörténetileg helytálló identitástudat erősítése. Ez nekünk, református keresztényeknek
ez büszkeségre, de nem az önelégültségre ad alkalmat, sokkal inkább olyan mozgósító erő,
amely normatív, megmér és feladatokat ad. Ennek a talapzatára állva magasra rakjuk a mércét
önmagunknak. A ránk bízott gyerekeket pedig – a talentumok példázata szellemében – a
legmagasabb mérce elé állítjuk: lehetséges önmagukhoz mérjük őket.
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A múlt, a kultúra és a múzeumpedagógia egymással átfedésben levő értékkörök, ezért
örömmel nyitunk ajtót a Mozaik Múzeumtúrának Nagyharsányi Református Iskolánkban.
Az 5-8. osztályos diákok fél napon keresztül különböző foglalkozásokon,
múzeumpedagógiai játékokon, aktivitásokon vesznek majd részt. Hogyan tudják például
erre a múzeumi programra ráhangolni Őket? Illetve miként állnak a Nagyharsányi
Általános Iskola pedagógusai a különböző tanórán kívüli foglalkozásokhoz,
projektnapokhoz, vetélkedőkhöz?
Nagyharsányi látogatásaim alkalmával összerázódott tantestületet, egységes lelkületbe és
nevelői elkötelezettségbe összefogott iskolát látok. A helyi társadalmi adottságokból adódó
napi gondokat csak egy ilyen elkötelezett, szorosan összetartó csapat tudja professzionálisan
megoldani. Ugyanez vonatkozik azoknak a plusz feladatoknak a vállalására, ami nélkül ma
nem létezik jó iskola. Nagyon fontosnak tartom, s ezt a magam eszközeivel igyekszem
közvetíteni, hogy a nagyharsányi kollégák maguk mögött érezzék a pécsiek megbecsülését,
támogatását. A Múzeumtúra alkalmát arra is fölhasználjuk, hogy ráirányítsuk a figyelmet egy
értékes emberek alkotta, helyi értékteremtő közösségre.
A történelmi feljegyzések szerint a XVI. századtól Nagyharsányból terjedt el a református
hit az egész Ormánságban. Most pedig már a Reformáció 500. évfordulójára emlékezünk,
amely a Mozaik Múzeumtúra Önökhöz érkező programjaiban is kiemelt szerepet kap,
mind Balatoni József, Jocó bácsi vetélkedőjében, mind az osztályok bemutatkozóiban, saját
alkotásaikban, melyekkel előre készülnek a megméretésre, illetve a Magyar Nemzeti
Múzeum foglalkozásában is, akik az Ige-Idők c. időszaki kiállításukból hoznak részleteket.
Önök a diákokkal hogyan emlékeztek/emléknek meg a Reformáció 500 emlékévről?
Az elmúlt évünk szinte erről az évfordulóról szólt. Bibliaolvasó napot, vetélkedőket,
Wittenbergből induló maratonfutást, tanári emléktúrát, 1517 m-es kocogást, ünnepi
műsorokat, amerikai kórusturnét, és egy nagyszabású gálaműsort rendeztünk a Reformáció
500 jegyében, emellett egy CD-t is kiadtunk a reformáció zsoltárfeldolgozásaival. Baranya
reformátora, Sztárai Mihály nyomában két tanéven keresztül jártuk és járjuk a vidéki
gyülekezeteket, egy ízben Sztárai egykori székhelyére, Laskóra is elmentünk az
énekkarunkkal. A reformációra való válaszadás nem érhet véget az emlékévvel, ezt az
identitásformáló munkát folytatnunk kell a félévezredes jubileum utáni években is. Nagyon
hasznosnak látjuk, ha a diákjaink egy nagy, világformáló szellemi örökség folytatóiként
tekinthetnek önmagukra, saját nemzedékükre.
A település történelmének tárgyi emlékeit gyűjti, őrzi és katalogizálja az a helytörténeti
gyűjtemény, amely az általános iskola területén található. A Pécsi Református Kollégium
címerében pedig – amelynek tagintézménye az iskola – a Máté 10, 16 felirat olvasható, ami
Máté Evangéliumának következő idézetére utal: „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a
farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” Miként
próbálják meg ezen értékeket, helytörténeti hagyományokat, a református vallást átadni a
diákoknak?
Az evangéliumi jelmondat és maga, a teljes evangélium eleve kínálja a parainézist, a nevelő
célú intelmeket. A fiataloknak biztonságot és bátorságot ad, ha vannak, akik a szeretetteljes
pedagógia jegyében mentorálják, tanácsolják őket, mindig hangsúlyozva szabadságukat és
önálló döntéseik felelősségét.
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A liberális nevelési felfogás kész embernek, kiégetett agyagtáblának tekinti a fiatalokat, ami
az embernek elhibázott tételezése. A bibliai emberképben mindig fiatalok, nevelhetők, jóra
hajlíthatók vagyunk. Nem pusztán rideg jogalanyok, akik szabadságharcot vívnak a szüleik
és a nevelőik ellen, hanem érző lelkű lények, akik időnként igenis igénylik az útbaigazítást, a
súgást. A protestáns nevelési hagyományokban – ld. a nagy múlt századi magyar pedagógus,
Karácsony Sándor életművét – egyszerre van jelen a kölcsönös tisztelet és a testvéri kapcsolat
a nevelő és a diák között. Ezt magától Jézustól így tanultuk, akinek életünk végéig a
tanítványai maradunk. Ez alapozza meg a pedagógiai kapcsolat meghitt, bensőséges légkörét,
ami egyben a nevelői hatékonyságnak és a pedagógiai partneri együttműködésnek a lélektani
alapja.
Gyakran járnak a diákokkal az iskola vagy a pedagógusok által megszervezett
múzeumlátogatásokra?
Pécsett ez közeli adottság a Zsolnay negyed közelében működő kollégium esetében.
Szaktanáraink, osztályfőnökeink gyakran mennek el diákjainkkal a Belvárosba is egy-egy
kiállításra. Ez a vidéki iskoláink esetében kicsit nehezebb, de azért szervezünk tanulmányi
kirándulásokat, amelyek programjában mindig szerepel valamilyen gyűjtemény, kiállítás,
nemzeti emlékhely látogatása.
Önnek melyik a kedvenc múzeuma? Kiállítása?
A Csontváry Múzeum állandó kiállítása, egyik legkedvesebb festőm alkotásaiból. Csontváry
művészete visszavezet abba az ősi egységbe, amelyben a cultus és a cultura összeforrott
egységet alkot és áthatja az érző és gondolkodó embernek a tökéletes teremtés világára adott
reflexióit. Ez a hazai talajon sarjadt, de Bosch, Blake és a preraffaeliták misztikus művészetével
rokon, ösztönvilágból táplálkozó költői piktúra egyben a művészet egységességére is
emlékeztet, ami elbizonytalanodott világunkban, az értékféltés jegyében újra közel jött a belső
bizonyosságot kereső emberhez. Mindezen túl, szép, nagyon szép… és talán ez a legszebb
minden Csontváry képben.
A Mozaik Múzeumtúra programról további információ a weboldalon és Facebookoldalon található.

Készítette: Vargacz Alexandra
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Egy kicsiny falu iskolájában jártunk egy napsütéses januári napon a Szársomlyó lábánál, egy
aprócska településen Baranyában, Nagyharsányban.
Alig 200 fős iskola, zegzugos folyosókon iskolai egyenruhába öltözött, de közel sem milliós
kocsikból kiszálló gyerekek. A folyosón sorakozó van, kedves fegyelem. Hangos köszönés:
„Áldás, békesség!”
Mit jelentett ott és akkor a reformáció? Lelassulást, elfogadást és rácsodálkozást, hogy ezek a
sok esetben tanyavilágból vagy akár más nehéz sorsból jövő gyerekek milyen tisztelettel
voltak felénk, milyen hálásak voltak azért, hogy a Mozaik Múzeumtúrának hála egy
élménynappal lettek gazdagabbak, mert ez Hozzájuk nem jön oly sűrűn. Kedvesen, lelkesen
és fegyelmezetten vettek részt a Reformáció 500 éves jubileumát fókuszba állító történelmi
vetélkedőn, amit nem mellesleg Balatoni József, alias Jocó bácsi tartott, aki hazajött ide, hisz a
mára már ismert, élmény alapú oktatás zászlóját lengető pedagógus itt gyakornokoskodott a
Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájában. Itt dolgozik a mai napig is
akkori mentora, jelenleg is jó barátja, Gál Zsolt az iskola igazgatóhelyettese. Jó volt látni a
tanárok emberi kapcsolódását...
A gyerekek a Reformáció 500 emlékév apropóján saját csapatindulókkal készültek,
egyszerűen, helyesen, bár ők sem hagyták parlagon a diákok által oly kedvelt multimédiás
tartalmakat, de szinte minden csapat használt régi címereket, bibliai idézeteket. Készültek,
önfeledten előadták műsorukat. Voltak köztük Reformerek, KálWINisták és még számtalan
ötletes csapatnév és tartalom.
Zsűriként és az esemény moderátoraként ültem köztük. Eközben szinte egy varázspálca ütését
éreztem magamon, megállt az idő, nem tudtam, hogy milyen időparadoxonba kerültem, már
szinte a hangjukat sem hallottam, elmosódott a kép, csak szemlélődtem. Figyeltem őket,
mások voltak, mint az eddigi gyerekek, nemcsak a ruhára vagy esetleg a bőrszínre gondolok.
A lelkük szépsége, őszintesége ült ki az arcukra, abban és ott a pillanatban boldogok voltak,
előadták önmagukat és mi megtapsoltuk őket. Mert megérdemelték a gyerekek és a tanáraik
is.
Mert hitet tudtak adni, mert emberséggel, szeretettel és odafordulással tudtak lenni egymás
iránt. Mert láttam, ahogy az iskola udvarán a gyerekek meg merik ölelni a tanáraikat, mert
merik azt kiáltani a csapat induló végén, egymást megölelve, hogy: "magyarok, cigányok,
horvátok együtt"!
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És ilyenkor talán megértjük, hogy nem a külsőségek fontosak, a milyen kocsival hoztak ma a
suliba, a hányas iphone-od van vagy épp a téli szünetben melyik mediterrán szigeten
nyaraltál? kérdésekre adott válasz. Ha megadatott, az sem baj, ...de a fókusz máshol van.
Itt a 14-18 fős osztályokban még ismerik egymást, beszélgetnek, nehézségekkel és örömökkel
együtt… van Marika néni és Attila bácsi nevelők, tanítók, akik gondoskodnak a gyerekekről...
Talán itt érvényesülhet, a mindenkit saját magához mérünk elve, hogy mennyit fejlődött
magához képest, hogy onnan, ahol ő tart mennyi erőfeszítés árán lépett előre a tanulás vagy a
társas együttműködés területén.
Több múzeumból érkeztünk, Budapestről, Pákozdról, Kecskemétről, Szolnokról, Érdről,
Siklósról…. és vittük el a foglalkozásokat az iskolába, ahol Pécsről és Drávafokról is érkeztek
diákok. A Siklósi Vár huszárai, lovagjai, Katonai Emlékpark Pákozd alaki kiképzése, a Magyar
Nemzeti Múzeum Ige-Idők című kiállítás feladatai, Reptár – Szolnoki repülőmúzeum
modern virtuális valóságot illusztráló szemüvegén keresztüli repülés vagy épp a Magyar
Földrajzi Múzeum utazókról szóló kiállítás ízelítője ....mind színes és érdekes volt. Az egyik
legnépszerűbb itt is a Leskowsky Hangszergyűjtemény „hangszersimogatója” volt, hisz kit ne
varázsolna el a didzseridu hangja és még számos különleges ütős és vonós hangszer, amivel
közös, nagy zenélést is lehet tartani, kipróbálni. A gyerekek felkészültek és ügyesek voltak.
Kérdeztek és beszélgettek, nem voltak motiválatlanok, amit sajnos sok, jól szituált városi
iskolában megtapasztaltunk.
Hiába utaztunk összesen 7 órát, mégis feltöltődés volt ez a kirándulás. Azt látni, hallani,
hogy egy piciny Baranya megyei faluban a pedagógusok küzdenek a gyermekekért, jobb és
még annál is jobb oktatási módszereket próbálnak alkalmazni, mini kurzusokat tartanak,
tehetséggondozásra pályáznak, hogy utat mutathassanak a gyerekeknek, segítenek
jövőképet rajzolni. Kiemelnek gyerekeket akár a mélyszegénységből is, emberi és szakmai
szívvel. „Respect” és ahogy mondtuk és ígértük tegnap az iskolát különleges
elköteleződéssel vezető igazgatónőnek - Pintérné Lázok Orsinak -, ott leszünk Veletek, és
hozunk még élménynapokat, segítünk bebizonyítani a gyerekeknek, hogy kell a példakép és
van előre, mert ezeknek a gyereknek talán még a napi betevő falatnál is fontosabb a lelki
táplálék, a motiváció.
Lehet, hogy a reformáció és a pedagógia szavaknál ma átírtam egy értelmezést a saját
értelmező kézi szótáramban… nem lehet, biztos. Kívánom, hogy a pedagógia, az életre
nevelés mindenhol, olyan értelmezést nyerjen, mint a PRK Nagyharsányi Általános
Iskolájában.
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Vissza a gyökerekhez
Jocó bácsi gondolatai a következő Mozaik Múzeumtúra program helyszínéről, Nagyharsányról.
2018. január 22-én lesz a Mozaik Múzeumtúra újabb állomása, ezúttal Nagyharsányban, a
Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájában. Nekem ez a szívem
csücske, kicsit olyan, mintha hazamennék, hisz én itt kezdtem a tanári pályámat, négy
hónapot tanítottam gyakorlatképpen az intézményben. Mentorom az egyik legjobb
barátom volt, aki jelenleg az iskola igazgatóhelyettese. Most azokkal a felsősökkel fogok
játszani a vetélkedőn, akik akkor voltak picik, ovisok, első és második osztályosok. Nagyon
izgalmas lesz, már várom.
A repertoárunk ugyanolyan színes, mint eddig, hisz múzeumok egész sorát visszük el a
Szársomlyó lábánál fekvő, kis dél-baranyai településre. Fő fókusz most is a reformáció 500.
évfordulója lesz. Nagyharsány szervesen kapcsolódik a reformációhoz, annak terjesztéséhez,
hisz a település gyülekezetét Sztárai Mihály alapította az 1540-es években.
Sztárai valószínűleg Sztárán (ma: Drávasztára) született horvát családban. A ferences rendbe
lépve, Sárospatakon kezdte és Padovában fejezte be tanulmányait. 1524 körül Palóczi Antal
udvari papja lett Sárospatakon, akivel együtt részt vett a mohácsi csatában is. 1528-ban
otthagyva a rendet, a reformáció tanait kezdte terjeszteni, előbb Sárospatakon, azután máshol
is. 1544 tavaszától Laskón működött és hét év alatt folytonos küzdelemmel, sőt élete gyakori
veszélyeztetésével Baranyában és Szlavóniában 120 protestáns egyházat alapított.
Nagyharsányba érdemes ellátogatni az év bármely szakában, mert nevezetességei megérnek
egy kirándulást. Gyönyörű helyen fekszik, mesés környezetben.
Mit is érdemes megnézni ott?
1. Református templom
A műemlék templom szentélye a 13. századból való. Szent Borbála tiszteletére emelték. A 15.
században bővítették és telepítették a jelenlegi támpillérekkel körülvett szentélyt, amelyben a
nyolcszög három oldalával kapcsolódik a hajóhoz. Mai barokk formáját a templom az 1782-es
évben kapta, a torony kivételével, amelyet 1900-ban emeltek. A templomkertben látható
Sztárai Mihály mellszobra is.
2. Szoborpark
Nagyharsányi szoborpark néven is emlegetik a Szársomlyó keleti, villányi mészkőbányájában
1968-ban kialakított művésztelepet, amelynek eredeti – és a szakmában általánosan
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használatos – neve Villányi szoborpark, nemcsak azért, mert ehhez a községhez esik közelebb,
hanem mert akkoriban Nagyharsány közigazgatásilag Villányhoz tartozott.
3. Emlékmű
A nagyharsányi csata 1687. augusztus 12-én Villány határában, a Szársomlyó lejtőin ment
végbe Károly lotaringiai herceg, Miksa bajor fejedelem, Lajos badeni őrgróf és Savoyai Jenő
herceg egyesült osztrák-magyar-bajor-horvát hadtestei és Szulejmán török nagyvezír serege
között, mely az egyesült hadsereg győzelmével zárult. A „második mohácsi csata” elnevezés
a közelben vívott első mohácsi csatára utal, melynek emlékére tekinthető meg az emlékmű.
4. Helytörténeti gyűjtemény
A település történelmének tárgyi emlékeit gyűjti, őrzi és katalogizálja. Az általános iskola
területén található kiállítás számos érdekességet mutat be Nagyharsány múltjából.
Augusztus első hetében idén immár 11. alkalommal bolydul fel Nagyharsány élete, hisz a
település a központja a 2007 óta évente megrendezett Ördögkatlan Fesztiválnak. Öt nap
művészet, színház, zene és koncertek várják az odalátogatókat, érdemes elmenni, felejthetetlen
élmény. Igazi családias fesztivál, rengeteg programmal és a helyiek vendégszeretetével.
Ha több napos ott tartózkodást tervezünk, érdemes a környéket is bejárni, hisz Siklós,
Máriagyűd, Villány és Pécs rengeteg látnivalót és élményt biztosít az odalátogatók számára.

427

Dátum:

1/25/2018

Médium:

bama.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Megelevenedtek a történelmi korszakok a nagyharsányi diákok előtt

Link:
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/megelevenedtektortenelmi-korszakok-nagyharsanyi-diakok-elott-1234747/

Megelevenedtek a történelmi korszakok a nagyharsányi diákok előtt
H. Zs.
Évszázadok történelmét és különböző földrészeket jártak be néhány óra alatt a nagyharsányi
iskolások a Mozaik Múzeumtúra programjaival, amely keretében a múzeumok mennek az
iskolába.
A megyében elsőként ismerkedhettek meg a Mozaik Múzeumtúra programjaival a Pécsi
Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájában a helyi, a pécsi és a drávafoki
diákok. A Felelős Szülők Iskolája szervezésében mutatták be a felsősöknek, hogy a
múzeumokban játékosan, a modern technológia eszközeinek segítségével, élményszerűen is
lehet
tanulni,
érdekességekkel
találkozni.
Ajándék múzeumlátogatás
Mint Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők Iskolája
ügyvezetője elmondta, a kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak
iskolába, tehát a diákok saját közegébe, a tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba viszik el a
múzeumokat. A múzeumpedagógusok fél napon keresztül interaktív foglalkozások keretein
belül játékos feladatokkal látják el a felső tagozatos diákokat. A csoportok munkáját értékelik,
a legjobbak pedig múzeumlátogatást nyernek ajándékba. A gyerekek előzetesen felkészültek
a kiadott témából, ami mindig egy neves emlékév köré épül, és osztályszinten
projektfeladatként feldolgozzák, majd színpadi produkcióként elő is adják. Az idei év
központi tematikája a reformáció 500. évfordulója.
Vadászgép a teremben
Összesen öt múzeumot ismerhettek meg a gyerekek a tegnapi program keretében. Az ország
legnagyobb
hangszermúzeuma,
a
kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény legizgalmasabb darabjait pedig kézbe is vehették és kipróbálhatták a
diákok egy közös „koncert” erejéig .
A pákozdi Katonai Emlékpark katonái alaki kiképzéssel készültek a szabadságharc
mozzanataiból, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel
a kezükben „indulhatnak a csatába”. Megismerkedtek a „Fegyvert vállhoz”, „Jobbra át„,
„Hátra arc” vezényszavakkal.
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A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum jóvoltából a diákok VR – virtuális valóság –
szemüvegeken keresztül fedezhették fel a MiG–29-es vadászrepülőgépet és légi harcot is
vívhattak vele az osztályteremben.
A Magyar Földrajzi Múzeum segítségével olyan távoli tájakra juthattak el a tanulók, mint a
Húsvét-sziget, a Szahara vagy Amazónia. Eközben megtanultak mangót préselni, és
megtudták, hogyan kell csomagolni egy világ körüli útra.
Korhű ruhákba öltöztek
A siklósi vár múzeuma három jelentős történelmi korszakot elevenített fel a diákok előtt,
korhű ruhába öltözve, jellemző használati tárgyakkal, amelyeket szintén kipróbálhattak a
gyerekek.
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Mozaik Múzeumtúra az ország másik végén
Ezúttal a Mozaik Múzeumtúra Nagyharsányba látogatott el. Nagyon más, volt ez a helyszín,
mint az előzőek. Nagyon messze volt, és emiatt hajnalban kellett elindulni, de egy csöppet sem
bántam meg. Az úton nagyon sokat gondolkoztam - amikor nem aludtam -, hogy mégis mi
lesz majd különösebb ebben az iskolában és nem tudom miért, de valahogy előre megéreztem,
hogy ez most más lesz.
Odaértünk. A fogadtatás nagyon jó volt. A gyerekek arcán már láttam az izgatottságot, és
egyben azt a csupa szív örömöt, ami megcsillant a szemükben, mert ők is tudták, ma valami
mást tanulnak, valahogyan másképp. Az egész már ezért a pár mosolygó, meglepődött arc
miatt megérte számomra.
A bemutatkozókat, amiket a csapatok/osztályok készítettek, ismét levezethettem Mózes
barátommal. Szerintem már sokkal könnyebben és lendületesebben ment, mint elsőre
Kiskunhalason. A bemutatkozó produkciók mindig elkápráztatnak, hiszen a csapatok olyan
hihetetlen kreativitást produkálnak, hogy csak tátott szájjal nézünk. Legyen itt szó rapről,
éneklésről, összevágott osztály videókról, vagy épp egy mindenkit megnevettető Stand Up
Comedy-ről a Reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva.
A mostani eseményen a Sikósi Vár is a segítségünkre volt a gyerekek interaktív tanulásában.
Ilyenkor imádok körbenézni, és mivel ez egy új állomás volt, ide is benéztünk. Három
történelmi korból mutatták be a különböző hadrendeket. Elmondtak mindent róluk, amit
tudni kell. És egy csomó olyan dolgot is megtudtunk - legalábbis én -, amit eddig nem is
gondoltam volna. Na, látjátok itt a lényeg! Mindenki tanul, úgy, hogy konkrétan észre se
vesszük. A foglalkozás végén pedig egy quiz keretében kérdésekre válaszolva kaphattak a
csoportok pontokat. Tehát biztos emlékezetes marad számukra ez az állomás is. Nekem
legalábbis mindenképp.
A Siklósi várról, ha már szóba jött, tudni illik, hogy látogatható. Hihetetlen jó programokat
szerveznek, amik szintén ilyen interaktívak, lehet vívni velük, kard csatákba keveredni, vagy
csak szimplán körbenézni és felfedezni a várfalak mögötti történeteket. A Kéklámpások
Napján a gyerekek és a felnőttek is nagyon sokat tanulhatnak, hiszen a rendőrök, a mentősök
és a tűzoltósok munkáját szeretnék meghálálni ezzel a nappal. Ilyenkor nagyon sok interakció
van itt is a tűzoltás technikájától kezdve az újraélesztésig, vagy akár a rendőrautók
felfedezésétől a szimpla kíváncsi/érdekfeszítő kérdésekig a gyerekek szájából.

430

Amit még észrevettem Nagyharsányban, az a gyerekek hozzáállása. Voltunk már nagyon és
voltunk már kevésbé aktív iskolában is, de szerintem ez a suli messze túlszárnyalja mindet. A
gyerekek szeme tényleg csillogott az örömtől, az összes állomásról kiballagva. Láttam rajtuk,
hogy hálásak és örülnek azért, mert kipróbálhattak valami újat. Ezek a gyerekek másak, nincs
meg mindenük, de mégis több értéket képviselnek, mint néhányunk. Lehet a szeretet miatt,
amit a pedagógusoktól és egymástól kaptak? Nem tudom, de próbálom megfejteni, mi lehet a
boldogságuk titka.
Mindig pontozom magamban a Mozaik Múzeumtúrákat, amikor hazaértem, egy 10-es skálán
a mostani 11-es volt. Azért adtam ilyen sok pontot, mivel én is tanultam valamit. Nem, nem
az állomásokon, hanem a gyerekektől. A csupa szív szeretet, a hála, amit képviselnek, az
tiszteletre méltó. Megtanultam tőlük, hogy mindenért, amit kapunk és megadatik nekünk,
azért legyünk hálásak, a legapróbb dolog miatt is. Szeressük azokat, akik szeretnek minket és
használjunk ki minden egyes percet, amit velük tölthetünk.
Köszönöm a Nagyharsányi Általános Iskolának a szeretetetteljes fogadtatást, az élményt, amit
szereztem, illetve azokat az értékeket, amiket tanultam tőlük. Remélem, még találkozunk!
A Száguldó Diákriporter: Balogh Lali
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A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Városligetet is célba veszi
Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet megbízásából a Felelős Szülők Iskolája szakmai
szervezésével megvalósuló Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja 4. állomásához
érkezik a 2017/2018-as tanévben. A házigazda szerepét ezúttal a Városligeti Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába viseli majd. A felső tagozatos diákok számára
összeállított interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások, aktivitások, vetélkedők február 7én 9 és 14 óra között lesznek az iskola tornacsarnokában és tantermeiben.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében ösztönözzük a diákokat és
tanárokat arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban látogassák
meg Magyarország múzeumait.
„Nagyon fontosnak tartjuk az élményalapú oktatást, a játékos, interaktív foglalkozásokat, ezeket
rendszeresen alkalmazzák a tanórákon pedagógusaink. Sajnos iskolánk magyar – angol két tanítási
nyelvű programjának keretei meglehetősen behatárolják azt a lehetőséget, hogy témanapokat illesszünk
a mindennapokba. Ezért törekszünk megragadni minden lehetőséget – így pl. a Mozaik Múzeumtúrát –
, hogy behozzunk a mindennapokban olyan tevékenységi formákat, amelyeken keresztül a gyerekek új
ismeretekkel, módszerekkel, közös élményekkel gazdagodhatnak.” – nyilatkozta Soós Tünde, a
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatóhelyettese a hozzájuk
érkező program kapcsán.
A tanulók már előzetesen készülnek, foglalkoznak a fókusztémával – ami mindig egy neves
emlékév köré épül – és osztályszinten projektfeladatként feldolgozzák, majd színpadi
produkcióként elő is adják az esemény napján diáktársaik előtt. A fő tematika ebben a
tanévben a Reformáció 500. évfordulója, amelyhez kapcsolódva Balatoni József, Jocó bácsi
játékos történelmi vetélkedővel készül, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig az Ige-Idők című
időszaki kiállítás alapján összeállított múzeumpedagógiai foglalkozásokkal érkezik. A
gyerekek megoldandó feladatai között szerepel majd többek között a korhű tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, valamint bibliai idézetek és képek párosítása.
Emellett a diákok megtekintik majd a megújult Da Vinci TV egy-egy kisfilmjét is a korszakhoz
kapcsolódva. Ezt követően az edukációs műsorban elhangzott információk alapján kitöltenek
egy 10 kérdésből álló tesztet is. A Da Vinci TV az élményalapú oktatás jeles képviselője 18
országban, köztük Magyarországon is, műsorai jó néhány tudományterületet részletesen
érintenek, az érdekességek önálló felfedezésére ösztönöznek, ezért is csatlakoztak partnerként
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az iskolai edukációs programhoz. Ráadásként pedig minden résztvevő gyerek, illetve
pedagógus egy 3 hónapra szóló ajándék előfizetést kap a január óta elérhető Da Vinci Kids
oktatási videótár alkalmazáshoz, hogy az ismeretterjesztő tartalmakat okoseszközökön is
tudják fogyasztani.
„Nincs is annál jobb, amikor a gyerekek a saját élményükből táplálkozva kezdenek el észrevétlenül
tanulni, érdeklődni egy tudomány iránt és ehhez mindig csak egy jó szikra, egy érdekes helyszín, egy jó
múzeumpedagógus vagy egy bolondos tudós épp elég. Közel 3000 gyerkőchöz jutott már el a Mozaik
Múzeumtúra és láttuk a csillogó tekinteteket, de a tanárok szemléletváltása is igen látványos. Ki ne
szeretne úgy tanulni, hogy kipróbál egy virtuális valóságot szimuláló szemüveget és kiugrani
ejtőernyővel a Balaton felett? Vagy épp korabeli ruhákban korokat idézni? Ez lenne az élménypedagógia
alapja, a többit pedig bízzuk a gyerkőcökre.” – foglalja össze Tibenszky Moni Lisa a Felelős Szülők
Iskolája alapító-ügyvezetője, a Da Vinci TV nagykövete.
A résztvevő múzeumok az iskola tantermeit veszik birtokba, hogy 20 perces interaktív, játékos
foglalkozások keretében megmutassák, mennyi érdekességet rejtenek a kiállítások, tárlatok,
emlékhelyek.
A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb
zenei eszközeivel érkezik, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak. A Katonai
Emlékpark Pákozd császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután
megkapták kiképzésüket a szabadságharc harcalaki mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott
fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”. Itt azonban még nincs vége, hiszen egy
másik helyszínen a huszárság történetéről tanulhatnak érdekességeket, illetve gyakorolhatják
a kardvágásokat. A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum VR (virtuális valóság) szemüvegeken
keresztül hozza el a vadászrepülőgépek világát, illetve légiharcot indítanak az
osztályteremben egy MiG-29-essel.
Minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy ajándék
múzeumi osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes osztály választhatja
ki.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai programját az Örökség Kultúrpolitikai Intézet, valamint a Néprajzi
Múzeum felkérésére szakmai szervezetként a Felelős Szülők Iskolája szervezi és bonyolítja le a Nemzeti
Kulturális Alap finanszírozásából.
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A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Városligetet is célba veszi
2018. február 05. hétfő, 21:46
Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet megbízásából a Felelős Szülők Iskolája szakmai
szervezésével megvalósuló Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja 4. állomásához
érkezik a 2017/2018-as tanévben. A házigazda szerepét ezúttal a Városligeti Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába viseli majd. A felső tagozatos diákok számára
összeállított interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások, aktivitások, vetélkedők február 7én 9 és 14 óra között lesznek az iskola tornacsarnokában és tantermeiben.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében ösztönözzük a diákokat és
tanárokat arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban látogassák
meg Magyarország múzeumait.

„Nagyon fontosnak tartjuk az élményalapú oktatást, a játékos, interaktív foglalkozásokat, ezeket
rendszeresen alkalmazzák a tanórákon pedagógusaink. Sajnos iskolánk magyar – angol két tanítási
nyelvű programjának keretei meglehetősen behatárolják azt a lehetőséget, hogy témanapokat illesszünk
a mindennapokba. Ezért törekszünk megragadni minden lehetőséget – így pl. a Mozaik Múzeumtúrát –
, hogy behozzunk a mindennapokban olyan tevékenységi formákat, amelyeken keresztül a gyerekek új
ismeretekkel, módszerekkel, közös élményekkel gazdagodhatnak.” – nyilatkozta Soós Tünde, a
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatóhelyettese a hozzájuk
érkező program kapcsán.
A tanulók már előzetesen készülnek, foglalkoznak a fókusztémával – ami mindig egy neves
emlékév köré épül – és osztályszinten projektfeladatként feldolgozzák, majd színpadi
produkcióként elő is adják az esemény napján diáktársaik előtt. A fő tematika ebben a
tanévben a Reformáció 500. évfordulója, amelyhez kapcsolódva Balatoni József, Jocó bácsi
játékos történelmi vetélkedővel készül, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig az Ige-Idők című
időszaki kiállítás alapján összeállított múzeumpedagógiai foglalkozásokkal érkezik. A
gyerekek megoldandó feladatai között szerepel majd többek között a korhű tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, valamint bibliai idézetek és képek párosítása.
Emellett a diákok megtekintik majd a megújult Da Vinci TV egy-egy kisfilmjét is a korszakhoz
kapcsolódva. Ezt követően az edukációs műsorban elhangzott információk alapján kitöltenek
egy 10 kérdésből álló tesztet is. A Da Vinci TV az élményalapú oktatás jeles képviselője 18
országban, köztük Magyarországon is, műsorai jó néhány tudományterületet részletesen
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érintenek, az érdekességek önálló felfedezésére ösztönöznek, ezért is csatlakoztak partnerként
az iskolai edukációs programhoz. Ráadásként pedig minden résztvevő gyerek, illetve
pedagógus egy 3 hónapra szóló ajándék előfizetést kap a január óta elérhető Da Vinci Kids
oktatási videótár alkalmazáshoz, hogy az ismeretterjesztő tartalmakat okoseszközökön is
tudják fogyasztani.
„Nincs is annál jobb, amikor a gyerekek a saját élményükből táplálkozva kezdenek el észrevétlenül
tanulni, érdeklődni egy tudomány iránt és ehhez mindig csak egy jó szikra, egy érdekes helyszín, egy jó
múzeumpedagógus vagy egy bolondos tudós épp elég. Közel 3000 gyerkőchöz jutott már el a Mozaik
Múzeumtúra és láttuk a csillogó tekinteteket, de a tanárok szemléletváltása is igen látványos. Ki ne
szeretne úgy tanulni, hogy kipróbál egy virtuális valóságot szimuláló szemüveget és kiugrani
ejtőernyővel a Balaton felett? Vagy épp korabeli ruhákban korokat idézni? Ez lenne az élménypedagógia
alapja, a többit pedig bízzuk a gyerkőcökre.” – foglalja össze Tibenszky Moni Lisa a Felelős Szülők
Iskolája alapító-ügyvezetője, a Da Vinci TV nagykövete.
A résztvevő múzeumok az iskola tantermeit veszik birtokba, hogy 20 perces interaktív, játékos
foglalkozások keretében megmutassák, mennyi érdekességet rejtenek a kiállítások, tárlatok,
emlékhelyek.
A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb
zenei eszközeivel érkezik, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak. A Katonai
Emlékpark Pákozd császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután
megkapták kiképzésüket a szabadságharc harcalaki mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott
fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”. Itt azonban még nincs vége, hiszen egy
másik helyszínen a huszárság történetéről tanulhatnak érdekességeket, illetve gyakorolhatják
a kardvágásokat. A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum VR (virtuális valóság) szemüvegeken
keresztül hozza el a vadászrepülőgépek világát, illetve légiharcot indítanak az
osztályteremben egy MiG-29-essel.
Minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy ajándék
múzeumi osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes osztály választhatja
ki.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai programját az Örökség Kultúrpolitikai Intézet, valamint a Néprajzi
Múzeum felkérésére szakmai szervezetként a Felelős Szülők Iskolája szervezi és bonyolítja le a Nemzeti
Kulturális Alap finanszírozásából.
www.mozaikmuzeumtura.hu
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A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Városligetet is célba veszi
Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet megbízásából a Felelős Szülők Iskolája szakmai
szervezésével megvalósuló Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja 4. állomásához
érkezik a 2017/2018-as tanévben. A házigazda szerepét ezúttal a Városligeti Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába viseli majd. A felső tagozatos diákok számára
összeállított interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások, aktivitások, vetélkedők február 7én 9 és 14 ... The post A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Városligetet is célba veszi
appeared first on Felelős Szülők Iskolája .
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A Mozaik Múzeumtúra iskolai programja a Városligetet is célba veszi
A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja 4. állomásához érkezik a 2017/2018-as
tanévben. A házigazda szerepét ezúttal a Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolába viseli majd. A felső tagozatos diákok számára összeállított interaktív
múzeumpedagógiai foglalkozások, aktivitások, vetélkedők február 7-én 9 és 14 óra között
lesznek az iskola tornacsarnokában és tantermeiben.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében ösztönözzük a diákokat és
tanárokat arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és gyakrabban látogassák
meg Magyarország múzeumait. „Nagyon fontosnak tartjuk az élményalapú oktatást, a játékos,
interaktív foglalkozásokat, ezeket rendszeresen alkalmazzák a tanórákon pedagógusaink. Sajnos iskolánk
magyar – angol két tanítási nyelvű programjának keretei meglehetősen behatárolják azt a lehetőséget,
hogy témanapokat illesszünk a mindennapokba. Ezért törekszünk megragadni minden lehetőséget – így
pl. a Mozaik Múzeumtúrát –, hogy behozzunk a mindennapokban olyan tevékenységi formákat,
amelyeken keresztül a gyerekek új ismeretekkel, módszerekkel, közös élményekkel gazdagodhatnak.” –
nyilatkozta Soós Tünde, a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
igazgatóhelyettese a hozzájuk érkező program kapcsán.
A tanulók már előzetesen készülnek, foglalkoznak a fókusztémával – ami mindig egy neves
emlékév köré épül – és osztályszinten projektfeladatként feldolgozzák, majd színpadi
produkcióként elő is adják az esemény napján diáktársaik előtt. A fő tematika ebben a
tanévben a Reformáció 500. évfordulója, amelyhez kapcsolódva Balatoni József, Jocó bácsi
játékos történelmi vetélkedővel készül, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig az Ige-Idők című
időszaki kiállítás alapján összeállított múzeumpedagógiai foglalkozásokkal érkezik. A
gyerekek megoldandó feladatai között szerepel majd többek között a korhű tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, valamint bibliai idézetek és képek párosítása.
A résztvevő múzeumok az iskola tantermeit veszik birtokba, hogy 20 perces interaktív, játékos
foglalkozások keretében megmutassák, mennyi érdekességet rejtenek a kiállítások, tárlatok,
emlékhelyek. Minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy
ajándék múzeumi osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes osztály
választhatja ki.
A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb
zenei eszközeivel érkezik, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak. A Katonai
Emlékpark Pákozd császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután
megkapták kiképzésüket a szabadságharc harcalaki mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott
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fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”. Itt azonban még nincs vége, hiszen egy
másik helyszínen a huszárság történetéről tanulhatnak érdekességeket, illetve gyakorolhatják
a kardvágásokat. A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum VR (virtuális valóság) szemüvegeken
keresztül hozza el a vadászrepülőgépek világát, illetve légiharcot indítanak az
osztályteremben egy MiG-29-essel.
„Nincs is annál jobb, amikor a gyerekek a saját élményükből táplálkozva kezdenek el észrevétlenül
tanulni, érdeklődni egy tudomány iránt és ehhez mindig csak egy jó szikra, egy érdekes helyszín, egy jó
múzeumpedagógus vagy egy bolondos tudós épp elég. Közel 3000 gyerkőchöz jutott már el a Mozaik
Múzeumtúra és láttuk a csillogó tekinteteket, de a tanárok szemléletváltása is igen látványos. Ki ne
szeretne úgy tanulni, hogy kipróbál egy virtuális valóságot szimuláló szemüveget és kiugrani
ejtőernyővel a Balaton felett? Vagy épp korabeli ruhákban korokat idézni? Ez lenne az élménypedagógia
alapja, a többit pedig bízzuk a gyerkőcökre.” – foglalja össze Tibenszky Moni Lisa a Felelős Szülők
Iskolája alapító-ügyvezetője.
Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz: @mozaikmuzeumtura

438

Dátum:

2/10/2018

Médium:

mozaikmuzeumtura.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Életre szóló múzeumi élmények

Link:

http://www.mozaikmuzeumtura.hu/eletre-szolo-muzeumi-elmenyek

Életre szóló múzeumi élmények
Jocó bácsi, a népszerű töri tanár beszámolója a Mozaik Múzeumtúra iskolai programjáról.
2018. február 7-én tartottuk a Mozaik Múzeumtúra újabb állomását Budapesten, a
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A diákok egy része
síszüneten rótta a pályákat, a többiek pedig nyitottan és izgatottan vágtak bele a múzeumok
világának megismerésébe.
Az eseményt Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum közelmúltban újraválasztott főigazgatója
nyitotta meg. Szerencsére tudtam vele beszélgetni és feltenni az érdeklődő kérdéseimet. Hisz
a Néprajzi Múzeum nagy változás előtt áll: a korábbi helyéről költözik majd a Városligetben
felépített, új múzeumi komplexumba. Közel 300.000 tárgy katalogizálása és dobozolása folyik,
mely rengeteg időt, munkát igényel. De ami még fontosabb, hogy az új múzeum sokkal
innovatívabb, interaktívabb lesz, mint eddig. Lesz olyan rész, ahol a tárgyakhoz hozzá lehet
érni, a digitális technikák segítségével ki lehet őket próbálni. Azt gondolom, hogy ma egy
múzeumnak ilyennek kell(ene) lennie.
Sajnos még mindig ott tartunk, hogy ha meghallja az ember azt a szót, hogy múzeum, akkor
egy poros, dohos, naftalinszagú (legyen az bármilyen, mert nekem fogalmam sincs, milyen
szaga van a naftalinnak) hely jut az eszükbe, ahol komor nénik és bácsik monoton hangon
beszélnek unalmas témákról és intik csendre az éppen megszólaló gyerekeket. Ott nem szabad
beszélni, nem szabad nyúlni semmihez és még csúnyán is néznek az emberre, ha egy feltett
kérdésre esetleg nem tud válaszolni. Igen, lehet, hogy egyszer régen ilyen helyek voltak a
múzeumok, de mára már szerencsére megváltozott a helyzet. A múzeumpedagógia egy
módszerré nőtte ki magát és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek élvezzék a múzeumi
foglalkozásokat, az ő igényeiknek megfelelően interaktívak és izgalmasak legyenek a tárlatok,
sok esetben maguk is részesei legyenek a folyamatnak, akár még meg is érinthessék és
kipróbálhassák a kiállított eszközöket, tárgyakat. Ezzel máris sokkal közelebb lehet hozni a
gyerekhez a múzeumokat és sokkal könnyebben rá lehet őket venni arra a pedagógusokkal
együtt, hogy elmenjenek oda. Igen, mert a pedagógusokat is rá kell venni erre, mert ők sem
szívesen mennek gyerekekkel, mert a saját emlékeik élnek bennük, valamint attól félnek, hogy
a gyerekek nem fognak tudni viselkedni. Pedig a gyerek csak akkor nem tud viselkedni, ha
nem érdekli a dolog és nem tudják kellőképpen lekötni őket. Mindig az unalom szüli a
rosszaságot, mert a gyerekek alapvetően nem rosszak. Arról most nem szeretnék beszélni,
hogy sajnos sokszor az anyagi helyzet is gátló tényező… A múzeumok többségében van
diákkedvezmény, de azt gondolom, hogy fel kellene ismerni azt is, hogy ha a gyerekek
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jelképes összegért mehetnek múzeumba, amit még élveznek is, akkor a családjukat is rá fogják
venni, hogy menjenek el, sőt, később felnőttként is fognak múzeumba járni.
Szerencsére egyre több múzeum van, ahol felismerték és elfogadták, hogy a mai gyerekek
igényei már teljesen mások, mint régen. A digitális eszközök bevetése ma már elkerülhetetlen.
Hisz ezeknek köszönhetően egy tablet segítségével belenézhetünk egy régi tv belsejébe, VR
szemüveggel beülhetünk egy vadászrepülőbe, vagy éppen QR kódok segítségével a
telefonunkon megelevenedik egy festmény, egy történelmi kor.
Sőt, egy régi vágyam is teljesülhet azzal, hogy egyre több helyen tartanak éjszaka a
múzeumban programokat, amikor bent lehet aludni és egy izgalmas és különleges
tárlatvezetésen részt venni.
Higgyenek nekem, 2018-ban tényleg megéri múzeumba menni, mert több intézmény életre
szóló élményt kínál!
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Okos alkalmazások az oktatáshoz, a múzeumokhoz, az élményszerű tanuláshoz
Ezúttal a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában rendezhettük
meg a Mozaik Múzeumtúrát. Budapesten mindig nehezebb, hisz hazai pályán vagyunk,
nagyobbak az elvárások magunkkal szemben. Itt most különösen jó volt megszervezni ezt az
egészet, hiszen a gyerekek aktívak és normálisak voltak. Sokszor hangsúlyozom ezt egy-egy
cikkemben, de nem győzöm elmondani, hogy ez az egész rendezvénynek megalapozhatja a
hangulatát.
Ebben az iskolában vettem észre, ha nem is először, de itt tűnt fel a legjobban, hogy a telefonon
való oktatás és az online térben történő kommunikáció nagymértékben elősegítheti a gyerekek
tanulását. És amire ezúttal nagyon ki szeretnék térni, az pont ez.
Tehát, miként lehet tanulni akár az iskolában okostelefonokkal? Hisz ez egyszerű! Az órán
interaktív játékokkal simán be lehet vonni a mobiltelefonok használatát, akár egy-egy Google
rákeresés egy királyra, vagy egy földrajzi helyszínre. Ez nagymértékben megkönnyíti a tanár
dolgát is, hiszen a gyerekek is aktívak az órán és meg is jegyzik a tananyagot, hisz sokkal
jobban beépülnek az interneten látottak/hallottak.
A Mozaik Múzeumtúra applikációja is ilyen. Hasonló, mint a Pokemon Go-s játék. Bár
szerintem sokkal pozitívabb, abból a szempontból, hogy ezen applikációval még tanulhatsz is.
Az egész alkalmazásnak a lényege, hogy az ország legtöbb múzeumában el van helyezve egy
QR-kód, amit az applikáción keresztül le tudsz olvasni, így a programon belül jelzi, hogy az
adott múzeumban te már jelen voltál. A megadott intézmények képe, ahol már jártál, a QRkód leolvasása után kiszínesedik, ezzel is jelezve, hogy ez a múzeum pipa. Sőt, az egészben az
extra, hogy ajándékot is kaphatsz, mivel a bejelentkezésedet is jutalmazzák, mégpedig azzal,
hogy a mobilalkalmazásod folyamatosan bővül és egy ajándék háttérképet is kapsz a megadott
e-mail címedre. Én már játszom vele egy ideje, és elég jó kis versenyeket lehet szervezni a
haverokkal, vagy akár egy egész napos túrát erre az applikációra alapozva. De erről már van
egy cikkem, amit meg is tudtok nézni a blogomon.
Biztos sok ember fejében megfordul a kérdés, hogy a fiatalok milyen alkalmazásokat
használnak a telefonjukon. Most elmondok párat, az pedig, hogy kinek, melyik hasznos,
mindenki döntse el maga. Tehát sokan gondolják, hogy a fiatalok a Facebookot használják első
számú applikációként a telefonjukon, de ez nem minden esetben igaz. Sokat használják, de
mára a más-más médiafelületek és online közösségi oldalak átvették az irányítást.
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Például az Instagram, ahol mindenkinek van egy profilja, ahova képeket, videókat tud
feltölteni. Itt is követhetjük a kedvenc celebjeinket, sztárjainkat, barátainkat. Sok olyan oldal
van itt is, amik hasznosak és kevésbé, mindenesetre sok időt el lehet tölteni ezen a felületen.
A Snapchat mára Amerikában a legnagyobb chatfelület, amit használnak a fiatalok, és mint
mindenben, ebben is kezdjük átvenni az amerikai stílust. Mi is ezt az alkalmazást használjuk
manapság. Itt az a fő, hogy képekkel tudsz üzenni bárkinek, amit be lehet úgy állítani, hogy
pár másodperc után az adott kép eltűnjön. Kirakhatsz a napodba egy képet vagy többet, amik
24 óra elteltével eltűnnek a sztoridból.
Szerintem a legjobb alkalmazás, amit valaha kitaláltak, az a Pinterest. A Pinterest egy olyan
alkalmazás, ahol szinte mindent meg lehet találni. Hogyan keressünk pénzt, hogyan rajzoljunk
le valamit, hogyan főzzünk valamit. Igazából egy csomó hasznos ötlet, ami inspirál,
edzéstervet ad. Számomra ez a leghasznosabb alkalmazás, hiszen mindenkit arra ösztönöz,
amit szeret csinálni.
Miért érdemes így tanulni? A válasz egyszerű. Hiszen mindenki mára már az interneten él.
Így, ha bárminek utánanézel a neten, akkor konkrétan tök jól elvagy és közben észre sem
veszed azt, hogy mennyi mindent tanultál a telefonnal a kezedben, vagy épp a gép előtt ülve.
Hiszen az agyad automatikusan eltárolja azokat az információkat, amik számodra érdekesek
és így könnyedén megy a tanulás az internet segítségével.
Személy szerint van pont egy olyan tanárom, aki előszeretettel alkalmazza a mobilokat az
óráin és nem is kell mondjam, hogy az osztályátlag 4,0 felett van. A csoportos kutatómunka
elég gyakori az ő óráján, ahol a csoportoknak aktivizálni kell az online térben a meglévő
tudásukat. Például a legviccesebb képeket kell megkeresni az adott királyról és az uralkodási
statisztikáit összeírni egy kártyára. Minden királyból csinálunk egy kártyát, és amikor
végeztünk a tananyaggal, akkor harcolunk a király kártyák segítségével. Ugye milyen jó? Így
mindenki megtanulja az adott anyagot és még élvezi is. Persze az internet segítségével. Jó
lenne, ha a tanárok többsége belátná, hogy az internetnek haszna is van a sok rossz dolga
mellett.
Persze vannak olyan alkalmazások is, amelyekkel könnyedén tanulhatunk. A Da Vinci Kids
Oktatóvideó Streaming pont egy ilyen alkalmazás. A Da Vinci Kids app több órányi, gondosan
összeválogatott, oktató szórakozást kínál a 6-12 éves gyerekek számára otthon és útközben
egyaránt. Mindezt több mint 2500, díjnyertes tananyag-alapú videó segítségével. Szerintem a
gyerekek számára ez tökéletes módszer arra, hogy ne unatkozva tanuljanak. Köszönjük ezt az
alkalmazást, hiszen ez a jövő!
A másik nagy csoda szerintem, ami a mai generációnak felcsillantja a szemét, az nem más,
mint a VR szemüvegek. Hihetetlen jó kis kütyük, de szerintem már mindenki hallott róla. A
Reptár-Szolnoki Repülőmúzeum is alkalmazza őket a Mozaik Múzeumtúra keretein belül és
azon kívül is. Nemcsak, hogy nekem elképedtek a szemeim a repülőgépek légi- és földi
felvételein, hanem persze a többi velem egykorú gyerekeknek is szintén tetszett. Ezek mellett
persze a felnőttek is elvannak ezzel a kis szemüveggel, sőt, néha jobban tetszik nekik, mint
nekünk.
A legelső sztorim ezzel a kis VR szemüveggel kapcsolatban a Camponaban kezdődött.
Gondoltam, kipróbálok egy hullámvasutas kis mókát, mi bajom lehet. (Tudni kell rólam, hogy
félek az ilyen fajta pörgök, elszédülők cuccoktól). Tehát felcsaptam a szemüveget, ráálltam a
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kis panelre, ami mozgott is ráadásul és kezdődhetett is az akció. Az első pár tíz másodperc
még oké volt, de amikor beindult az egész, elkezdtem kiabálni és leguggoltam, ja és persze,
amikor levettem a szemüveget mindenki engem nézett. Szerintem nem is kell mondanom
mennyire ciki volt a szituáció. Tehát elég élethűek tudnak lenni ezek a kis kütyük és
gondoljátok el, ha nekem így megmaradt egy ilyen élmény, akkor a tanulás is egyszerűen ilyen
élvezetes lehet/lehetne vele. Simán emlékeznénk rá, mert érdekes és ad valami más érzést.
Remélem, mindenkit meggyőztem, vagy legalábbis elgondolkoztattam afelől, hogy az online
tér elég hasznos is tud lenni, ha azt megfelelően használjuk. És a mai generációs kütyüknek
igen is van haszna, azon kívül, hogy a gép előtt ülünk vele. Minden felfogás és hozzáállás
kérdése!
Én Lali voltam a száguldó Diákriporter!
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„Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást” – Kistokajba érkezik a Mozaik
Múzeumtúra
Február 26-án immár 5. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2017/2018-as tanévben, melynek célja Magyarország múzeumainak
népszerűsítése játékos, élményszerű, digitális eszközök bevonásával történő interaktív
foglalkozások keretében. A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak
iskolába, így a diákok saját közegébe (tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba) viszik el a
múzeumokat és múzeumpedagógusaikat, akik fél napon keresztül játékos feladatokkal
készülnek a felső tagozatos diákok számára. Az országos múzeumnépszerűsítő
programsorozat következő házigazdája a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kistokaji Általános
Iskola lesz.
A résztvevő múzeumok egy ilyen projektnap során az iskola tantermeit veszik birtokba, hogy
20 perces interaktív, játékos foglalkozások keretében megmutassák, mennyi érdekességet
rejtenek a kiállítások, tárlatok, emlékhelyek. A tanulók pedig már előzetesen készülnek,
foglalkoznak a fókusztémával – ami ebben a tanévben a Reformáció 500. évfordulója – és
osztályszinten feldolgozzák ezt, majd az esemény napján színpadi produkcióként be is
mutatják diáktársaik előtt.
A Reformáció 500 emlékév kapcsán Balatoni József, Jocó bácsi játékos történelmi vetélkedővel
készül, amely során anagrammákat, szóképeket, rejtvényeket oldanak meg a diákok.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a
Kistokaji Általános Iskola már a 13. helyszínünk lesz 1 éven belül. Azt tapasztaljuk, hogy a
maga nemében hiánypótló kezdeményezésről van szó, amelyet a múzeumok és az oktatási
intézmények is nagy örömmel, nyitottsággal fogadnak. Igyekszünk minden alkalomra olyan
programcsomagot összeállítani, amely hamar felkelti a diákok érdeklődését, ha pedig ez
megtörtént, ha involváltak, akkor észrevétlenül, játékosan rengeteget tanulnak és fejlődnek,
ráadásul a XXI. századi kompetenciák mentén. Minden interaktív múzeumpedagógiai
foglalkozás során a kommunikáció, az együttműködési készség, a kreativitás is
nagymértékben fejlődik, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem lehet
ilyen hatékonyan erősíteni. Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok
körében és őszintén hisszük, hogy ezen a területen is az élményalapú oktatás a legjobb
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módszer.” – fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős
Szülők Iskolája ügyvezetője.
A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb
zenei instrumentumaival érkezik a didzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a
tradicionális afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak. A Katonai
Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja középpontba, császári és
honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután megkapták kiképzésüket a
szabadságharc harcalaki mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben
„indulhatnak a csatába”, mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok
életéről. A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző
fejezeteit fogja feleleveníteni, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
vadászrepülőgépek világát, légiharcot indítanak az osztályteremben egy MiG-29-essel, illetve
egy Puma századjelvényt is kiraknak. A Magyar Nemzeti Múzeum az Ige-Idők című időszaki
kiállítás alapján készül a gyerekek számára megoldandó feladatokkal, mint például a
reformáció korabeli tárgyak és ruharekonstrukciók felismerése, bibliai idézetek és képek
párosítása, valamint katolikus, evangélikus, illetve református térbelsők berendezése és
megkülönböztetése. A Diósgyőri vár igazi fegyvermustrával érkezik, amely során a vár
lovagja a középkori fegyverkezés és harcászat rejtelmeibe avatja be a diákokat. A korhű
fegyvereket, öltözékeket és viseleteket a tanulók testközelből ismerhetik meg, kézbe is vehetik,
így még inkább átélhetik a lovagkor hangulatát.
Minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy ajándék
múzeumi osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes osztály választhatja
ki.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai programját az Örökség Kultúrpolitikai Intézet, valamint a
Néprajzi Múzeum felkérésére szakmai szervezetként a Felelős Szülők Iskolája szervezi és
bonyolítja le a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából.
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„Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást” – Kistokajba érkezik a Mozaik
Múzeumtúra
Február 26-án immár 5. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2017/2018-as tanévben, melynek célja Magyarország múzeumainak
népszerűsítése játékos, élményszerű, digitális eszközök bevonásával történő interaktív
foglalkozások keretében.
Közlemény, 2018. február 25.
A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak iskolába, így a diákok saját
közegébe (tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba) viszik el a múzeumokat és
múzeumpedagógusaikat, akik fél napon keresztül játékos feladatokkal készülnek a felső
tagozatos diákok számára. Az országos múzeumnépszerűsítő programsorozat következő
házigazdája a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kistokaji Általános Iskola lesz.
A résztvevő múzeumok egy ilyen projektnap során az iskola tantermeit veszik birtokba, hogy
20 perces interaktív, játékos foglalkozások keretében megmutassák, mennyi érdekességet
rejtenek a kiállítások, tárlatok, emlékhelyek. A tanulók pedig már előzetesen készülnek,
foglalkoznak a fókusztémával – ami ebben a tanévben a Reformáció 500. évfordulója – és
osztályszinten feldolgozzák ezt, majd az esemény napján színpadi produkcióként be is
mutatják diáktársaik előtt.
A Reformáció 500 emlékév kapcsán Balatoni József, Jocó bácsi játékos történelmi vetélkedővel
készül, amely során anagrammákat, szóképeket, rejtvényeket oldanak meg a diákok.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a Kistokaji
Általános Iskola már a 13. helyszínünk lesz 1 éven belül. Azt tapasztaljuk, hogy a maga nemében
hiánypótló kezdeményezésről van szó, amelyet a múzeumok és az oktatási intézmények is nagy örömmel,
nyitottsággal fogadnak. Igyekszünk minden alkalomra olyan programcsomagot összeállítani, amely
hamar felkelti a diákok érdeklődését, ha pedig ez megtörtént, ha involváltak, akkor észrevétlenül,
játékosan rengeteget tanulnak és fejlődnek, ráadásul a XXI. századi kompetenciák mentén. Minden
interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás során a kommunikáció, az együttműködési készség, a
kreativitás is nagymértékben fejlődik, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem
lehet ilyen hatékonyan erősíteni. Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok
körében és őszintén hisszük, hogy ezen a területen is az élményalapú oktatás a legjobb módszer.” –
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fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők
Iskolája ügyvezetője.
A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb
zenei instrumentumaival érkezik a didzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a tradicionális
afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak. A Katonai Emlékpark
Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja középpontba, császári és honvédségi
ruhába öltözteti a diákokat, majd miután megkapták kiképzésüket a szabadságharc harcalaki
mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”,
mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok életéről. A Reptár – Szolnoki
repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit fogja feleleveníteni, VR
(virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a vadászrepülőgépek világát, légiharcot
indítanak az osztályteremben egy MiG-29-essel, illetve egy Puma századjelvényt is kiraknak.
A Magyar Nemzeti Múzeum az Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján készül a gyerekek
számára megoldandó feladatokkal, mint például a reformáció korabeli tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, bibliai idézetek és képek párosítása, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezése és megkülönböztetése. A Diósgyőri vár
igazi fegyvermustrával érkezik, amely során a vár lovagja a középkori fegyverkezés és
harcászat rejtelmeibe avatja be a diákokat. A korhű fegyvereket, öltözékeket és viseleteket a
tanulók testközelből ismerhetik meg, kézbe is vehetik, így még inkább átélhetik a lovagkor
hangulatát.
Minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy ajándék
múzeumi osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes osztály választhatja
ki.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai programját az Örökség Kultúrpolitikai Intézet, valamint a Néprajzi
Múzeum felkérésére szakmai szervezetként a Felelős Szülők Iskolája szervezi és bonyolítja le a Nemzeti
Kulturális Alap finanszírozásából.
www.mozaikmuzeumtura.hu
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„Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást” – Kistokajba érkezik a Mozaik
Múzeumtúra
2018. február 23. péntek, 09:49
Február 26-án immár 5. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2017/2018-as tanévben, melynek célja Magyarország múzeumainak
népszerűsítése játékos, élményszerű, digitális eszközök bevonásával történő interaktív
foglalkozások keretében. A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak
iskolába, így a diákok saját közegébe (tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba) viszik el a
múzeumokat és múzeumpedagógusaikat, akik fél napon keresztül játékos feladatokkal
készülnek a felső tagozatos diákok számára. Az országos múzeumnépszerűsítő
programsorozat következő házigazdája a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kistokaji Általános
Iskola lesz.
A résztvevő múzeumok egy ilyen projektnap során az iskola tantermeit veszik birtokba, hogy
20 perces interaktív, játékos foglalkozások keretében megmutassák, mennyi érdekességet
rejtenek a kiállítások, tárlatok, emlékhelyek. A tanulók pedig már előzetesen készülnek,
foglalkoznak a fókusztémával – ami ebben a tanévben a Reformáció 500. évfordulója – és
osztályszinten feldolgozzák ezt, majd az esemény napján színpadi produkcióként be is
mutatják diáktársaik előtt.
A Reformáció 500 emlékév kapcsán Balatoni József, Jocó bácsi játékos történelmi vetélkedővel
készül, amely során anagrammákat, szóképeket, rejtvényeket oldanak meg a diákok.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a Kistokaji
Általános Iskola már a 13. helyszínünk lesz 1 éven belül. Azt tapasztaljuk, hogy a maga nemében
hiánypótló kezdeményezésről van szó, amelyet a múzeumok és az oktatási intézmények is nagy örömmel,
nyitottsággal fogadnak. Igyekszünk minden alkalomra olyan programcsomagot összeállítani, amely
hamar felkelti a diákok érdeklődését, ha pedig ez megtörtént, ha involváltak, akkor észrevétlenül,
játékosan rengeteget tanulnak és fejlődnek, ráadásul a XXI. századi kompetenciák mentén. Minden
interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás során a kommunikáció, az együttműködési készség, a
kreativitás is nagymértékben fejlődik, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem
lehet ilyen hatékonyan erősíteni. Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok
körében és őszintén hisszük, hogy ezen a területen is az élményalapú oktatás a legjobb módszer.” –
fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők
Iskolája ügyvezetője.
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A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb
zenei instrumentumaival érkezik adidzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a tradicionális
afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak. A Katonai Emlékpark
Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja középpontba, császári és honvédségi
ruhába öltözteti a diákokat, majd miután megkapták kiképzésüket a szabadságharc harcalaki
mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”,
mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok életéről. A Reptár – Szolnoki
repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit fogja feleleveníteni, VR
(virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a vadászrepülőgépek világát, légiharcot
indítanak az osztályteremben egy MiG-29-essel, illetve egy Puma századjelvényt is kiraknak.
A Magyar Nemzeti Múzeum az Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján készül a gyerekek
számára megoldandó feladatokkal, mint például a reformáció korabeli tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, bibliai idézetek és képek párosítása, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezése és megkülönböztetése. A Diósgyőri vár
igazi fegyvermustrával érkezik, amely során a vár lovagja a középkori fegyverkezés és
harcászat rejtelmeibe avatja be a diákokat. A korhű fegyvereket, öltözékeket és viseleteket a
tanulók testközelből ismerhetik meg, kézbe is vehetik, így még inkább átélhetik a lovagkor
hangulatát.
Minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy ajándék
múzeumi osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes osztály választhatja
ki.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai programját az Örökség Kultúrpolitikai Intézet, valamint a Néprajzi
Múzeum felkérésére szakmai szervezetként a Felelős Szülők Iskolája szervezi és bonyolítja le a Nemzeti
Kulturális Alap finanszírozásából.
www.mozaikmuzeumtura.hu
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„Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást” – Kistokajba érkezik a Mozaik
Múzeumtúra
Február 26-án immár 5. állomásához érkezik a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2017/2018-as tanévben, melynek célja Magyarország múzeumainak
népszerűsítése játékos, élményszerű, digitális eszközök bevonásával történő interaktív
foglalkozások keretében. A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak
iskolába, így a diákok saját közegébe (tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba) viszik el a
múzeumokat és múzeumpedagógusaikat, akik fél napon keresztül játékos feladatokkal
készülnek a felső tagozatos diákok számára. Az országos múzeumnépszerűsítő
programsorozat következő házigazdája a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kistokaji Általános
Iskola lesz.
A résztvevő múzeumok egy ilyen projektnap során az iskola tantermeit veszik birtokba, hogy
20 perces interaktív, játékos foglalkozások keretében megmutassák, mennyi érdekességet
rejtenek a kiállítások, tárlatok, emlékhelyek. A tanulók pedig már előzetesen készülnek,
foglalkoznak a fókusztémával – ami ebben a tanévben a Reformáció 500. évfordulója – és
osztályszinten feldolgozzák ezt, majd az esemény napján színpadi produkcióként be is
mutatják diáktársaik előtt. A Reformáció 500 emlékév kapcsán Balatoni József, Jocó bácsi
játékos történelmi vetélkedővel készül, amely során anagrammákat, szóképeket, rejtvényeket
oldanak meg a diákok.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
vadászrepülőgépek világát, légiharcot indítanak az osztályteremben egy MiG-29-essel, illetve
egy Puma századjelvényt is kiraknak.A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ
legizgalmasabb, legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik adidzseridutól kezdve a
svájci havasi kürtön át a tradicionális afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is
kipróbálhatnak.
A Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja középpontba,
császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután megkapták kiképzésüket a
szabadságharc harcalaki mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben
„indulhatnak a csatába”, mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok
életéről. A Diósgyőri vár igazi fegyvermustrával érkezik, amely során a vár lovagja a
középkori fegyverkezés és harcászat rejtelmeibe avatja be a diákokat. A korhű fegyvereket,
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öltözékeket és viseleteket a tanulók testközelből ismerhetik meg, kézbe is vehetik, így még
inkább átélhetik a lovagkor hangulatát.
A Magyar Nemzeti Múzeum az Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján készül a gyerekek
számára megoldandó feladatokkal, mint például a reformáció korabeli tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, bibliai idézetek és képek párosítása, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezése és megkülönböztetése. Minden
állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és a legjobb csapatot egy ajándék múzeumi
osztálykirándulással jutalmaznak, melynek helyszínét a nyertes osztály választhatja ki.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a Kistokaji
Általános Iskola már a 13. helyszínünk lesz 1 éven belül. Azt tapasztaljuk, hogy a maga nemében
hiánypótló kezdeményezésről van szó, amelyet a múzeumok és az oktatási intézmények is nagy örömmel,
nyitottsággal fogadnak. Igyekszünk minden alkalomra olyan programcsomagot összeállítani, amely
hamar felkelti a diákok érdeklődését, ha pedig ez megtörtént, ha involváltak, akkor észrevétlenül,
játékosan rengeteget tanulnak és fejlődnek, ráadásul a XXI. századi kompetenciák mentén. Minden
interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás során a kommunikáció, az együttműködési készség, a
kreativitás is nagymértékben fejlődik, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem
lehet ilyen hatékonyan erősíteni. Szeretnénk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok
körében és őszintén hisszük, hogy ezen a területen is az élményalapú oktatás a legjobb módszer.” –
fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők
Iskolája ügyvezetője.

451

Dátum:

3/6/2018

Médium:

kamaszkarc.blog.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

Kistokajban jártak a múzeumok
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Kistokajban jártak a múzeumok
A Mozaik Múzeumtúra ismét ellátogatott egy újabb helyszínre. Sokszor megemlítem, hogy
mindegyik hely más-más, de ez valójában tényleg így is van. Most Kistokajban szervezhettük
meg a rendezvényt. Ami mindig megalapozza az egész napunkat, az a fogadtatás, amely itt
teljes mértékben pozitív, sőt meglepő is volt számomra. Konkrétan svédasztalos reggelivel
vártak minket, persze ez mit sem ér amellett, hogy minden egyes ember boldogságot adott
nekünk csupán a vendégszeretetével.
Nem győzöm kihangsúlyozni, hogy vidéken a gyerekek lelkesedése és aktivitása messze
felülhaladja a nagyvárosokét, de legfőképp Budapest iskoláit mindenképp. Érdekes, hiszen én
is Budapesten tanulok. Az a versenyszellem, ami a gyerekeket Kistokajban is motiválta a
győzelemre, az sokkal lendületesebb ütemet adott az egész rendezvénynek. Nem csoda, hogy
most két győztes is született, hiszen megérdemelték, megküzdöttek azért! A munkájukért
cserébe egy múzeumi osztálykirándulást kaptak. Innen is gratulálok nekik!
Most nem vezettük le Mózes barátommal a bemutatkozókat, mivel most szerettünk volna egy
kicsit beilleszkedni a közegbe és belülről látni az eseményeket és az impulzusokat, amit a
gyerekek ez alatt a közel 4 óra alatt átélnek. Bevallom ez egy jó döntés volt, mert a srácok
egymás között is egyértelműen utaltak arra, hogy ez a nap megéri és van értelme. Bár ez tisztán
sugárzott is rajtuk.
Miért éri meg ez az egész?
Mert a gyerekek úgy tanulhatnak, hogy közben játszanak, olyan cselekedeteket, interaktivitást
vonnak be a tanulásba, amivel az egész átlag # ülökapadbanésunatkozok köddé válik.
(Szerintem senkinek sem kell, hogy bemutassam ezt a feelinget). Tehát olyan dolgokat értek
ez alatt, mint a fegyverek bemutatása, VR szemüvegek, online tanulás, telefonok használata
vagy olyan tárgyak használatba vétele, amik nem mindennapiak az oktatásban, így
egyértelmű, hogy megmarad az, amit láttak/hallottak, és így a tanulást is ki lehet
maximalizálni. Ha ez a téma érdekel, akkor olvasd el a korábbi cikkemet, ami a telefonos
tanulás alapjaira épül.
A Kistokaji vendégszeretet a rendezvény után is folytatódott, hisz egy szuper ebéddel
kedveskedtek. Ezek után bemutatták nekünk a felújított óvodájukat, ami ismét azt szemléltette
számomra, hogy a motiváltság nagyon nagy szerepet játszik a közösség mindennapjaiban.
Olyan hihetetlen kreativitást észleltem egy-egy ponton az óvodában, ami szerintem nem sok
helyen található meg hasonló formában. Gondolok itt a kútból átépített csúszdadombra, vagy
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a kialakított különszobákra, melyeket mindenhol a falakra festett színes illusztrációk
díszítenek. Igazából nem az eredmény volt olyan meglepő, hanem az egészhez való
hozzáállás, ami végül ezt eredményezte.
Köszönöm szépen Kistokajnak ezt a csodás napot és, hogy megszervezhettük a Mozaik
Múzeumtúrát náluk. A barátságos környezetet pedig nagyon hiányolom, hisz sok helyen csak
rohannak az emberek a semmibe és nincs idejük megállni egy percre. Kistokaj egy igazi
közösség, köszönöm, hogy egy picit a részese lehettem és megállhattam egy fél napra.
Én a száguldó Diákriporter voltam, Lali. Sziasztok!
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ÚJBUDAI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM
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Hír címe:

Teleki Napok

Link:

http://teleki-xi-bp.sulinet.hu/2018/04/22/teleki-50/

TELEKI 50
2018.04.22 nbea 50 éves jubileum
Az Újbuda-TV videói iskolánk jubileumi eseményeiről:
Tanévnyitó
Teleki Gála
Teleki 50 ünnepség
Teleki 50 összefoglaló

TELEKI NAPOK
2018. április 23. (hétfő)
Programterv
Megjelenés: ünnepi öltözékben!
(Fehér ing vagy blúz, sötét alj és cipő, Teleki-sál vagy nyakkendő)
8.00-11.00
Tanítási órák órarend szerint
11.10-11-30 Osztályfőnöki órák (Minden osztály a saját termében tartózkodik.)
Hideg ebéd vagy tízórai elfogyasztása, évkönyvek kiosztása, eligazítás
11.30
Ünnepi műsor iskolánk tornatermében
A diákok és pedagógusok az osztálytermekben online közvetítéssel követik
az ünnepségen zajló eseményeket.
Kb. 13.30-tól
A műsor után az osztálytermekben közös ünneplés, sütemény elfogyasztása
(Délután a szokásos menetrend szerint hazamenetel, napközi, szakkörök,
sportfoglalkozások.)

2018. április 24-25. (kedd-szerda)
Programterv
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8.00 – 8. 30
Iskolarádiós műsor
8.00 – 11.00 Tanítási órák órarend szerint
11.00 – 13. 55 Változatos programok az egyes osztályoknak
Az egyes osztályok számára szervezett részletes programokat
az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal és szülőkkel.
Szerdán kb. 13.30-tól az iskolarádión keresztül a Teleki 50 programsorozat lezárása,
értékelése.
Délután a szokásos menetrend szerint hazamenetel, napközi, szakkörök, sportfoglalkozások.
Iskolánkban 2018. április 26-27-én (csütörtök-péntek) nem lesz tanítás.
Részletesebb leírás a programokról a jobboldali menüsor Teleki napok ikonjára kattintva
érhető el.
A Teleki 50 programajánló letölthető pdf formátumban: Teleki50
Meghívott előadóink:
A MOZAIK múzeumtúra ikonra kattintva elérhető az eseményről kiadott sajtótájékoztató, a
többi ikonra kattintva bővebb információ érhető el az előadókról.
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Dr. Csont, reformáció, repüléstörténet VR szemüvegeken keresztül
Teleki 50 – tortázás, múzeumpedagógiai foglalkozások és számtalan érdekesség az idén 50
éves Újbudai Teleki Blanka Általános Iskolában. A rendezvényen a Mozaik Múzeumtúra
iskolai programsorozata is részt vesz.
Április 23-25. között háromnapos rendezvénysorozaton keresztül ünnepel az Újbudai Teleki
Blanka Általános Iskola, melynek keretében számos előadásra, vetélkedőre, kiállításra is sor
kerül. Erre az eseményre látogat el a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja, amely
az elmúlt években már közel 4000 diáknak mutatta be a legújabb múzeumpedagógiai
foglalkozásokat, legyen ez repülést szimuláló VR szemüveg, a Reformáció 500 emlékévhez
kapcsolódó építészeti, korhű öltözetet bemutató, vagy épp a földrajzi felfedezések témáját
körüljáró múzeumi óra. A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és
az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai
szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások a Teleki Napok keretein
belül, április 25-én 10 és 14 óra között érkeznek az iskolába.
Hívószavak diákoknak és szülőknek
„Dr. Csont, alaki kiképzés, Reformáció 500, interaktív hangszerbemutató, vagy
repüléstörténet VR szemüvegeken keresztül: mind olyan hangzatos hívószavak, amelyekre a
mai gyerekek és persze a pedagógusok is felkapják a fejüket. Hiszen 2018-ban a diákok
másként tanulnak, gyors és főként vizuális üzenetekkel, impulzusokkal lehet felkelteni az
érdeklődésüket, ehhez pedig a legjobb módszer az élménypedagógia, amivel az iskolai
programokon hatást érhetünk el. Nagy öröm, hogy a múzeumok is igen innovatív, modern
szemlélettel és nyitottsággal jönnek velünk és az is, hogy a Da Vinci TV csatorna
ismeretterjesztő filmekkel állt a kezdeményezésünk mellé” – fogalmaz Tibenszky Moni Lisa,
a programok szervezését koordináló Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője.
Az interaktivitás és az élmény a lényeg
A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak iskolába, tehát a diákok
saját közegébe, a tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba érkeznek a múzeumok és
múzeumpedagógusaik, akik fél napon keresztül interaktív foglalkozások keretein belül
játékos feladatokkal látják el a felső tagozatos diákokat.
„A Mozaik Múzeumtúra országos utazó edukációs programja a 2016/2017-es tanévben indult
útjára, azóta nagy sikerrel már több, mint 4000 diákhoz jutott el és mutatta meg számukra,
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hogy a múzeumokban érdekesen, a modern technológia eszközeinek segítségével,
élményszerűen lehet új ismereteket szerezni az adott tudományterületről. Egy-egy
alkalommal minimum 5 múzeum képviselteti magát, akik különböző foglalkozásokon
keresztül hozzák közelebb a gyerekekhez az általuk képviselt tematikát” – foglalja össze az
eddigi eredményeket Makranczi Zsolt, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet vezetője.
Múzeumi osztálykirándulás a jutalom
Ezúttal 14. helyszínére érkezik a múzeumnépszerűsítő program, amely az „50 éves a Teleki!”
háromnapos jubileumi rendezvénysorozat harmadik napjához kapcsolódva hoz
érdekességeket az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola 5-6. osztályos diákjai számára. A
közel 4 órás vetélkedő keretein belül minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és
a legjobb csapatot egy ajándék múzeumi osztálykirándulással jutalmazzák majd, melynek
helyszínét a nyertes osztály választhatja ki.
A 2017/2018-as tanévben a Teleki lesz a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának
utolsó előtti helyszíne, ezt követően június 20-án még egy határontúli állomásra, a szlovákiai
Udvard községbe utazik el a múzeumpedagógiai rendezvénysorozat.
www.mozaikmuzeumtura.hu
www.felelosszulokiskolaja.hu
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Teleki 50 – tortázás, múzeumpedagógiai foglalkozások és számtalan érdekesség az idén 50
éves Újbudai Teleki Blanka Általános Iskolában
Április 23-25. között háromnapos rendezvénysorozaton keresztül ünnepel az Újbudai
Teleki Blanka Általános Iskola, melynek keretében számos előadásra, vetélkedőre,
kiállításra is sor kerül. Erre az eseményre látogat el a Mozaik Múzeumtúra iskolai
edukációs programja, amely az elmúlt években már közel 4000 diáknak mutatta be a
legújabb múzeumpedagógiai foglalkozásokat, legyen ez repülést szimuláló VR szemüveg,
a Reformáció 500 emlékévhez kapcsolódó építészeti, korhű öltözetet bemutató, vagy épp a
földrajzi felfedezések témáját körüljáró múzeumi óra.
„Dr. Csont, alaki kiképzés, Reformáció 500, interaktív hangszerbemutató, avagy repüléstörténet VR
szemüvegeken keresztül: mind olyan hangzatos hívószavak, amelyekre a mai gyerekek és persze a
pedagógusok is felkapják a fejüket. Hiszen 2018-ban a diákok másként tanulnak, gyors és főként vizuális
üzenetekkel, impulzusokkal lehet felkelteni az érdeklődésüket, ehhez pedig a legjobb módszer az
élménypedagógia, amivel az iskolai programokon hatást érhetünk el. Nagy öröm, hogy a múzeumok is
igen innovatív, modern szemlélettel és nyitottsággal jönnek velünk és az is, hogy a Da Vinci TV
csatorna ismeretterjesztő filmekkel állt a kezdeményezésünk mellé” – fogalmaz Tibenszky Moni Lisa,
a programok szervezését koordináló Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője.
A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak iskolába, tehát a diákok
saját közegébe, a tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba érkeznek a múzeumok és
múzeumpedagógusaik, akik fél napon keresztül interaktív foglalkozások keretein belül
játékos feladatokkal látják el a felső tagozatos diákokat.
„A Mozaik Múzeumtúra országos utazó edukációs programja a 2016/2017-es tanévben indult útjára,
azóta nagy sikerrel már több, mint 4000 diákhoz jutott el és mutatta meg számukra, hogy a
múzeumokban érdekesen, a modern technológia eszközeinek segítségével, élményszerűen lehet új
ismereteket szerezni az adott tudományterületről. Egy-egy alkalommal minimum 5 múzeum képviselteti
magát, akik különböző foglalkozásokon keresztül hozzák közelebb a gyerekekhez az általuk képviselt
tematikát” – foglalja össze az eddigi eredményeket Makranczi Zsolt, az Örökség Kultúrpolitikai
Intézet vezetője.
Ezúttal 14. helyszínére érkezik a múzeumnépszerűsítő program, amely az „50 éves a Teleki!”
háromnapos jubileumi rendezvénysorozat harmadik napjához kapcsolódva hoz
érdekességeket az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola 5-6. osztályos diákjai számára. A
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közel 4 órás vetélkedő keretein belül minden állomáson pontozzák a diákok teljesítményét és
a legjobb csapatot egy ajándék múzeumi osztálykirándulással jutalmazzák majd, melynek
helyszínét a nyertes osztály választhatja ki.
A 2017/2018-as tanévben a Teleki lesz a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának
utolsó előtti helyszíne, ezt követően június 20-án még egy határontúli állomásra, a szlovákiai
Udvard községbe utazik el a múzeumpedagógiai rendezvénysorozat.
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Budapest XI. kerületi hírek
A Teleki suliban jártak a múzeumok
ujbuda.hu
2018. április 26
Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola fennállásának 50. évfordulójához kapcsolódóan
rendezték meg a Teleki Napokat április 23-25. között. A zárónapra ért utolsó helyszínére, a
Bikszádi úti intézménybe a látványos múzeumpedagógiai roadshow, a Mozaik Múzeumtúra
iskolai programsorozata.
A 2017-2018-as tanévben az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola volt az utolsó helyszíne a
Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának. A látványos múzeumpedagógiai
roadshow keretében hangszerbemutatót, VR-szemüveges bemutatót, alaki kiképzést,
valamint az iskolai tananyaghoz kapcsolódó interaktív foglalkozásokat tartottak
múzeumpedagógusok irányításával. Az eddig 4000 diákhoz eljutó roadshow magyarországi
és határon túli magyar iskolákban népszerűsíti a magyar kultúrát, a magyar múzeumok
tárlatait, szolgáltatásait.
Valamennyi helyszínt érintő vetélkedő tette még izgalmasabbá a Teleki Napok záró
rendezvényét. A régészet kedvelői a Természettudományi Múzeum Dr. Csont foglalkozásán,
a katonai pálya vagy a hagyományőrzés iránt érdeklődők a Pákozdi Emlékpark alaki
kiképzésén vethettek részt. A modern technikák rajongói a Szolnoki RepTár szimulátorainak
örülhettek, a Postamúzeum a távközlés történetébe avatta be a tanulókat, a kecskeméti
Leskowsky Hangszergyűjtemény foglalkozásán a zenerajongók ismerhettek meg több ritka
hangszert és azok keletkezésének történetét.
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A Teleki suliban jártak a múzeumok

Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola fennállásának 50. évfordulójához
kapcsolódóan rendezték meg a Teleki Napokat április 23-25. között. A zárónapra ért
utolsó helyszínére, a Bikszádi úti intézménybe a látványos múzeumpedagógiai
roadshow, a Mozaik Múzeumtúra iskolai programsorozata.
A 2017-2018-as tanévben az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola volt az utolsó
helyszíne a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programjának. A látványos
múzeumpedagógiai roadshow keretében hangszerbemutatót, VR-szemüveges
bemutatót, alaki kiképzést, valamint az iskolai tananyaghoz kapcsolódó interaktív
foglalkozásokat tartottak múzeumpedagógusok irányításával. Az eddig 4000 diákhoz
eljutó roadshow magyarországi és határon túli magyar iskolákban népszerűsíti a
magyar kultúrát, a magyar múzeumok tárlatait, szolgáltatásait.
Valamennyi helyszínt érintő vetélkedő tette még izgalmasabbá a Teleki Napok záró
rendezvényét. A régészet kedvelői a Természettudományi Múzeum Dr. Csont
foglalkozásán, a katonai pálya vagy a hagyományőrzés iránt érdeklődők a Pákozdi
Emlékpark alaki kiképzésén vethettek részt. A modern technikák rajongói a Szolnoki
RepTár szimulátorainak örülhettek, a Postamúzeum a távközlés történetébe avatta be
a tanulókat, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény foglalkozásán a
zenerajongók ismerhettek meg több ritka hangszert és azok keletkezésének történetét.
D. B. S.
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Az 50 éves Teleki Blanka Általános Iskolába látogattak a múzeumok
A Mozaik Múzeumtúra ezúttal az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskolát látogatta meg. Itt
most nem a Reformációt, hanem az iskola 50. évfordulóját ünnepeltünk meg összekötve ezzel
az eseménnyel is. Bevallom, először nehézkes volt megtalálni a helyszínt, de ez mindenképp
a mi tájékozódási képességeinknek köszönhető. Az intézményben nagyon kellemes volt a
fogadtatás, reggelivel vártak minket és egész napos ellátást is kaptunk. Az iskola környezete
és közege egyaránt jó volt.
Egy új múzeummal is gazdagodtunk, ami nem más, mint a Postamúzeum. A helyszínükön
egy régi telefonközpont nehézségeit és szépségeit csodálhatták meg a gyerekek. Nagyon
tetszett nekik, hisz a mai okostelefonokkal nem csak telefonálni lehet, és nekik ez a régimódi
kapcsolattartási forma egy kicsit idegen volt. Bár mindenképp azt érzékeltem, hogy nagyon
bejött nekik ez az állomás, mivel nem mindennap találkozhatnak ilyen, számukra új
dolgokkal.
Persze a diákoknak a többi állomás is nagyon tetszett. Bevallom, én nagyon sajnáltam, hogy a
Magyar Természettudományi Múzeum egy ideig nem tudott jönni a Mozaik Múzeumtúra
helyszínekre. Most viszont annál nagyobb öröm, hogy ismét csatlakoztak a Dr. Csont nevű
foglalkozásukkal, ahol a gyerekeknek emberi, állati csontokkal kell foglalkozniuk, ezáltal
felismerve azt a tényt, hogy belül mindnyájan ugyanolyanok vagyunk, a személyiségünk
pedig csak is rajtunk múlik.
Ami számomra mindig viszi a prímet az Áron és a hangszerei. Nem győzöm elégszer
megemlíteni őt és a varázslatait, amivel a gyerekek és a felnőttek arcára is mosolyt csempész
a hangszerek és a zseniális humora segítségével. Ez egy interaktív foglalkozás, ahol bárki
kipróbálhatja a hangszereket, amiket Áron elhozott nekik. Mindig megemlíti, hogy az ő
hangszergyűjteménye - a Leskowsky Hangszergyűjtemény - Magyarországon a legszebb, a
legnagyobb, a legérdekesebb, mivel az övé az egyetlen. Érdemes egyszer mindenkinek
ellátogatni hozzá Kecskemétre, mivel hihetetlenül átszellemül az ember.
A diákok eleinte nem voltak túl aktívak, de amint kibontakoztak és elkezdték élvezni, egyre
kreatívabb ötleteik támadtak a foglalkozásokon és a vetélkedőn is. Nagyon tetszett nekik az,
hogy csoportban dolgozhatnak és ez a tanáraikat nagyon felpezsdítette, ami őket is
ösztönzésre sarkalta. Igazi közösséget alkottak és köszönöm nekik, hogy egy napra a részese
lehettem annak, amit ők nap, mint nap átélhetnek.
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Köszönöm a kedves fogadtatást és az egész napos jókedvet, amivel fogadtak minket.
Remélem, majd még találkozunk más rendezvényeken keresztül.
Én a Száguldó Diákriporter voltam. Lali.
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2018-ban is iskolába járnak a múzeumok – folytatódik a Mozaik Múzeumtúra
2018. 01. 19.
Az idei évben is folytatódik a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja a Felelős
Szülők Iskolája szervezésében, amely keretein belül a 10-14 év közötti korosztály számára
igyekeznek megmutatni, hogy a múzeumok olyan helyek, ahol játékosan, a modern
technológia eszközeinek segítségével, élményszerűen is lehet tanulni, érdekességekkel
találkozni.
A 2018-as tanév tavaszi félévében 5 helyszínre látogat el a programsorozat, amely a tavalyi
évben több, mint 3500 diákhoz jutott el jókora sikerrel.
A kezdeményezés egyik különlegessége, hogy a múzeumok járnak iskolába, tehát a diákok
saját közegébe, a tornacsarnokba, tantermekbe, aulákba viszik el a múzeumokat és
múzeumpedagógusaikat, akik fél napon keresztül interaktív foglalkozások keretein belül
játékos feladatokkal látják el a felső tagozatos diákokat.
Ez az országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a
Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával valósul meg, az
iskolai edukációs program felkért szakmai partnere pedig a Felelős Szülők Iskolája.
Az idei év első házigazdája január 22-én a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi
Általános Iskolája lesz, a foglalkozások erejéig kiegészülve a Pécsi Református Kollégium Pécsi
Általános Iskolájának diákjaival, valamint a Csikesz Sándor Általános Iskola tanulóival
Drávafokról. Emellett még két budapesti intézménybe, Kistokajba és egy határon túli
helyszínre, a szlovákiai Udvard községbe is elutazik a Mozaik Múzeumtúra tavasszal.
„A XXI. században különösen fontossá vált a múltunkkal való megismerkedés, ezáltal egy
hiteles, történelmileg-, kultúrtörténetileg helytálló identitástudat erősítése. A ránk bízott
gyerekeket pedig – a talentumok példázata szellemében – a legmagasabb mérce elé állítjuk:
lehetséges önmagukhoz mérjük őket. A múlt, a kultúra és a múzeumpedagógia egymással
átfedésben levő értékkörök, ezért örömmel nyitunk ajtót a Mozaik Múzeumtúrának a
Nagyharsányi Református Iskolánkban.” – nyilatkozta Dr. Kádár Péter, a Pécsi Református
Kollégium főigazgatója a hozzájuk érkező rendezvény jelentősége kapcsán.
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A gyerekek már előzetesen készülnek, foglalkoznak a fókusztémával – ami mindig egy neves
emlékév köré épül - és osztályszinten projektfeladatként feldolgozzák, majd színpadi
produkcióként elő is adják az esemény napján diáktársaik előtt.
A fő tematika idén a Reformáció 500. évfordulója, amelyhez kapcsolódva Balatoni József, Jocó
bácsi játékos történelmi vetélkedővel készül, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig az Ige-Idők c.
időszaki kiállítás alapján összeállított múzeumpedagógiai foglalkozásokkal érkezik. Ennek
keretein belül a gyerekek ruharekonstrukciók és korhű tárgyak felismerésével, bibliai idézetek
és képek párosításával, valamint katolikus, evangélikus, illetve református térbelsők
berendezésével és megkülönböztetésével foglalkoznak majd.
Az ország legnagyobb hangszermúzeuma, a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a
legizgalmasabb instrumentumokat mutatja be, amelyeket kivétel nélkül a diákok is
kipróbálhatnak. A Katonai Emlékpark Pákozd katonái alaki kiképzéssel készülnek a
szabadságharc harcalaki mozzanataiból, ahol a gyerekek korhű ruhába öltözve,
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”. A Reptár –
Szolnoki repülőmúzeum jóvoltából a diákok VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül
fedezhetnek fel egy vadászrepülőgépet és légiharcot folytathatnak egy MiG-29-essel az
osztályteremben.
A Magyar Földrajzi Múzeum segítségével olyan távoli tájakra juthatnak el a tanulók, mint a
Húsvét-sziget, a Szahara vagy éppen Amazónia. Eközben megtanulnak mangót préselni,
beöltöznek barlangásznak és megtudják, hogyan kell praktikusan csomagolni egy piros
hátizsákba egy világkörüli útra. A Siklósi Vár múzeuma pedig 3 jelentős történelmi korszakot
elevenít meg a diákok előtt, mindezt korhű ruhába öltözött személyekkel, jellemző használatiés harci tárgyakkal, amelyeket a program végén minden gyerek magára ölthet, kipróbálhat,
hogy valódi történelmi élményekben részesülhessenek a várfalakon kívül is.
„Az eddigi 10 megvalósult iskolai edukációs program alapján az a tapasztalatunk, hogy a
pedagógusok, az iskolák nyitottan és örömmel fogadják a rendezvényt. A visszajelzésük
egyöntetűen az, hogy minél több ilyen rendhagyó tanítási napra lenne szükség,
projektnapokra, témahetekre, vetélkedőkre, hiszen ezek a XXI. századi kompetenciák mentén
fejlesztik a gyerekeket.
Minden interaktív foglalkozás alkalmával a kommunikáció, az együttműködési készség, a
kreativitás is nagymértékben fejlődik, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein
belül nem lehet ilyen hatékonyan erősíteni.” – fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai
edukációs programot megvalósító Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
Forrás: Felelős
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról

Szülők

- Budapestimami -
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Felvidékre utaznak a magyar múzeumok – avagy VR szemüveg, apródképző és
telefonközpont a határon túl is
A 2017 márciusában indult Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 14
magyarországi állomást követően június 20-án ezúttal határon túlra, a szlovákiai Udvard
községbe érkezik interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. Az országos
múzeumnépszerűsítő program célja, hogy élményszerű, látványos és tartalmas
foglalkozásokon keresztül közelebb hozza a múzeumok világát a diákokhoz és a
pedagógusokhoz egyaránt, ízelítőt adjon számukra abból a színes palettából, amely hazánk
kulturális kincseit, örökségét és értékeit hordozza. A Mozaik Múzeumtúrához már több
mint 300 hazai múzeum csatlakozott, az iskolai edukációs program pedig nagy sikerrel már
közel 6000 gyerekhez jutott el az elmúlt 2 tanévben.
Az összeállított programok a legkülönfélébbek, a repülést szimuláló VR szemüvegtől az
interaktív hangszerbemutatón át, az apródképzőn és a harcalaki kiképzésen keresztül egészen
a kézi kapcsolású telefonközpont használatáig. Emellett a Reformáció 500 emlékévhez
kapcsolódóan Balatoni József, Jocó bácsi vetélkedőjén is részt vesznek a gyerekek, illetve a
témával már előzetesen foglalkoznak és kiselőadásokat, produkciókat állítanak össze,
amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt mutatnak be.
A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével
megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások a 10-14 év közötti korosztályt szólítják
meg, akikből a jövő múzeumlátogatói lesznek.
„Az elmúlt 2 tanév alapján azt tudom mondani, hogy az ötlet nagyon is bevált. Az volt az elképzelésünk,
hogy egy olyan programot hozzunk létre, ahol intenzíven és viszonylag nagy számban tudjuk
megszólítani a gyerekeket. Az iskolai edukációs programmal a fő célunk az, hogy minél többféle
tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot mutassunk be, pontosan azért, hogy a diákok közül mindenki
megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelőt. Az idei tanév utolsó állomásaként pedig határon túlra
is elmegyünk, mégpedig Felvidékre, Udvardra látogatunk el, mert kiemelten fontosnak tarjuk, hogy a
határon túli magyar diákokkal is megismertessük a magyarországi múzeumok kulturális sokszínűségét.”
– mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra programot koordináló Örökség
Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Az osztályok a kialakított helyszíneken párhuzamosan több állomáson kalandozhatnak
történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek
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világában. A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos eszközökkel, kedvcsináló
foglalkozásokkal „divatba hozza” a múzeumlátogatást: ösztönözze a diákokat, tanárokat és
ezáltal a szülőket is a múzeumi programkínálat felfedezésére.
Az a tapasztalatunk, hogy mindenhol örömmel, nyitottsággal fogadják a Mozaik Múzeumtúra iskolai
edukációs programját mind a múzeumok, mind az oktatási intézmények oldaláról. A kezdeményezés
különlegessége az, hogy a gyerekek saját közegébe, a tornacsarnokba, az osztálytermekbe, az
iskolaudvarokra viszünk el helyszínenként 5-7 utazó interaktív múzeumpedagógiai foglalkozást, amivel
garantált a sikerünk. Egy fél napra elfoglaljuk az iskolát és minden az élményalapú edukációról, a
játékosságról, az egyedi megközelítésekről és a gyerekek aktív részvételéről szól. Ők azt érzik, hogy 4
órán keresztül játszanak, ami igaz, közben pedig rengeteget tanulnak is észrevétlenül. Számunkra pedig
az a legnagyobb elismerés, amikor a nap végén csillogó szemmel és széles mosollyal odajönnek hozzánk
a diákok és azt mondják: ez egy szuper nap volt, jöjjünk máskor is.” – fogalmaz Vargacz Alexandra,
az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
Az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola 5-9. osztályos tanulói június 20-án a következő
foglalkozásokon vehetnek részt:
A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják magukat Dr.
Csontként. Megismerhetik a nemre, sérülésekre, betegségekre utaló jeleket, nyomokat,
régészeti feltárásokból származó csontokat tanulmányozhatnak.
A Postamúzeum utazó foglalkozásán a gyerekek bepillantást nyerhetnek a telefonálás közel
140 éves történetébe, és egy működő kézi kapcsolású telefonközpont használata közben
megismerkedhetnek a telefonálás hajdani szépségeivel és rejtelmeivel, a telefonos
kisasszonyok nehézségekkel teli munkájával. Az iPhone-ok korából furcsa visszatekinteni
azokba az időkbe, amikor még hosszú várakozás előzte meg a telefonbeszélgetéseket, és
gyakran recsegett, zúgott a vonal, de a gyerekek nagy örömmel fedezik fel a távbeszélőkezelés feladatait, kapcsolják és bontják a vonalakat.
A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának múzeumpedagógiai
foglalkozásán a részvevők belekóstolhatnak a középkori apródok egy-egy próbájába, mellyel
bebizonyíthatják rátermettségüket a lovagi életre, ezáltal is közelebb hozva a múltat a jelen kor
gyermekeihez.
A Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja középpontba,
császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután megkapták kiképzésüket a
szabadságharc harcalaki mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben
„indulhatnak a csatába”, mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok
életéről.
A Magyar Nemzeti Múzeum az Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján készül a gyerekek
számára megoldandó feladatokkal, mint például a reformáció korabeli tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, bibliai idézetek és képek párosítása, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezése és megkülönböztetése.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
vadászrepülőgépek világát, légiharcot indítanak az osztályteremben egy MiG-29-essel, illetve
egy Puma századjelvényt is kiraknak majd.
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A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény
pedig a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik a didzseridutól kezdve a svájci havasi
kürtön át a tradicionális afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak.
Bővebben
a
programról:
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
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Felvidékre utaznak a magyar múzeumok – avagy VR szemüveg, apródképző és
telefonközpont a határon túl is
2018. június 18. hétfő, 15:17
A 2017 márciusában indult Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 14
magyarországi állomást követően június 20-án ezúttal határon túlra, a szlovákiai Udvard
községbe érkezik interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. Az országos
múzeumnépszerűsítő program célja, hogy élményszerű, látványos és tartalmas
foglalkozásokon keresztül közelebb hozza a múzeumok világát a diákokhoz és a
pedagógusokhoz egyaránt, ízelítőt adjon számukra abból a színes palettából, amely hazánk
kulturális kincseit, örökségét és értékeit hordozza. A Mozaik Múzeumtúrához már több
mint 300 hazai múzeum csatlakozott, az iskolai edukációs program pedig nagy sikerrel már
közel 6000 gyerekhez jutott el az elmúlt 2 tanévben.
Az összeállított programok a legkülönfélébbek, a repülést szimuláló VR szemüvegtől az
interaktív hangszerbemutatón át, az apródképzőn és a harcalaki kiképzésen keresztül egészen
a kézi kapcsolású telefonközpont használatáig. Emellett a Reformáció 500 emlékévhez
kapcsolódóan Balatoni József, Jocó bácsi vetélkedőjén is részt vesznek a gyerekek, illetve a
témával már előzetesen foglalkoznak és kiselőadásokat, produkciókat állítanak össze,
amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt mutatnak be.
A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével
megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások a 10-14 év közötti korosztályt szólítják
meg, akikből a jövő múzeumlátogatói lesznek.
„Az elmúlt 2 tanév alapján azt tudom mondani, hogy az ötlet nagyon is bevált. Az volt az
elképzelésünk, hogy egy olyan programot hozzunk létre, ahol intenzíven és viszonylag nagy számban
tudjuk megszólítani a gyerekeket. Az iskolai edukációs programmal a fő célunk az, hogy minél többféle
tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot mutassunk be, pontosan azért, hogy a diákok közül mindenki
megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelőt. Az idei tanév utolsó állomásaként pedig határon túlra
is elmegyünk, mégpedig Felvidékre, Udvardra látogatunk el, mert kiemelten fontosnak tarjuk, hogy a
határon túli magyar diákokkal is megismertessük a magyarországi múzeumok kulturális sokszínűségét.”
– mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra programot koordináló Örökség
Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
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Az osztályok a kialakított helyszíneken párhuzamosan több állomáson kalandozhatnak
történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek
világában. A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos eszközökkel, kedvcsináló
foglalkozásokkal „divatba hozza” a múzeumlátogatást: ösztönözze a diákokat, tanárokat és
ezáltal a szülőket is a múzeumi programkínálat felfedezésére.
Az a tapasztalatunk, hogy mindenhol örömmel, nyitottsággal fogadják a Mozaik Múzeumtúra iskolai
edukációs programját mind a múzeumok, mind az oktatási intézmények oldaláról. A kezdeményezés
különlegessége az, hogy a gyerekek saját közegébe, a tornacsarnokba, az osztálytermekbe, az
iskolaudvarokra viszünk el helyszínenként 5-7 utazó interaktív múzeumpedagógiai foglalkozást, amivel
garantált a sikerünk. Egy fél napra elfoglaljuk az iskolát és minden az élményalapú edukációról, a
játékosságról, az egyedi megközelítésekről és a gyerekek aktív részvételéről szól. Ők azt érzik, hogy 4
órán keresztül játszanak, ami igaz, közben pedig rengeteget tanulnak is észrevétlenül. Számunkra pedig
az a legnagyobb elismerés, amikor a nap végén csillogó szemmel és széles mosollyal odajönnek hozzánk
a diákok és azt mondják: ez egy szuper nap volt, jöjjünk máskor is.” -fogalmaz Vargacz Alexandra,
az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
Az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola 5-9. osztályos tanulói június 20-án a következő
foglalkozásokon vehetnek részt:
A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják magukat Dr.
Csontként. Megismerhetik a nemre, sérülésekre, betegségekre utaló jeleket, nyomokat,
régészeti feltárásokból származó csontokat tanulmányozhatnak.
A Postamúzeum utazó foglalkozásán a gyerekek bepillantást nyerhetnek a telefonálás közel
140 éves történetébe, és egy működő kézi kapcsolású telefonközpont használata közben
megismerkedhetnek a telefonálás hajdani szépségeivel és rejtelmeivel, a telefonos
kisasszonyok nehézségekkel teli munkájával. Az iPhone-ok korából furcsa visszatekinteni
azokba az időkbe, amikor még hosszú várakozás előzte meg a telefonbeszélgetéseket, és
gyakran recsegett, zúgott a vonal, de a gyerekek nagy örömmel fedezik fel a távbeszélőkezelés feladatait, kapcsolják és bontják a vonalakat.
A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának múzeumpedagógiai
foglalkozásán a részvevők belekóstolhatnak a középkori apródok egy-egy próbájába, mellyel
bebizonyíthatják rátermettségüket a lovagi életre, ezáltal is közelebb hozva a múltat a jelen kor
gyermekeihez.
A Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja középpontba,
császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután megkapták kiképzésüket a
szabadságharc harcalaki mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben
„indulhatnak a csatába”, mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok
életéről.
A Magyar Nemzeti Múzeum az Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján készül a gyerekek
számára megoldandó feladatokkal, mint például a reformáció korabeli tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, bibliai idézetek és képek párosítása, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezése és megkülönböztetése.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
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vadászrepülőgépek világát, légiharcot indítanak az osztályteremben egy MiG-29-essel, illetve
egy Puma századjelvényt is kiraknak majd.
A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény
pedig a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik a didzseridutól kezdve a svájci havasi
kürtön át a tradicionális afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak.

Bővebben
a
programról:
www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
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http://majthenyi.edupage.org/blog183/?

Mozaik Múzeumtúra
Felvidékre utaznak a magyar múzeumok – avagy VR szemüveg, apródképző és
telefonközpont a határon túl is
A 2017 márciusában indult Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat 14
magyarországi állomást követően június 20-án ezúttal határon túlra, a szlovákiai Udvard
községbe érkezik interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. Az országos
múzeumnépszerűsítő program célja, hogy élményszerű, látványos és tartalmas
foglalkozásokon keresztül közelebb hozza a múzeumok világát a diákokhoz és a
pedagógusokhoz egyaránt, ízelítőt adjon számukra abból a színes palettából, amely hazánk
kulturális kincseit, örökségét és értékeit hordozza. A Mozaik Múzeumtúrához már több
mint 300 hazai múzeum csatlakozott, az iskolai edukációs program pedig nagy sikerrel már
közel 6000 gyerekhez jutott el az elmúlt 2 tanévben.
Az összeállított programok a legkülönfélébbek, a repülést szimuláló VR szemüvegtől az
interaktív hangszerbemutatón át, az apródképzőn és a harcalaki kiképzésen keresztül egészen
a kézi kapcsolású telefonközpont használatáig. Emellett a Reformáció 500 emlékévhez
kapcsolódóan Balatoni József, Jocó bácsi vetélkedőjén is részt vesznek a gyerekek, illetve a
témával már előzetesen foglalkoznak és kiselőadásokat, produkciókat állítanak össze,
amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt mutatnak be.
A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével
megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások a 10-14 év közötti korosztályt szólítják
meg, akikből a jövő múzeumlátogatói lesznek.
„Az elmúlt 2 tanév alapján azt tudom mondani, hogy az ötlet nagyon is bevált. Az volt az
elképzelésünk, hogy egy olyan programot hozzunk létre, ahol intenzíven és viszonylag nagy számban
tudjuk megszólítani a gyerekeket. Az iskolai edukációs programmal a fő célunk az, hogy minél többféle
tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot mutassunk be, pontosan azért, hogy a diákok közül mindenki
megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelőt. Az idei tanév utolsó állomásaként pedig határon túlra
is elmegyünk, mégpedig Felvidékre, Udvardra látogatunk el, mert kiemelten fontosnak tarjuk, hogy a
határon túli magyar diákokkal is megismertessük a magyarországi múzeumok kulturális sokszínűségét.”
– mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra programot koordináló Örökség
Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
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Az osztályok a kialakított helyszíneken párhuzamosan több állomáson kalandozhatnak
történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek
világában. A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos eszközökkel, kedvcsináló
foglalkozásokkal „divatba hozza” a múzeumlátogatást: ösztönözze a diákokat, tanárokat és
ezáltal a szülőket is a múzeumi programkínálat felfedezésére.
Az a tapasztalatunk, hogy mindenhol örömmel, nyitottsággal fogadják a Mozaik Múzeumtúra iskolai
edukációs programját mind a múzeumok, mind az oktatási intézmények oldaláról. A kezdeményezés
különlegessége az, hogy a gyerekek saját közegébe, a tornacsarnokba, az osztálytermekbe, az
iskolaudvarokra viszünk el helyszínenként 5-7 utazó interaktív múzeumpedagógiai foglalkozást, amivel
garantált a sikerünk. Egy fél napra elfoglaljuk az iskolát és minden az élményalapú edukációról, a
játékosságról, az egyedi megközelítésekről és a gyerekek aktív részvételéről szól. Ők azt érzik, hogy 4
órán keresztül játszanak, ami igaz, közben pedig rengeteget tanulnak is észrevétlenül. Számunkra pedig
az a legnagyobb elismerés, amikor a nap végén csillogó szemmel és széles mosollyal odajönnek hozzánk
a diákok és azt mondják: ez egy szuper nap volt, jöjjünk máskor is.” - fogalmaz Vargacz Alexandra,
az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
Az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola 5-9. osztályos tanulói június 20-án a következő
foglalkozásokon vehetnek részt:
A Magyar Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják magukat Dr.
Csontként. Megismerhetik a nemre, sérülésekre, betegségekre utaló jeleket, nyomokat,
régészeti feltárásokból származó csontokat tanulmányozhatnak.
A Postamúzeum utazó foglalkozásán a gyerekek bepillantást nyerhetnek a telefonálás közel
140 éves történetébe, és egy működő kézi kapcsolású telefonközpont használata közben
megismerkedhetnek a telefonálás hajdani szépségeivel és rejtelmeivel, a telefonos
kisasszonyok nehézségekkel teli munkájával. Az iPhone-ok korából furcsa visszatekinteni
azokba az időkbe, amikor még hosszú várakozás előzte meg a telefonbeszélgetéseket, és
gyakran recsegett, zúgott a vonal, de a gyerekek nagy örömmel fedezik fel a távbeszélőkezelés feladatait, kapcsolják és bontják a vonalakat.
A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának múzeumpedagógiai
foglalkozásán a részvevők belekóstolhatnak a középkori apródok egy-egy próbájába, mellyel
bebizonyíthatják rátermettségüket a lovagi életre, ezáltal is közelebb hozva a múltat a jelen kor
gyermekeihez.
A Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja középpontba,
császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután megkapták kiképzésüket a
szabadságharc harcalaki mozzanataiból, szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben
„indulhatnak a csatába”, mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok
életéről.
A Magyar Nemzeti Múzeum az Ige-Idők című időszaki kiállítás alapján készül a gyerekek
számára megoldandó feladatokkal, mint például a reformáció korabeli tárgyak és
ruharekonstrukciók felismerése, bibliai idézetek és képek párosítása, valamint katolikus,
evangélikus, illetve református térbelsők berendezése és megkülönböztetése.
A Reptár – Szolnoki repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
fogja feleleveníteni, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
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vadászrepülőgépek világát, légiharcot indítanak az osztályteremben egy MiG-29-essel, illetve
egy Puma századjelvényt is kiraknak majd.
A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény
pedig a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik a didzseridutól kezdve a svájci havasi
kürtön át a tradicionális afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak.
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A határt átlépve az udvardi iskolába érkezett a múzeumtúra Bokor Klára • 2018. június 21.,
10:06 Ki játszott már dzsembén, köcsögön, ütőgordonon? A Balaton felett ki repült? A
katonaságot kipóbáltad? És a tekerős vagy tárcsázós telefon az megvan? Ha mindezekre
nemmel feleltél, akkor a MOZAIK múzeumtúra kiváló alkalom volt mindezeket kipróbálni. A
Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai
Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozásokba élvezettel kapcsolódtak be az udvardi Majthényi Adolf
Alapiskola felsősei. "Felvetődik a kérdés, krétával a kézben kell-e matematikát tanítani, netán
egy érdekes film, eset kapcsán kiszámítani a hegyek magasságát?" - tette fel a kérdést
Tibenszky Moni Lisa a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetője. Portálunknak
elmondta, az élményalapú oktatást favorizálják, céljuk hogy kedvet csináljanak a
felfedezéshez. Középen Balaton József, Jocó bácsi és Tibenszky Moni Lisa Az ügyvezető
kifejtette, az iskolába hozzák a múzeumokat, mert ha sikerül ezzel a "trendi edukációs"
programmal felkelteniük a diákok érdeklődését, belőlük lesznek a jövő múzeumlátogatói. Az
osztályokban kialakított helyszíneken a gyerekek hét múzeumban kalandozhatnak, ahol a
játékos ismertetők mellett feladatokat oldanak meg, kipróbálhatnak muzeális dolgokat,
pontokat gyűjtenek. Érdemes versengeni - hangsúlyozta, mert a legtöbb pontot gyűjtő csapat
egy számukra kedves és érdekes kiállítást választhat jutalomként, ahová az egész osztály
meghívást nyer, amit természetesen a programból finanszíroznak. Balaton József Jocó bácsi, a
tetkós-napszemüveges-tornacipős pedagógus módszerei sok gyerekre hatnak felszabadítóan.
Ő ennek a programnak a házigazdája. Vetélkedőjén különböző képeket, anagrammákat raktak
össze a gyerekek, sok fontos ismeretet játékosan, mintegy mellékesen megtanultak. A
kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény bizarr hangszerállománnyal érkezett. A diákok
az esőcsináló hangszertől a hegyi kürtükig a világ sok hangszerét kipróbálhatták és a
sikerélmény se maradt el, hiszen a végére egy kisebb koncert is kerekedett, a gyerekek együtt
tapsolták a ritmust a hangszereket bemutató művésszel. A Reptár - Szolnoki repülőmúzeum ,
amely 2016-ban az év turisztikai szenzációja volt, átfogó képet adott a diákoknak főleg a
hadászati repülőgépekről, VR (virtuális valóság) szemüvegen keresztül láthatták egy MiG-29es belsejét vagy a saját lábukat, amint éppen ejtőernyővel landolnak. Élmény volt a javából. A
Magyar Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok a régészeti feltárásokból
származó csontokat tanulmányozhatták, keresve a sérülésekre, betegségekre, nemre korra
utaló jeleket. Feladatképpen a következő csoportnak már ők mesélték el, mire utalnak a
csontokon látható kopások, deformációk. A Pákozdi Katonai Emlékpark az 1848/49-es
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szabadságharc témakörét állította a középpontba. A kiképzők honvédségi és császári ruhába
bújtatták a gyerekeket, megkapták szuronyaikat és kezdődhetett a kiképzés. "Fegyvert
vállhoz! Fegyvert lábhoz!" - hangoztak a vezényszavak. Némelyik bakának még a jobb és bal
se ment, sok dolga lesz vele a kiképzőtisztnek. Mindemellett sok érdekességet megtudhattak
a huszárok életéről. A Postamúzeum foglalkozásain a csoportok bepillantást nyertek a
telefonálás 140 éves történetébe. Első feladatként a különböző évszámokhoz telefonok
fényképeit kellett párosítani, ami nem volt éppen könnyű feladat, de az igazi sokk akkor jött,
amikor rádöbbentek, milyen körülményes volt annak idején a telefonálás - a beszélgetéseket
hosszú várakozás előzte meg, zúgott, recsegett , megszakadt a vonal, de a kapcsolótábla kézi
kezelése se volt túl egyszerű. A Magyar Nemzeti Múzeum a reformáció 500 éves évfordulójára
fókuszált foglalkozásaiban. A csoportoknak ki kellett válogatniuk azon tárgyak képeit,
amelyek nem valók a református templomba, volt ruhakiállítás és mivel a református
úriasszonyok végezték a kisebb gyógyításokat is, ezért egy korabeli egészségügyi doboz
tartalma is bemutatásra került. A képen egy korabeli református Biblia, amelynek képeit a
hívők otthon kifesthették. Képgalériánk: Az Esztergomi Vármúzeum mint a környék
múzeuma kapcsolódott a programba. Foglalkozásaik a lovagkort hozták az iskola falai közé.
Ki marad talpon a lovagi tornán?(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/kultura/ahatart-atlepve-az-udvardi-iskolaba-erkezett-a-muzeumtura)
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Múzeumi élmények Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a Felvidékig – avagy Mozaik
Múzeumtúra a gyerekek nyelvén
A 2017-2018-as tanévben is sikerrel zárult a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A 2017 márciusi indulás óta összesen
15 iskolába látogatott el az utazó múzeumnépszerűsítő programsorozat. Budapesten, 5
megyében és a határon túl is, Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a Felvidékig 1,5 év
alatt közel 8 000 diák találkozott 13 múzeum közreműködésének köszönhetően
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, amelyek célja,
hogy közelebb hozzák a diákokat és tanárokat a múzeumok világához és megkedveltessék
velük a múzeumba járást.
A programban a Bélyegmúzeum, a Diósgyőri vár, a Katonai Emlékpark Pákozd, a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar
Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Magyar Természettudományi Múzeum, az
MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Postamúzeum,
a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Siklósi Vár múzeuma vett részt interaktív,
érdekes foglalkozásokkal.
Egy-egy alkalommal minimum 5 múzeum képviseltette magát, akik különböző
foglalkozásokon keresztül hozták közelebb a gyerekekhez az általuk képviselt tematikát.
Történelemben, természettudományokban és művészetekben is kalandozhattak a felső
tagozatos 10-14 év közötti diákok.
Az adott év egy jeles emlékévéhez is kapcsolódtak feladatok, vetélkedők, ez az első
alkalommal az „Arany 200”, a második tanévben pedig a „Reformáció 500” volt. A diákok a
témával minden alkalommal már előzetesen foglalkoztak és kiselőadásokat, produkciókat
állítottak össze, amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt is bemutathattak.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a korábban
már nagy sikerrel debütált Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyomán. Az Örökség Kultúrpolitikai
Intézettel, mint a program lebonyolítójával közösen, annyit csavartunk a koncepción, hogy nem a
gyerekeket és pedagógusokat csábítottuk az ingyenes és sokszínű programpalettával rendelkező
múzeumi nyílt napokra, hanem a diákok saját közegébe, az iskolákba vittük el a múzeumi kiállítások egyegy részletét, illetve a múzeumpedagógusokat. 15 iskolai helyszín után boldogan mondhatom, hogy az
ötlet nagyon is bevált. Minden interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás során a gyerekek
kommunikációja, együttműködési készsége, a kreativitása is nagymértékben fejlődött, amelyeket a
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hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem lehet ilyen hatékonyan erősíteni. A célunk ismét
közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok körében és bízunk benne, hogy a jövőben még több
megyébe és határon túli magyar nyelvű iskolába eljuthatunk ezekkel az aktivitásokkal.” – fogalmaz
Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők
Iskolája ügyvezetője.
Azt gondolom, hogy elértük a célunkat, nagyon pozitívak a visszajelzések. Látjuk a diákokon, hogy
milyen nagy örömmel vettek részt a programokon és aztán milyen izgatottan várták az
eredményhirdetést, hogy hogyan is szerepeltek, övék lesz-e az ajándék múzeumi osztálykirándulás.
Igyekeztünk minél többféle tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot bevonni és lehetőséget biztosítani
számukra, hogy megmutathassák magukat a program keretein belül. A legfőbb célunk pedig az, hogy a
Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később múzeumlátogatókká váljanak. Kiemelten
fontosnak tarjuk, hogy most foglalkozunk ezzel a korosztállyal, hiszen most tudjuk őket bevonni a
leginkább. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, érdekes
és hasznos kiállításokon és programokon vehetünk részt, ami még a tanulásban is segít.” – mondta el
Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra programot lebonyolító Örökség Kultúrpolitikai
Intézet igazgatója.
Az edukációs programban sok innováció került az aktivitások közé a digitális világ
bekapcsolásával, a VR (virtuális valóság) szemüvegek, a táblagépek és különféle
okoseszközök használatával, mindemellett a régebbi korok emlékei, leletei, csontjai, vagy
éppen 140 éves telefonközpontja is megelevenedett a diákok előtt.
„A mai gyerekekhez ez az út, hogy minél interaktívabb, minél élménytelibb dolgokat adjunk nekik, mert
ők nagyon szeretik azt, hogy egy-egy tárgyhoz hozzá lehet nyúlni, ki lehet próbálni és mindenhez lehet
olyan interaktív játékot kitalálni, amiből azt érzik, hogy igen, ebben érdemes volt részt venni. Ezért is
örülök kifejezetten, hogy a Mozaik Múzeumtúra programban dolgozhatok, mert pont ugyanaz a
szemlélet és azok a módszerek tükröződnek vissza, amelyekben én is mélyen hiszek.” – fejtette ki
Balatoni József, „Jocó bácsi”, a Mozaik Múzeumtúra vetélkedőjének házigazdája.
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Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a Felvidékig – avagy múzeumtúra a gyerekek nyelvén
A 2017-2018-as tanévben is sikerrel zárult a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja
a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A 2017 márciusi indulás óta összesen 15 iskolába
látogatott el az utazó múzeumnépszerűsítő programsorozat. Budapesten, 5 megyében és a
határon túl is, Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a Felvidékig 1,5 év alatt közel 8 000 diák
találkozott 13 múzeum közreműködésének köszönhetően élményszerű, látványos és
tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal.
Közlemény, 2018. július 3.
A programban a Bélyegmúzeum, a Diósgyőri vár, a Katonai Emlékpark Pákozd, a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar
Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Magyar Természettudományi Múzeum, az
MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Postamúzeum,
a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Siklósi Vár múzeuma vett részt interaktív,
érdekes foglalkozásokkal.
Egy-egy alkalommal minimum 5 múzeum képviseltette magát, akik különböző
foglalkozásokon keresztül hozták közelebb a gyerekekhez az általuk képviselt tematikát.
Történelemben, természettudományokban és művészetekben is kalandozhattak a felső
tagozatos 10-14 év közötti diákok.
Az adott év egy jeles emlékévéhez is kapcsolódtak feladatok, vetélkedők, ez az első
alkalommal az „Arany 200”, a második tanévben pedig a „Reformáció 500” volt. A diákok a
témával minden alkalommal már előzetesen foglalkoztak és kiselőadásokat, produkciókat
állítottak össze, amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt is bemutathattak.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a korábban
már nagy sikerrel debütált Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyomán. Az Örökség Kultúrpolitikai
Intézettel, mint a program lebonyolítójával közösen, annyit csavartunk a koncepción, hogy nem a
gyerekeket és pedagógusokat csábítottuk az ingyenes és sokszínű programpalettával rendelkező
múzeumi nyílt napokra, hanem a diákok saját közegébe, az iskolákba vittük el a múzeumi kiállítások egyegy részletét, illetve a múzeumpedagógusokat. 15 iskolai helyszín után boldogan mondhatom, hogy az
ötlet nagyon is bevált. Minden interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás során a gyerekek
kommunikációja, együttműködési készsége, a kreativitása is nagymértékben fejlődött, amelyeket a
hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem lehet ilyen hatékonyan erősíteni. A célunk ismét

480

közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok körében és bízunk benne, hogy a jövőben még több
megyébe és határon túli magyar nyelvű iskolába eljuthatunk ezekkel az aktivitásokkal.” – fogalmaz
Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők
Iskolája ügyvezetője.
Azt gondolom, hogy elértük a célunkat, nagyon pozitívak a visszajelzések. Látjuk a diákokon, hogy
milyen nagy örömmel vettek részt a programokon és aztán milyen izgatottan várták az
eredményhirdetést, hogy hogyan is szerepeltek, övék lesz-e az ajándék múzeumi osztálykirándulás.
Igyekeztünk minél többféle tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot bevonni és lehetőséget biztosítani
számukra, hogy megmutathassák magukat a program keretein belül. A legfőbb célunk pedig az, hogy a
Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később múzeumlátogatókká váljanak. Kiemelten
fontosnak tarjuk, hogy most foglalkozunk ezzel a korosztállyal, hiszen most tudjuk őket bevonni a
leginkább. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, érdekes
és hasznos kiállításokon és programokon vehetünk részt, ami még a tanulásban is segít.” – mondta el
Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra programot lebonyolító Örökség Kultúrpolitikai
Intézet igazgatója.
Az edukációs programban sok innováció került az aktivitások közé a digitális világ
bekapcsolásával, a VR (virtuális valóság) szemüvegek, a táblagépek és különféle
okoseszközök használatával, mindemellett a régebbi korok emlékei, leletei, csontjai, vagy
éppen 140 éves telefonközpontja is megelevenedett a diákok előtt.
„A mai gyerekekhez ez az út, hogy minél interaktívabb, minél élménytelibb dolgokat adjunk nekik, mert
ők nagyon szeretik azt, hogy egy-egy tárgyhoz hozzá lehet nyúlni, ki lehet próbálni és mindenhez lehet
olyan interaktív játékot kitalálni, amiből azt érzik, hogy igen, ebben érdemes volt részt venni. Ezért is
örülök kifejezetten, hogy a Mozaik Múzeumtúra programban dolgozhatok, mert pont ugyanaz a
szemlélet és azok a módszerek tükröződnek vissza, amelyekben én is mélyen hiszek.” – fejtette ki
Balatoni József, „Jocó bácsi”, a Mozaik Múzeumtúra vetélkedőjének házigazdája.
A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósult meg a Mozaik Múzeumtúra
iskolai edukációs programja.
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Dátum:

7/3/2018

Médium:

museum.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Felvidékig

Múzeumi élmények Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a

Link:
http://www.museum.hu/hir/7592/Muzeumi_elmenyek_Baranyatol_Borsod-AbaujZemplenen_at_a_Felvidekig

Múzeumi élmények Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a Felvidékig
avagy Mozaik Múzeumtúra a gyerekek nyelvén
A 2017-2018-as tanévben is sikerrel zárult a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A 2017 márciusi indulás óta összesen
15 iskolába látogatott el az utazó múzeumnépszerűsítő programsorozat. Budapesten, 5
megyében és a határon túl is, Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a Felvidékig 1,5 év
alatt közel 8 000 diák találkozott 13 múzeum közreműködésének köszönhetően
élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, amelyek célja,
hogy közelebb hozzák a diákokat és tanárokat a múzeumok világához és megkedveltessék
velük a múzeumba járást.
A programban a Bélyegmúzeum, a Diósgyőri vár, a Katonai Emlékpark Pákozd, a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar
Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Magyar Természettudományi Múzeum, az
MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Postamúzeum,
a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Siklósi Vár múzeuma vett részt interaktív,
érdekes
foglalkozásokkal.
Egy-egy alkalommal minimum 5 múzeum képviseltette magát, akik különböző
foglalkozásokon keresztül hozták közelebb a gyerekekhez az általuk képviselt tematikát.
Történelemben, természettudományokban és művészetekben is kalandozhattak a felső
tagozatos
10-14
év
közötti
diákok.
Az adott év egy jeles emlékévéhez is kapcsolódtak feladatok, vetélkedők, ez az első
alkalommal az „Arany 200”, a második tanévben pedig a „Reformáció 500” volt. A diákok a
témával minden alkalommal már előzetesen foglalkoztak és kiselőadásokat, produkciókat
állítottak össze, amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt is bemutathattak.
„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a
korábban már nagy sikerrel debütált Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyomán. Az Örökség
Kultúrpolitikai Intézettel, mint a program lebonyolítójával közösen, annyit csavartunk a
koncepción, hogy nem a gyerekeket és pedagógusokat csábítottuk az ingyenes és sokszínű
programpalettával rendelkező múzeumi nyílt napokra, hanem a diákok saját közegébe, az
iskolákba vittük el a múzeumi kiállítások egy-egy részletét, illetve a múzeumpedagógusokat.
15 iskolai helyszín után boldogan mondhatom, hogy az ötlet nagyon is bevált. Minden
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interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás során a gyerekek kommunikációja,
együttműködési készsége, a kreativitása is nagymértékben fejlődött, amelyeket a
hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem lehet ilyen hatékonyan erősíteni. A célunk
ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok körében és bízunk benne, hogy a
jövőben még több megyébe és határon túli magyar nyelvű iskolába eljuthatunk ezekkel az
aktivitásokkal.” – fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot
megvalósító Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
Azt gondolom, hogy elértük a célunkat, nagyon pozitívak a visszajelzések. Látjuk a diákokon,
hogy milyen nagy örömmel vettek részt a programokon és aztán milyen izgatottan várták az
eredményhirdetést, hogy hogyan is szerepeltek, övék lesz-e az ajándék múzeumi
osztálykirándulás. Igyekeztünk minél többféle tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot bevonni és
lehetőséget biztosítani számukra, hogy megmutathassák magukat a program keretein belül.
A legfőbb célunk pedig az, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később
múzeumlátogatókká váljanak. Kiemelten fontosnak tarjuk, hogy most foglalkozunk ezzel a
korosztállyal, hiszen most tudjuk őket bevonni a leginkább. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz
az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, érdekes és hasznos kiállításokon és
programokon vehetünk részt, ami még a tanulásban is segít.” – mondta el Makranczi Zsolt, a
Mozaik Múzeumtúra programot lebonyolító Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Az edukációs programban sok innováció került az aktivitások közé a digitális világ
bekapcsolásával, a VR (virtuális valóság) szemüvegek, a táblagépek és különféle
okoseszközök használatával, mindemellett a régebbi korok emlékei, leletei, csontjai, vagy
éppen 140 éves telefonközpontja is megelevenedett a diákok előtt.
„A mai gyerekekhez ez az út, hogy minél interaktívabb, minél élménytelibb dolgokat adjunk
nekik, mert ők nagyon szeretik azt, hogy egy-egy tárgyhoz hozzá lehet nyúlni, ki lehet
próbálni és mindenhez lehet olyan interaktív játékot kitalálni, amiből azt érzik, hogy igen,
ebben érdemes volt részt venni. Ezért is örülök kifejezetten, hogy a Mozaik Múzeumtúra
programban dolgozhatok, mert pont ugyanaz a szemlélet és azok a módszerek tükröződnek
vissza, amelyekben én is mélyen hiszek.” – fejtette ki Balatoni József, „Jocó bácsi”, a Mozaik
Múzeumtúra
vetélkedőjének
házigazdája.
A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével
valósult meg a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja.
Bővebben
a
www.mozaikmuzeumtura.hu www.facebook.com/mozaikmuzeumtura
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programról:

Dátum:

7/3/2018

Médium:

artnwes.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
Múzeumi élmények Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a
Felvidékig – avagy Mozaik Múzeumtúra a gyerekek nyelvén
Link:
http://artnews.hu/2018/07/03/muzeumi-elmenyek-baranyatolborsod-abauj-zemplenen-at-a-felvidekig-avagy-mozaik-muzeumtura-a-gyerekek-nyelven/
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e) A Mozaik Múzeumtúra a PlayKid-MiniMax Gyermeknapon
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Dátum:

5/20/2018

Médium:

PlayKid

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

programajánló

Link:

https://playkid.hu/programok.html

Rama
Szeretettel várunk Titeket a Rama standjánál, május utolsó hétvégéjén a PlayKID-en, a
Millenárisban!
Felelős
Kacagó kacatok

Szülők

Iskolája

A Felelős Szülők Iskolája megmutatja, hogy nem létezik haszontalan kacat, árválkodó LEGO
darab, és hogy a műanyag flakont máshogy is újra lehet hasznosítani! Készítsünk együtt
szuper játékokat a gyerekeknek, a legkülönfélébb alapanyagokból, és egy csipet kreativitásból!
Felelős
Élménypedagógiai foglalkozások

Szülők

Iskolája

Vidám feladatok nemcsak a gyerekeknek, de a szülőket is szívesen megmozgatjuk! A Felelős
Szülők Iskolájával csapatokban, szórakoztató vetélkedőkön vehetnek részt a kicsik (és néha
nagyok is), ahol a gyerekeket az együttműködésre és a közös játékra bíztatjuk.
Regamex
A PlayKID-en most is megtalálhatjátok majd a retro zónát, ahol 20-30-40 éves konzolokkal és
számítógépekkel, korabeli játékokkal játszhattok. Egy pillanatra se gondoljátok, hogy ezeken
a mai elvárásokhoz képest grafikai és hang téren igencsak kihívásokkal küszködő
ősmasinákon futó játékok egytől-egyik unalmasak, pillanatok alatt rájuk lehet ám kattanni!
Pónicikli
VÁGTÁZZ,
MINT
EGY
IGAZI
LOVON!
A „Ponicikli” egyedülálló játék gyermekeknek 1,5 éves kortól. Ez az első olyan lovaglást
szimuláló játék, amely nem csak aranyos, de valóban lehet rajta lovagolni is! Ez nem egy
hagyományos hintaló! A „Ponicikli”-vel ott lehet lovagolni, ahol csak szeretne.
Gyertek és próbáljátok ki!
Babakötvény
Szeretettel várjuk a családokat a Babakötvény standjánál, ahol a kisebbek belebújhatnak a
hétköznapi hősök, az orvosok és a tűzoltók bőrébe, emellett papírsárkányt, hűtőmágnest vagy
bábokat készíthetnek, sőt agytekervényeiket is megdolgoztathatják logikai játékaink
segítségével.
Pólófestés
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Gondolkoztál már rajta, hogyan készíthetnél teljesen egyedi pólót, amivel senki más nem
rendelkezik? Nálunk ezt most megteheted. Fesd meg kedvenc mintádat a pólódra, és pár perc
várokozás után máris viselheted munkád gyümölcsét!
Kincsmosás
Misztikus és rejtélyes kincsek egy homokkal teli zsákba rejtve, amit magadnak kell kimosnod.
Kapsz egy öklöm méretű kincses zsákot amely homokkal van megtöltve, de egy marék
izgalmas kincset is rejt magában. Különböző ásványokat, csiszolt köveket, medálokat,
kagylókat és egyéb meglepetéseket találsz a homokban, amiket Neked kell a régi
aranymosókhoz hasonlóan a szitába öntened és addig mosnod míg az összes homok eltűnik
és a kincsek büszke tulajdonosa lehetsz!
Láthatatlan kiállítás
Láttál már beszélő számítógépet? Használtál már Braille írógépet? Szerinted mennyire lehet
nehéz vakon boldogulni egy ördöglakattal? Vajon sikerül kijutnod bekötött szemmel egy
labirintusból?
Játékvár
Szeretettel várjuk a Játékvár sarokban a kicsiket és nagyokat egyaránt, egy kis szórakozásra.
A nagyobb gyermekeknek ügyességi és logikai játékokkal kedveskedünk. És nem feledkezünk
meg a legnagyobbakról sem, ők kipróbálhatják a nerf szivacslövőinkkel a célba találást.
Kicsiket Play Dog gyurma készletekkel várjuk.
Mozaik Múzeumtúra - Pákozd Katonai Emlékpark
Minden gyerek alaki kiképzésen vehet részt az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból.
Császársági és honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben
tapasztalhatják meg e kor jellegzetességeit a látogatók. Emellett a magyar huszárság
történetével kapcsolatos játékos feladatokat is megoldhatnak az érdeklődők vasárnap.
Mozaik Múzeumtúra - Néprajzi Múzeum
Az érdeklődők szélforgót és virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig a Néprajzi
Múzeum etnocolor relax színező sorozatával ismerkedhetnek meg: a múzeum
rajzgyűjteményi anyagából készült színezőkkel a hagyományos magyar motívumok
világában kalandozhatnak.
Mozaik Múzeumtúra - RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum
A rendezvényre kilátogató családokat egy izgalmas, virtuális világba kalauzolják. Egy
vadászrepülő belsejébe kukkanthatnak be speciális VR szemüvegen keresztül és kitölthetik a
RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetnek a Közép-Európában egyedülálló
Repülőmúzeumba!
Mozaik Múzeumtúra - Bélyegmúzeum
Az ügyes kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és fejtörő vár
szombaton.
Mozaik Múzeumtúra - Magyar Földrajzi Múzeum
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A múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130 országba jutott el utazásai során. Járt
az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó és halászó helyek megjelölésére,
átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok számtalan jelentéssel bírnak, közös
jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből készült kőrakások. A standjuknál
mindenki kipróbálhatja, milyen inuksukot építeni.
Mozaik Múzeumtúra – Szerencsekerék
Vegyél részt a Mozaik Múzeumtúra múzeumpedagógiai foglalkozásain majd pörgesd meg a
szerencsekereket, hogy a Tiéd legyen az értékes ajándékok egyike! Toll, nyakbaakasztó, lufi,
színes ceruzakészlet, hűtőmágnes. Melyiket szeretnéd? Innen biztosan nem távozol üres
kézzel!
Da
Vinci
Legyél Te is felfedező!

Kids

tudományos

játszóház

Mindkét nap tudományos játszótérrel várunk Titeket, ahol kiderül: Mire jó egy Tesla gömb?
Hogyan készül a láva lámpa? Mi okozhatja az illúziót? Tartsatok Velük, hogy ezekre a
kérdésekre választ kapjatok, illetve az a szuper hírünk, hogy minden résztvevő számára 3
hónapos AJÁNDÉK hozzáférést biztosítunk egy új oktatási videótárhoz a Da Vinci Kids
apphoz, hogy otthon is elmerülhessetek a tudomány és a kísérletezés fantasztikus világában!
Ugrálóvár
Több elképesztően szuper ugrálóvárunk is lesz a PlayKID-en, amire még a szülők is szívesen
felugranának! Gyertek-gyertek, mert itt minden fölös energiát elégethettek!
BluePrint 3D rajzolás
Unod már a papírt és a ceruzát? Tudod, hogy már lehet a térben is rajzolni? Engedd el a
fantáziád és alkoss valami egyedit 3D tollainkkal a PlayKiden! Keresd a Blueprint standját
szombaton és vasárnap is!
MagicBox – A gondolkodtató játékok boltja
A MagicBox csapata az idei gyereknapon is csodajátékokat varázsol a játéksátorba. A hangulat
és a jókedv a már tőlük megszokott, a játékmárkák viszont újak. Számos izgalom és
felejthetetlen élmény kerül elő a MagicBox – a gondolkodtató játékok boltjának
varázsdobozából!
Minimax sziget
Téged is megmozgat Maci kutya és Pici cica! Gyere el a Minimax szigetre találkozz a csatorna
két legcukibb házigazdájával, akikkel akár közös fotót is készíthetsz! De nem csak rájuk
számíthatsz a szigeten: bolondozz kedvedre az ugrálóváron és a trambulinon, vagy mutasd
meg, hogy te vagy a PlayKID gólkirálya!
Pom-Bär
Találd fel magad a természetben!

Kemping

Kaland

Fedezd fel a természetet Pom-Bär macival! Látogass el hozzánk, és vegyél részt a Pom-Bär
szabadtéri
programjain!
Találkozzunk
a
szabadban!
Programok:
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*
Izgalmas
* Színezés, rajzolás
LEGO
Egy igazi LEGO kaland vár Rád!

krumplinyomat
-

készítés
Kockajáték

A KOCKAJÁTÉK LEGO Birodalom csapatával szupi-szuper programokon vehetsz részt a
PlayKID-Minimax
Gyermeknapon!
Engedd szabadjára a fantáziád, és építs bármit a játszóasztaloknál található LEGO kockákból,
a
játékállomásokon
pedig
próbáld
ki
az
izgalmas
játékokat!
Sok szeretettel, tengernyi LEGO kockával és kalandos programokkal várunk a Millenáris
Parkban.
Csodák Palotája
A tavaly megújult Csodák Palotája, játékos módon ismerteti meg a gyerekeket a tudományok
világával. A PlayKID-en bepillantást nyerhettek a Csodák Palotája hihetetlen világába, és
mindenféle fura, de nagyon érdekes játékkal találkozhattok. Lesz ott ördöglakat, rakéta
reptetés (és készítés), páros labirintus, sajtdeszka (micsoda?), szörp-pong asztal és még sok
más szuper dolog!
Magyar Református Szeretetszolgálat
Új és használt (de még jó állapotban lévő) gyermekruhákat, valamint játékokat, tanszereket
gyűjtünk, hogy ezzel is támogathassuk a nehéz körülmények között élő gyermekeket,
családokat. Csatlakozzon az összefogáshoz, adja le adományát gyűjtőpontunkon vagy hívja a
1358-as adományvonalat, mellyel hívásonként 250 forinttal támogathatja a nélkülözőket a
Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül.
A Friss Zöldségek és Gyümölcsök Ünnepe Európában
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Interfel francia zöldség-gyümölcs szakmaközi
szervezet Európai Friss Kalandok kampánya Magyarországon és Franciaországban a
gyermekes családokat célozza meg, friss zöldség- és gyümölcsfogyasztásuk növelése
érdekében.
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Dátum:

5/22/2018

Médium:

felelosszulokiskolaja.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások Gyereknapon
Link:
http://felelosszulokiskolaja.hu/csaladi-szabadido/vr-szemuveg-3d-sbelyeg-inuksuk-epites-avagy-jatekos-muzeumpedagogiai-foglalkozasok-gyereknapon

VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos múzeumpedagógiai foglalkozások
Gyereknapon
Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében sok fiatal ismerkedhet
meg a múzeumok lenyűgöző titkaival és azzal a páratlan örökséggel, amelyet ápolnak.
A Mozaik Múzeumtúra kialakított helyszíne a Millenáris Parkban 2 napon keresztül több
játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai,
drámapedagógiai aktivitásokról, vagy éppen élmény alapú fejlesztésről, amelyek a Felelős
Szülők Iskolája koordinálásával és szakmai szervezésével valósulnak meg. Május 26-án és 27én tehát rendhagyó módon nyerhetnek betekintést a kiállító múzeumok világába a gyerekek
és gyereklelkű felnőttek egyaránt.
Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark is vasárnap, akik alaki kiképzésben
részesítenek minden gyermeket az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból. Császársági és
honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben tapasztalhatják meg
e kor jellegzetességeit a látogatók. Emellett a magyar huszárság történetével kapcsolatos
játékos feladatokban is részt vehetnek.
A Néprajzi Múzeum állomásán kézműves foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Az érdeklődők szélforgót és virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig
a Néprajzi Múzeum etnocolor relax színező sorozatával ismerkedhetnek meg: a múzeum
rajzgyűjteményi anyagából készült színezőkkel a hagyományos magyar motívumok
világában kalandozhatnak.
A rendezvényre kilátogató családokat a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum egy izgalmas,
virtuális világba kalauzolja. Egy vadászrepülő belsejébe kukkanthatunk be speciális VR
szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk a
Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba!
A Bélyegmúzeum standjánál jókedvből és bélyegből nem lesz hiány szombaton! Az ügyes
kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és fejtörő vár. Emellett
mindenki elkészítheti náluk saját kis bélyegalbumát, a bélyegsimogatóban pedig közszemlére
bocsájtanak egy sor különleges (nyomda) technikával készült magyar bélyegkiadást: találunk
köztük hímzett, illatos, 3D-s, aranyozott, dombornyomott és Braille-írásos bélyeget,
mikroírásos ívet, hőre színváltó blokkot, kristályos díszkiadást, de több olyan is akad, melyet
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UV-lámpa fényében érdemes vizsgálni. Itt éles szemeket és finom ujjakat egyaránt érhet
meglepetés.
A Magyar Földrajzi Múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130 országba jutott el
utazásai során. Járt az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó- és halászóhelyek
megjelölésére, átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok számtalan jelentéssel
bírnak, közös jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből készült kőrakások. A
Magyar Földrajzi Múzeum standjánál kipróbálhatják a gyerekek, hogy milyen inuksukot
tudnak építeni.
„Őszintén hisszük, hogy a játékos tanulás és a különböző élménypedagógiai, múzeumpedagógiai
módszerek alkalmazása, az ismeretterjesztő applikációk és a digitális, technológiai eszközök integrálása
a legjobb út a gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltéséhez, az interaktív tudásmegosztáshoz.
Zseniális múzeumpedagógusok és szakemberek dolgoznak országszerte, akik hasonló szemléletet
képviselnek és ezt különböző, játékos foglalkozásokon keresztül meg is mutatják majd a gyereknapi
eseményen.”- fogalmazott Vargacz Alexandra, a programok szervezését koordináló Felelős
Szülők Iskolája ügyvezetője.
„Az a célunk, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később múzeumlátogatókká
váljanak. Ha most nem foglalkozunk ezzel a korosztállyal, akkor egyre nehezebben tudjuk később bevonni
őket. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, a gyermek
jól érzi magát, és segíti őt a tanulásban” – mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra
programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Ráadásként, akik részt vesznek a múzeumi aktivitásokon, megforgathatják a szerencsekereket
különféle Mozaik Múzeumtúra ajándékokért, kipróbálhatják a Da Vinci TV tudományos
játszóházi foglalkozásait, illetve ingyenes hozzáférést kaphatnak a Da Vinci Kids app
ismeretterjesztő alkalmazáshoz is.
A rendezvényen és a foglalkozásokon való részvétel ingyenes.
Múzeumi élményekre fel!
Részletes program, információ: www.playkid.hu
Facebook esemény ITT
A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap
finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósul meg.
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Dátum:

5/22/2018

Médium:

edupress.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások Gyereknapon
Link:
http://www.edupress.hu/index.php/ajanlo/1067-vr-szemuveg-3d-sbelyeg-inuksuk-epites-avagy-jatekos-muzeumpedagogiai-foglalkozasok-gyereknapon

VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos múzeumpedagógiai foglalkozások
Gyereknapon
2018. máj. 22. kedd, 21:44
Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében sok fiatal ismerkedhet
meg a múzeumok lenyűgöző titkaival és azzal a páratlan örökséggel, amelyet ápolnak.
A Mozaik Múzeumtúra kialakított helyszíne a Millenáris Parkban 2 napon keresztül több
játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai,
drámapedagógiai aktivitásokról, vagy éppen élmény alapú fejlesztésről, amelyek a Felelős
Szülők Iskolája koordinálásával és szakmai szervezésével valósulnak meg. Május 26-án és 27én tehát rendhagyó módon nyerhetnek betekintést a kiállító múzeumok világába a gyerekek
és gyereklelkű felnőttek egyaránt.
Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark is vasárnap, akik alaki kiképzésben
részesítenek minden gyermeket az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból. Császársági és
honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben tapasztalhatják meg
e kor jellegzetességeit a látogatók. Emellett a magyar huszárság történetével kapcsolatos
játékos feladatokban is részt vehetnek.
A Néprajzi Múzeum állomásán kézműves foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Az érdeklődők szélforgót és virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig
a Néprajzi Múzeum etnocolor relax színező sorozatával ismerkedhetnek meg: a múzeum
rajzgyűjteményi anyagából készült színezőkkel a hagyományos magyar motívumok
világában kalandozhatnak.
A rendezvényre kilátogató családokat a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum egy izgalmas,
virtuális világba kalauzolja. Egy vadászrepülő belsejébe kukkanthatunk be speciális VR
szemüvegen keresztül és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk a
Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba!
A Bélyegmúzeum standjánál jókedvből és bélyegből nem lesz hiány szombaton! Az ügyes
kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és fejtörő vár. Emellett
mindenki elkészítheti náluk saját kis bélyegalbumát, a bélyegsimogatóban pedig közszemlére
bocsájtanak egy sor különleges (nyomda) technikával készült magyar bélyegkiadást: találunk
köztük hímzett, illatos, 3D-s, aranyozott, dombornyomott és Braille-írásos bélyeget,
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mikroírásos ívet, hőre színváltó blokkot, kristályos díszkiadást, de több olyan is akad, melyet
UV-lámpa fényében érdemes vizsgálni. Itt éles szemeket és finom ujjakat egyaránt érhet
meglepetés.
A Magyar Földrajzi Múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130 országba jutott el
utazásai során. Járt az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó- és halászóhelyek
megjelölésére, átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok számtalan jelentéssel
bírnak, közös jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből készült kőrakások. A
Magyar Földrajzi Múzeum standjánál kipróbálhatják a gyerekek, hogy milyen inuksukot
tudnak építeni.
„Őszintén hisszük, hogy a játékos tanulás és a különböző élménypedagógiai, múzeumpedagógiai
módszerek alkalmazása, az ismeretterjesztő applikációk és a digitális, technológiai eszközök integrálása
a legjobb út a gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltéséhez, az interaktív tudásmegosztáshoz.
Zseniális múzeumpedagógusok és szakemberek dolgoznak országszerte, akik hasonló szemléletet
képviselnek és ezt különböző, játékos foglalkozásokon keresztül meg is mutatják majd a gyereknapi
eseményen.”- fogalmazott Vargacz Alexandra, a programok szervezését koordináló Felelős
Szülők Iskolája ügyvezetője.
„Az a célunk, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később múzeumlátogatókká
váljanak. Ha most nem foglalkozunk ezzel a korosztállyal, akkor egyre nehezebben tudjuk később bevonni
őket. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, a gyermek
jól érzi magát, és segíti őt a tanulásban” – mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra
programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Ráadásként, akik részt vesznek a múzeumi aktivitásokon, megforgathatják a szerencsekereket
különféle Mozaik Múzeumtúra ajándékokért, kipróbálhatják a Da Vinci TV tudományos
játszóházi foglalkozásait, illetve ingyenes hozzáférést kaphatnak a Da Vinci Kids
app ismeretterjesztő alkalmazáshoz is.
A rendezvényen és a foglalkozásokon való részvétel ingyenes.

Múzeumi élményekre fel!
Részletes program, információ: www.playkid.hu
Facebook esemény ITT
A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap
finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős
Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósul meg.

493

Dátum:

5/22/2018

Médium:

artnwes.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások Gyereknapon
Link:
http://bdpst24.hu/2018/05/22/vr-szemuveg-3d-s-belyeg-inuksukepites-avagy-jatekos-muzeumpedagogiai-foglalkozasok-gyereknapon/

VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos múzeumpedagógiai foglalkozások
Gyereknapon
Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében sok fiatal ismerkedhet
meg a múzeumok lenyűgöző titkaival és azzal a páratlan örökséggel, amelyet ápolnak.
A Mozaik Múzeumtúra kialakított helyszíne a Millenáris Parkban 2 napon keresztül több
játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai,
drámapedagógiai aktivitásokról, vagy éppen élmény alapú fejlesztésről, amelyek a Felelős
Szülők Iskolája koordinálásával és szakmai szervezésével valósulnak meg. Május 26-án és 27én tehát rendhagyó módon nyerhetnek betekintést a kiállító múzeumok világába a gyerekek
és gyereklelkű felnőttek egyaránt.
Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark is vasárnap, akik alaki kiképzésben
részesítenek minden gyermeket az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból. Császársági és
honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben tapasztalhatják meg
e kor jellegzetességeit a látogatók. Emellett a magyar huszárság történetével kapcsolatos
játékos feladatokban is részt vehetnek. A Néprajzi Múzeum állomásán kézműves
foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az érdeklődők szélforgót és
virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig a Néprajzi Múzeum etnocolor relax
színező sorozatával ismerkedhetnek meg: a múzeum rajzgyűjteményi anyagából készült
színezőkkel a hagyományos magyar motívumok világában kalandozhatnak. A rendezvényre
kilátogató családokat a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum egy izgalmas, virtuális világba
kalauzolja. Egy vadászrepülő belsejébe kukkanthatunk be speciális VR szemüvegen keresztül
és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk a Közép-Európában
egyedülálló Repülőmúzeumba!
A Bélyegmúzeum standjánál jókedvből és bélyegből nem lesz hiány szombaton! Az ügyes
kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és fejtörő vár. Emellett
mindenki elkészítheti náluk saját kis bélyegalbumát, a bélyegsimogatóban pedig közszemlére
bocsájtanak egy sor különleges (nyomda) technikával készült magyar bélyegkiadást: találunk
köztük hímzett, illatos, 3D-s, aranyozott, dombornyomott és Braille-írásos bélyeget,
mikroírásos ívet, hőre színváltó blokkot, kristályos díszkiadást, de több olyan is akad, melyet
UV-lámpa fényében érdemes vizsgálni. Itt éles szemeket és finom ujjakat egyaránt érhet
meglepetés. A Magyar Földrajzi Múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130
országba jutott el utazásai során. Járt az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó- és
halászóhelyek megjelölésére, átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok
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számtalan jelentéssel bírnak, közös jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből
készült kőrakások. A Magyar Földrajzi Múzeum standjánál kipróbálhatják a gyerekek, hogy
milyen inuksukot tudnak építeni.
„Őszintén hisszük, hogy a játékos tanulás és a különböző élménypedagógiai, múzeumpedagógiai
módszerek alkalmazása, az ismeretterjesztő applikációk és a digitális, technológiai eszközök integrálása
a legjobb út a gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltéséhez, az interaktív tudásmegosztáshoz.
Zseniális múzeumpedagógusok és szakemberek dolgoznak országszerte, akik hasonló szemléletet
képviselnek és ezt különböző, játékos foglalkozásokon keresztül meg is mutatják majd a gyereknapi
eseményen.”- fogalmazott Vargacz Alexandra, a programok szervezését koordináló Felelős
Szülők Iskolája ügyvezetője.
„Az a célunk, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később múzeumlátogatókká
váljanak. Ha most nem foglalkozunk ezzel a korosztállyal, akkor egyre nehezebben tudjuk később bevonni
őket. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, a gyermek
jól érzi magát, és segíti őt a tanulásban” – mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra
programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Ráadásként, akik részt vesznek a múzeumi aktivitásokon, megforgathatják a szerencsekereket
különféle Mozaik Múzeumtúra ajándékokért, kipróbálhatják a Da Vinci TV tudományos
játszóházi foglalkozásait, illetve ingyenes hozzáférést kaphatnak a Da Vinci Kids app
ismeretterjesztő alkalmazáshoz is.
A rendezvényen és a foglalkozásokon való részvétel ingyenes.
Múzeumi élményekre fel!
Részletes program, információ: www.playkid.hu
Facebook esemény ITT
A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap
finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósul meg.
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Dátum:

5/22/2018

Médium:

manoprogram.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

programajánló

Link:

http://www.manoprogram.hu/hovamenjunk/program/23861-

Millenáris Gyereknap 2018. PlayKID - Minimax Gyereknap
Kezdés 2018 máj 26. 10:00 vége: 2018 máj 27. 18:00 Elmentem a naptáramba.
Helyszín: Millenáris Park
Kategóriák: Szabadtéri programok
Állandó programok
Rama
Szeretettel várunk Titeket a Rama standjánál, május utolsó hétvégéjén a PlayKID-en, a
Millenárisban!
Felelős
Szülők
Iskolája
Kacagó
kacatok
A Felelős Szülők Iskolája megmutatja, hogy nem létezik haszontalan kacat, árválkodó LEGO
darab, és hogy a műanyag flakont máshogy is újra lehet hasznosítani! Készítsünk együtt
szuper játékokat a gyerekeknek, a legkülönfélébb alapanyagokból, és egy csipet kreativitásból!
Felelős
Szülők
Iskolája
Élménypedagógiai
foglalkozások
Vidám feladatok nemcsak a gyerekeknek, de a szülőket is szívesen megmozgatjuk! A Felelős
Szülők Iskolájával csapatokban, szórakoztató vetélkedőkön vehetnek részt a kicsik (és néha
nagyok is), ahol a gyerekeket az együttműködésre és a közös játékra bíztatjuk.
Regamex
A PlayKID-en most is megtalálhatjátok majd a retro zónát, ahol 20-30-40 éves konzolokkal és
számítógépekkel, korabeli játékokkal játszhattok. Egy pillanatra se gondoljátok, hogy ezeken
a mai elvárásokhoz képest grafikai és hang téren igencsak kihívásokkal küszködő
ősmasinákon futó játékok egytől-egyik unalmasak, pillanatok alatt rájuk lehet ám kattanni!
Pónicikli
VÁGTÁZZ,
MINT
EGY
IGAZI
LOVON!
A „Ponicikli” egyedülálló játék gyermekeknek 1,5 éves kortól. Ez az első olyan lovaglást
szimuláló játék, amely nem csak aranyos, de valóban lehet rajta lovagolni is! Ez nem egy
hagyományos hintaló! A „Ponicikli”-vel ott lehet lovagolni, ahol csak szeretne. Gyertek és
próbáljátok ki!
Pólófestés
Gondolkoztál már rajta, hogyan készíthetnél teljesen egyedi pólót, amivel senki más nem
rendelkezik? Nálunk ezt most megteheted. Fesd meg kedvenc mintádat a pólódra, és pár perc
várokozás után máris viselheted munkád gyümölcsét!
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Kincsmosás
Misztikus és rejtélyes kincsek egy homokkal teli zsákba rejtve, amit magadnak kell kimosnod.
Kapsz egy öklöm méretű kincses zsákot amely homokkal van megtöltve, de egy marék
izgalmas kincset is rejt magában. Különböző ásványokat, csiszolt köveket, medálokat,
kagylókat és egyéb meglepetéseket találsz a homokban, amiket Neked kell a régi
aranymosókhoz hasonlóan a szitába öntened és addig mosnod míg az összes homok eltűnik
és a kincsek büszke tulajdonosa lehetsz!
Láthatatlan
kiállítás
Láttál már beszélő számítógépet? Használtál már Braille írógépet? Szerinted mennyire lehet
nehéz vakon boldogulni egy ördöglakattal? Vajon sikerül kijutnod bekötött szemmel egy
labirintusból?
Játékvár
Szeretettel várjuk a Játékvár sarokban a kicsiket és nagyokat egyaránt, egy kis szórakozásra.
A nagyobb gyermekeknek ügyességi és logikai játékokkal kedveskedünk. És nem feledkezünk
meg a legnagyobbakról sem, ők kipróbálhatják a nerf szivacslövőinkkel a célba találást.
Kicsiket Play Dog gyurma készletekkel várjuk.
Mozaik
Múzeumtúra
Pákozd
Katonai
Emlékpark
Minden gyerek alaki kiképzésen vehet részt az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból.
Császársági és honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben
tapasztalhatják meg e kor jellegzetességeit a látogatók. Emellett a magyar huszárság
történetével kapcsolatos játékos feladatokat is megoldhatnak az érdeklődők vasárnap.
Mozaik
Múzeumtúra
Néprajzi
Múzeum
Az érdeklődők szélforgót és virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig a Néprajzi
Múzeum etnocolor relax színező sorozatával ismerkedhetnek meg: a múzeum
rajzgyűjteményi anyagából készült színezőkkel a hagyományos magyar motívumok
világában kalandozhatnak.
Mozaik
Múzeumtúra
RepTár
–
Szolnoki
Repülőmúzeum
A rendezvényre kilátogató családokat egy izgalmas, virtuális világba kalauzolják. Egy
vadászrepülő belsejébe kukkanthatnak be speciális VR szemüvegen keresztül és kitölthetik a
RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetnek a Közép-Európában egyedülálló
Repülőmúzeumba!
Mozaik
Múzeumtúra
Bélyegmúzeum
Az ügyes kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és fejtörő vár
szombaton.
Mozaik
Múzeumtúra
Magyar
Földrajzi
Múzeum
A múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130 országba jutott el utazásai során. Járt
az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó és halászó helyek megjelölésére,
átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok számtalan jelentéssel bírnak, közös
jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből készült kőrakások. A standjuknál
mindenki kipróbálhatja, milyen inuksukot építeni.
Mozaik
Múzeumtúra
–
Szerencsekerék
Vegyél részt a Mozaik Múzeumtúra múzeumpedagógiai foglalkozásain majd pörgesd meg a
szerencsekereket, hogy a Tiéd legyen az értékes ajándékok egyike! Toll, nyakbaakasztó, lufi,
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színes ceruzakészlet, hűtőmágnes. Melyiket szeretnéd? Innen biztosan nem távozol üres
kézzel!
Da
Vinci
Kids
tudományos
játszóház
Legyél
Te
is
felfedező!
Mindkét nap tudományos játszótérrel várunk Titeket, ahol kiderül: Mire jó egy Tesla gömb?
Hogyan készül a láva lámpa? Mi okozhatja az illúziót? Tartsatok Velük, hogy ezekre a
kérdésekre választ kapjatok, illetve az a szuper hírünk, hogy minden résztvevő számára 3
hónapos AJÁNDÉK hozzáférést biztosítunk egy új oktatási videótárhoz a Da Vinci Kids
apphoz, hogy otthon is elmerülhessetek a tudomány és a kísérletezés fantasztikus világában!
Ugrálóvár
Több elképesztően szuper ugrálóvárunk is lesz a PlayKID-en, amire még a szülők is szívesen
felugranának! Gyertek-gyertek, mert itt minden fölös energiát elégethettek!
BluePrint
3D
rajzolás
Unod már a papírt és a ceruzát? Tudod, hogy már lehet a térben is rajzolni? Engedd el a
fantáziád és alkoss valami egyedit 3D tollainkkal a PlayKiden! Keresd a Blueprint standját
szombaton és vasárnap is!
MagicBox
–
A
gondolkodtató
játékok
boltja
A MagicBox csapata az idei gyereknapon is csodajátékokat varázsol a játéksátorba. A hangulat
és a jókedv a már tőlük megszokott, a játékmárkák viszont újak. Számos izgalom és
felejthetetlen élmény kerül elő a MagicBox – a gondolkodtató játékok boltjának
varázsdobozából!
Minimax
sziget
Téged is megmozgat Maci kutya és Pici cica! Gyere el a Minimax szigetre találkozz a csatorna
két legcukibb házigazdájával, akikkel akár közös fotót is készíthetsz! De nem csak rájuk
számíthatsz a szigeten: bolondozz kedvedre az ugrálóváron és a trambulinon, vagy mutasd
meg, hogy te vagy a PlayKID gólkirálya!
Pom-Bär
Kemping
Kaland
Találd
fel
magad
a
természetben!
Fedezd fel a természetet Pom-Bär macival! Látogass el hozzánk, és vegyél részt a Pom-Bär
szabadtéri
programjain!
Találkozzunk
a
szabadban!
Programok:
Izgalmas
krumplinyomat
készítés
Színezés, rajzolás
LEGO
Kockajáték
Egy
igazi
LEGO
kaland
vár
Rád!
A KOCKAJÁTÉK LEGO Birodalom csapatával szupi-szuper programokon vehetsz részt a
PlayKID-Minimax
Gyermeknapon!
Engedd szabadjára a fantáziád, és építs bármit a játszóasztaloknál található LEGO kockákból,
a játékállomásokon pedig próbáld ki az izgalmas játékokat! Sok szeretettel, tengernyi LEGO
kockával és kalandos programokkal várunk a Millenáris Parkban.
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Dátum:

5/22/2018

Médium:

programturizmus.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

programajánló

Link:

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-millenaris-gyereknap.html

Millenáris Gyereknap 2018. PlayKID - Minimax Gyereknap
1024 Budapest II. kerület, Kis Rókus utca 16-20.
Játékos programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Különleges programra invitálnak
minden kicsit és nagyot. Május 26-27-én a Millenáris Parkba, ahol egy újabb PlayKID
Gyermeknap kerül megrendezésre.
KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK
Cím: 1024 Budapest II. kerület , Kis Rókus utca 16-20.
Állandó programok
Rama
Szeretettel várunk Titeket a Rama standjánál, május utolsó hétvégéjén a PlayKID-en, a
Millenárisban!
Felelős
Szülők
Iskolája
Kacagó
kacatok
A Felelős Szülők Iskolája megmutatja, hogy nem létezik haszontalan kacat, árválkodó LEGO
darab, és hogy a műanyag flakont máshogy is újra lehet hasznosítani! Készítsünk együtt
szuper játékokat a gyerekeknek, a legkülönfélébb alapanyagokból, és egy csipet kreativitásból!
Felelős
Szülők
Iskolája
Élménypedagógiai
foglalkozások
Vidám feladatok nemcsak a gyerekeknek, de a szülőket is szívesen megmozgatjuk! A Felelős
Szülők Iskolájával csapatokban, szórakoztató vetélkedőkön vehetnek részt a kicsik (és néha
nagyok is), ahol a gyerekeket az együttműködésre és a közös játékra bíztatjuk.
Regamex
A PlayKID-en most is megtalálhatjátok majd a retro zónát, ahol 20-30-40 éves konzolokkal és
számítógépekkel, korabeli játékokkal játszhattok. Egy pillanatra se gondoljátok, hogy ezeken
a mai elvárásokhoz képest grafikai és hang téren igencsak kihívásokkal küszködő
ősmasinákon futó játékok egytől-egyik unalmasak, pillanatok alatt rájuk lehet ám kattanni!
Pónicikli
VÁGTÁZZ,
MINT
EGY
IGAZI
LOVON!
A „Ponicikli” egyedülálló játék gyermekeknek 1,5 éves kortól. Ez az első olyan lovaglást
szimuláló játék, amely nem csak aranyos, de valóban lehet rajta lovagolni is! Ez nem egy
hagyományos hintaló! A „Ponicikli”-vel ott lehet lovagolni, ahol csak szeretne. Gyertek és
próbáljátok ki!
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Pólófestés
Gondolkoztál már rajta, hogyan készíthetnél teljesen egyedi pólót, amivel senki más nem
rendelkezik? Nálunk ezt most megteheted. Fesd meg kedvenc mintádat a pólódra, és pár perc
várokozás után máris viselheted munkád gyümölcsét!
Kincsmosás
Misztikus és rejtélyes kincsek egy homokkal teli zsákba rejtve, amit magadnak kell kimosnod.
Kapsz egy öklöm méretű kincses zsákot amely homokkal van megtöltve, de egy marék
izgalmas kincset is rejt magában. Különböző ásványokat, csiszolt köveket, medálokat,
kagylókat és egyéb meglepetéseket találsz a homokban, amiket Neked kell a régi
aranymosókhoz hasonlóan a szitába öntened és addig mosnod míg az összes homok eltűnik
és a kincsek büszke tulajdonosa lehetsz!
Láthatatlan
kiállítás
Láttál már beszélő számítógépet? Használtál már Braille írógépet? Szerinted mennyire lehet
nehéz vakon boldogulni egy ördöglakattal? Vajon sikerül kijutnod bekötött szemmel egy
labirintusból?
Játékvár
Szeretettel várjuk a Játékvár sarokban a kicsiket és nagyokat egyaránt, egy kis szórakozásra.
A nagyobb gyermekeknek ügyességi és logikai játékokkal kedveskedünk. És nem feledkezünk
meg a legnagyobbakról sem, ők kipróbálhatják a nerf szivacslövőinkkel a célba találást.
Kicsiket Play Dog gyurma készletekkel várjuk.
Mozaik
Múzeumtúra
Pákozd
Katonai
Emlékpark
Minden gyerek alaki kiképzésen vehet részt az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból.
Császársági és honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben
tapasztalhatják meg e kor jellegzetességeit a látogatók. Emellett a magyar huszárság
történetével kapcsolatos játékos feladatokat is megoldhatnak az érdeklődők vasárnap.
Mozaik
Múzeumtúra
Néprajzi
Múzeum
Az érdeklődők szélforgót és virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig a Néprajzi
Múzeum etnocolor relax színező sorozatával ismerkedhetnek meg: a múzeum
rajzgyűjteményi anyagából készült színezőkkel a hagyományos magyar motívumok
világában kalandozhatnak.
Mozaik
Múzeumtúra
RepTár
–
Szolnoki
Repülőmúzeum
A rendezvényre kilátogató családokat egy izgalmas, virtuális világba kalauzolják. Egy
vadászrepülő belsejébe kukkanthatnak be speciális VR szemüvegen keresztül és kitölthetik a
RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetnek a Közép-Európában egyedülálló
Repülőmúzeumba!
Mozaik
Múzeumtúra
Bélyegmúzeum
Az ügyes kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és fejtörő vár
szombaton.
Mozaik
Múzeumtúra
Magyar
Földrajzi
Múzeum
A múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130 országba jutott el utazásai során. Járt
az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó és halászó helyek megjelölésére,
átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok számtalan jelentéssel bírnak, közös
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jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből készült kőrakások. A standjuknál
mindenki kipróbálhatja, milyen inuksukot építeni.
Mozaik
Múzeumtúra
–
Szerencsekerék
Vegyél részt a Mozaik Múzeumtúra múzeumpedagógiai foglalkozásain majd pörgesd meg a
szerencsekereket, hogy a Tiéd legyen az értékes ajándékok egyike! Toll, nyakbaakasztó, lufi,
színes ceruzakészlet, hűtőmágnes. Melyiket szeretnéd? Innen biztosan nem távozol üres
kézzel!
Da
Vinci
Kids
tudományos
játszóház
Legyél
Te
is
felfedező!
Mindkét nap tudományos játszótérrel várunk Titeket, ahol kiderül: Mire jó egy Tesla gömb?
Hogyan készül a láva lámpa? Mi okozhatja az illúziót? Tartsatok Velük, hogy ezekre a
kérdésekre választ kapjatok, illetve az a szuper hírünk, hogy minden résztvevő számára 3
hónapos AJÁNDÉK hozzáférést biztosítunk egy új oktatási videótárhoz a Da Vinci Kids
apphoz, hogy otthon is elmerülhessetek a tudomány és a kísérletezés fantasztikus világában!
Ugrálóvár
Több elképesztően szuper ugrálóvárunk is lesz a PlayKID-en, amire még a szülők is szívesen
felugranának! Gyertek-gyertek, mert itt minden fölös energiát elégethettek!
BluePrint
3D
rajzolás
Unod már a papírt és a ceruzát? Tudod, hogy már lehet a térben is rajzolni? Engedd el a
fantáziád és alkoss valami egyedit 3D tollainkkal a PlayKiden! Keresd a Blueprint standját
szombaton és vasárnap is!
MagicBox
–
A
gondolkodtató
játékok
boltja
A MagicBox csapata az idei gyereknapon is csodajátékokat varázsol a játéksátorba. A hangulat
és a jókedv a már tőlük megszokott, a játékmárkák viszont újak. Számos izgalom és
felejthetetlen élmény kerül elő a MagicBox – a gondolkodtató játékok boltjának
varázsdobozából!
Minimax
sziget
Téged is megmozgat Maci kutya és Pici cica! Gyere el a Minimax szigetre találkozz a csatorna
két legcukibb házigazdájával, akikkel akár közös fotót is készíthetsz! De nem csak rájuk
számíthatsz a szigeten: bolondozz kedvedre az ugrálóváron és a trambulinon, vagy mutasd
meg, hogy te vagy a PlayKID gólkirálya!
Pom-Bär
Kemping
Kaland
Találd
fel
magad
a
természetben!
Fedezd fel a természetet Pom-Bär macival! Látogass el hozzánk, és vegyél részt a Pom-Bär
szabadtéri
programjain!
Találkozzunk
a
szabadban!
Programok:
Izgalmas
krumplinyomat
készítés
Színezés, rajzolás
LEGO
Kockajáték
Egy
igazi
LEGO
kaland
vár
Rád!
A KOCKAJÁTÉK LEGO Birodalom csapatával szupi-szuper programokon vehetsz részt a
PlayKID-Minimax
Gyermeknapon!
Engedd szabadjára a fantáziád, és építs bármit a játszóasztaloknál található LEGO kockákból,
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a játékállomásokon pedig próbáld ki az izgalmas játékokat! Sok szeretettel, tengernyi LEGO
kockával és kalandos programokkal várunk a Millenáris Parkban.
Forrás: szervezők honlapja
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Dátum:

5/22/2018

Médium:

babanet.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:
VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások Gyereknapon
Link:
https://www.babanet.hu/eletmodi/programajanlo/vr-szemuveg-3ds-belyeg-inuksuk-epites-avagy-jatekos-muzeumpedagogiai-foglalkozasok-gyereknapon-2/

VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés – avagy játékos múzeumpedagógiai foglalkozások
Gyereknapon
Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében sok fiatal ismerkedhet
meg a múzeumok lenyűgöző titkaival és azzal a páratlan örökséggel, amelyet ápolnak.
A Mozaik Múzeumtúra kialakított helyszíne a Millenáris Parkban 2 napon keresztül több
játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai,
drámapedagógiai aktivitásokról, vagy éppen élmény alapú fejlesztésről, amelyek a Felelős
Szülők Iskolája koordinálásával és szakmai szervezésével valósulnak meg. Május 26-án és 27én tehát rendhagyó módon nyerhetnek betekintést a kiállító múzeumok világába a gyerekek
és gyereklelkű felnőttek egyaránt.
Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark is vasárnap, akik alaki kiképzésben
részesítenek minden gyermeket az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból. Császársági és
honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben tapasztalhatják meg
e kor jellegzetességeit a látogatók. Emellett a magyar huszárság történetével kapcsolatos
játékos feladatokban is részt vehetnek. A Néprajzi Múzeum állomásán kézműves
foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az érdeklődők szélforgót és
virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig a Néprajzi Múzeum etnocolor relax
színező sorozatával ismerkedhetnek meg: a múzeum rajzgyűjteményi anyagából készült
színezőkkel a hagyományos magyar motívumok világában kalandozhatnak. A rendezvényre
kilátogató családokat a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum egy izgalmas, virtuális világba
kalauzolja. Egy vadászrepülő belsejébe kukkanthatunk be speciális VR szemüvegen keresztül
és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk a Közép-Európában
egyedülálló Repülőmúzeumba!
A Bélyegmúzeum standjánál jókedvből és bélyegből nem lesz hiány szombaton! Az ügyes
kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és fejtörő vár. Emellett
mindenki elkészítheti náluk saját kis bélyegalbumát, a bélyegsimogatóban pedig közszemlére
bocsájtanak egy sor különleges (nyomda) technikával készült magyar bélyegkiadást: találunk
köztük hímzett, illatos, 3D-s, aranyozott, dombornyomott és Braille-írásos bélyeget,
mikroírásos ívet, hőre színváltó blokkot, kristályos díszkiadást, de több olyan is akad, melyet
UV-lámpa fényében érdemes vizsgálni. Itt éles szemeket és finom ujjakat egyaránt érhet
meglepetés. A Magyar Földrajzi Múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130
országba jutott el utazásai során. Járt az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó- és
halászóhelyek megjelölésére, átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok
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számtalan jelentéssel bírnak, közös jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből
készült kőrakások. A Magyar Földrajzi Múzeum standjánál kipróbálhatják a gyerekek, hogy
milyen inuksukot tudnak építeni.
„Őszintén hisszük, hogy a játékos tanulás és a különböző élménypedagógiai, múzeumpedagógiai
módszerek alkalmazása, az ismeretterjesztő applikációk és a digitális, technológiai eszközök integrálása
a legjobb út a gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltéséhez, az interaktív tudásmegosztáshoz.
Zseniális múzeumpedagógusok és szakemberek dolgoznak országszerte, akik hasonló szemléletet
képviselnek és ezt különböző, játékos foglalkozásokon keresztül meg is mutatják majd a gyereknapi
eseményen.”- fogalmazott Vargacz Alexandra, a programok szervezését koordináló Felelős
Szülők Iskolája ügyvezetője.
„Az a célunk, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később múzeumlátogatókká
váljanak. Ha most nem foglalkozunk ezzel a korosztállyal, akkor egyre nehezebben tudjuk később bevonni
őket. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, a gyermek
jól érzi magát, és segíti őt a tanulásban” – mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra
programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Ráadásként, akik részt vesznek a múzeumi aktivitásokon, megforgathatják a szerencsekereket
különféle Mozaik Múzeumtúra ajándékokért, kipróbálhatják a Da Vinci TV tudományos
játszóházi foglalkozásait, illetve ingyenes hozzáférést kaphatnak a Da Vinci Kids app
ismeretterjesztő alkalmazáshoz is.
A rendezvényen és a foglalkozásokon való részvétel ingyenes.
Múzeumi élményekre fel!
Részletes program, információ: www.playkid.hu
Facebook esemény ITT
A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap
finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósul meg.
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5/23/2018

Médium:

sonline.hu

Médium jellege:

országos

Megjelenés formája: online
Hír címe:

A múzeumok kifejezetten kérik a játékot, a zajt és a tárgyak fogdosását

Link:
https://www.sonline.hu/eletstilus/a-muzeumok-kifejezetten-kerik-ajatekot-a-zajt-es-a-targyak-fogdosasat-1061455/

A múzeumok kifejezetten kérik a játékot, a zajt és a tárgyak fogdosását
Gyermeknapon minden a feje tetejére áll, ugyanis pár vagány hazai múzeum valami egészen
szokatlan dologban sántikál.
Május utolsó hétvégéje a gyerekek és a gyereklelkű felnőttek ünnepe, és erről a több éve
sikerrel működő Mozaik Múzeumtúra program sem feledkezett meg. Május 26-27-én a
legnépszerűbb hazai kiállítóhelyek egészen rendhagyó formában látják vendégül ifjabb és
idősebb látogatóikat egyaránt a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében.
A Pákozd Katonai Emlékpark például alaki kiképzésben részesít minden vállalkozó kedvű
gyermeket, és életképeket hoz el az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból. A srácok
császársági és honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben
tapasztalhatják meg e kor jellegzetességeit, sőt, a magyar huszárság történetével kapcsolatos
játékos feladatokban is részt vehetnek.
A Néprajzi Múzeum állomásán kézműves foglalkozások várnak kicsiket és nagyokat
egyaránt. A résztvevők szélforgót és virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig a
Néprajzi Múzeum etnocolor relax színező sorozatával ismerkedhetnek meg.
A rendezvényre kilátogató családokat a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum egy izgalmas,
virtuális világba kalauzolja. Egy vadászrepülő belsejébe kukkanthatnak be speciális VRszemüvegen keresztül, és bárki kitöltheti a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhet a
Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba.
A Bélyegmúzeumnál az ügyes kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre
sokféle kvíz és fejtörő vár. Emellett mindenki elkészítheti saját kis bélyegalbumát, a
bélyegsimogatóban pedig közszemlére bocsájtanak egy sor különleges (nyomda) technikával
készült magyar bélyegkiadást: találunk köztük hímzett, illatos, 3D-s, aranyozott,
dombornyomott és Braille-írásos bélyeget, mikroírásos ívet, hőre színváltó blokkot, kristályos
díszkiadást, de több olyan is akad, melyet UV-lámpa fényében érdemes vizsgálni.
A Magyar Földrajzi Múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130 országba jutott el
utazásai során. Járt az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó- és halászóhelyek
megjelölésére, átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok számtalan jelentéssel
bírnak, közös jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből készült kőrakások. A
Magyar Földrajzi Múzeum standjánál kipróbálhatják a gyerekek, hogy milyen inuksukot
tudnak építeni.
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Ráadásul minden résztvevő megforgathatja a szerencsekereket különféle Mozaik
Múzeumtúra ajándékokért, illetve kipróbálhatja a Da Vinci TV tudományos játszóházi
foglalkozásait, és ingyenes hozzáférést is kaphat a Da Vinci Kids app ismeretterjesztő
alkalmazáshoz is
A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap
finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával,
a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósul meg.
Részletes program, információ: www.playkid.hu
Borítókép forrása: a Mozaik Múzeumtúra és a Felelős Szülők Iskolája közös sajtóanyaga.

506

Dátum:

5/23/2018

Médium:

veol.hu

Médium jellege:
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Hír címe:

A múzeumok kifejezetten kérik a játékot, a zajt és a tárgyak fogdosását

Link:
https://www.veol.hu/eletstilus/a-muzeumok-kifejezetten-kerik-ajatekot-a-zajt-es-a-targyak-fogdosasat-2298107/

A múzeumok kifejezetten kérik a játékot, a zajt és a tárgyak fogdosását
Gyermeknapon minden a feje tetejére áll, ugyanis pár vagány hazai múzeum valami egészen
szokatlan dologban sántikál.
Május utolsó hétvégéje a gyerekek és a gyereklelkű felnőttek ünnepe, és erről a több éve
sikerrel működő Mozaik Múzeumtúra program sem feledkezett meg. Május 26-27-én a
legnépszerűbb hazai kiállítóhelyek egészen rendhagyó formában látják vendégül ifjabb és
idősebb látogatóikat egyaránt a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében.
A Pákozd Katonai Emlékpark például alaki kiképzésben részesít minden vállalkozó kedvű
gyermeket, és életképeket hoz el az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból. A srácok
császársági és honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben
tapasztalhatják meg e kor jellegzetességeit, sőt, a magyar huszárság történetével kapcsolatos
játékos feladatokban is részt vehetnek.
A Néprajzi Múzeum állomásán kézműves foglalkozások várnak kicsiket és nagyokat
egyaránt. A résztvevők szélforgót és virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig a
Néprajzi Múzeum etnocolor relax színező sorozatával ismerkedhetnek meg.
A rendezvényre kilátogató családokat a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum egy izgalmas,
virtuális világba kalauzolja. Egy vadászrepülő belsejébe kukkanthatnak be speciális VRszemüvegen keresztül, és bárki kitöltheti a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhet a
Közép-Európában egyedülálló Repülőmúzeumba.
A Bélyegmúzeumnál az ügyes kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre
sokféle kvíz és fejtörő vár. Emellett mindenki elkészítheti saját kis bélyegalbumát, a
bélyegsimogatóban pedig közszemlére bocsájtanak egy sor különleges (nyomda) technikával
készült magyar bélyegkiadást: találunk köztük hímzett, illatos, 3D-s, aranyozott,
dombornyomott és Braille-írásos bélyeget, mikroírásos ívet, hőre színváltó blokkot, kristályos
díszkiadást, de több olyan is akad, melyet UV-lámpa fényében érdemes vizsgálni.
A Magyar Földrajzi Múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130 országba jutott el
utazásai során. Járt az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó- és halászóhelyek
megjelölésére, átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok számtalan jelentéssel
bírnak, közös jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből készült kőrakások. A
Magyar Földrajzi Múzeum standjánál kipróbálhatják a gyerekek, hogy milyen inuksukot
tudnak építeni.
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Ráadásul minden résztvevő megforgathatja a szerencsekereket különféle Mozaik
Múzeumtúra ajándékokért, illetve kipróbálhatja a Da Vinci TV tudományos játszóházi
foglalkozásait, és ingyenes hozzáférést is kaphat a Da Vinci Kids app ismeretterjesztő
alkalmazáshoz is
A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap
finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával,
a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósul meg.
Részletes program, információ: www.playkid.hu
Borítókép forrása: a Mozaik Múzeumtúra és a Felelős Szülők Iskolája közös sajtóanyaga.
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VR szemüveg, 3D-s bélyeg, inuksuk építés Gyereknap alkalmából
2018-05-26
Május utolsó hétvégéjén a PlayKID – Minimax Gyereknap keretében sok fiatal
ismerkedhet meg a múzeumok lenyűgöző titkaival és azzal a páratlan örökséggel, amelyet
ápolnak.
A Mozaik Múzeumtúra kialakított helyszíne a Millenáris Parkban 2 napon keresztül több
játékos foglalkozással várja az érdeklődőket, legyen szó múzeumpedagógiai,
drámapedagógiai aktivitásokról, vagy éppen élmény alapú fejlesztésről, amelyek a Felelős
Szülők Iskolája koordinálásával és szakmai szervezésével valósulnak meg. Május 26-án és 27én tehát rendhagyó módon nyerhetnek betekintést a kiállító múzeumok világába a gyerekek
és gyereklelkű felnőttek egyaránt.
Ott lesz többek között a Pákozd Katonai Emlékpark is vasárnap, akik alaki kiképzésben
részesítenek minden gyermeket az 1848-49-es szabadságharc mozzanataiból. Császársági és
honvédségi ruhába öltözve, fafegyverrel és szivacsszuronnyal a kezükben tapasztalhatják
meg e kor jellegzetességeit a látogatók. Emellett a magyar huszárság történetével kapcsolatos
játékos feladatokban is részt vehetnek. A Néprajzi Múzeum állomásán kézműves
foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az érdeklődők szélforgót és
virágkoszorút készíthetnek, a „felnőtt gyerekek” pedig a Néprajzi Múzeum etnocolor relax
színező sorozatával ismerkedhetnek meg: a múzeum rajzgyűjteményi anyagából készült
színezőkkel a hagyományos magyar motívumok világában kalandozhatnak. A rendezvényre
kilátogató családokat a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum egy izgalmas, virtuális világba
kalauzolja. Egy vadászrepülő belsejébe kukkanthatunk be speciális VR szemüvegen keresztül
és kitölthetjük a RepTár kvízt, amivel családi belépőt nyerhetünk a Közép-Európában
egyedülálló Repülőmúzeumba!
A Bélyegmúzeum standjánál jókedvből és bélyegből nem lesz hiány szombaton! Az ügyes
kezűekre bélyeges szélforgó-készítés, a csavaros eszűekre sokféle kvíz- és fejtörő vár. Emellett
mindenki elkészítheti náluk saját kis bélyegalbumát, a bélyegsimogatóban pedig közszemlére
bocsájtanak egy sor különleges (nyomda) technikával készült magyar bélyegkiadást: találunk
köztük hímzett, illatos, 3D-s, aranyozott, dombornyomott és Braille-írásos bélyeget,
mikroírásos ívet, hőre színváltó blokkot, kristályos díszkiadást, de több olyan is akad, melyet
UV-lámpa fényében érdemes vizsgálni. Itt éles szemeket és finom ujjakat egyaránt érhet
meglepetés. A Magyar Földrajzi Múzeum alapítója Dr. Balázs Dénes földrajztudós 130
országba jutott el utazásai során. Járt az inuitok földjén, akik irányjelzésre, a jó vadászó- és
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halászóhelyek megjelölésére, átkelőhelyek jelzésére inuksukot építenek. Az inuksukok
számtalan jelentéssel bírnak, közös jellemzőjük, hogy a természetben megtalálható kövekből
készült kőrakások. A Magyar Földrajzi Múzeum standjánál kipróbálhatják a gyerekek, hogy
milyen inuksukot tudnak építeni.
„Őszintén hisszük, hogy a játékos tanulás és a különböző élménypedagógiai, múzeumpedagógiai
módszerek alkalmazása, az ismeretterjesztő applikációk és a digitális, technológiai eszközök integrálása
a legjobb út a gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltéséhez, az interaktív tudásmegosztáshoz.
Zseniális múzeumpedagógusok és szakemberek dolgoznak országszerte, akik hasonló szemléletet
képviselnek és ezt különböző, játékos foglalkozásokon keresztül meg is mutatják majd a gyereknapi
eseményen”- fogalmazott Vargacz Alexandra, a programok szervezését koordináló Felelős
Szülők Iskolája ügyvezetője.
„Az a célunk, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később múzeumlátogatókká
váljanak. Ha most nem foglalkozunk ezzel a korosztállyal, akkor egyre nehezebben tudjuk később bevonni
őket. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, a gyermek
jól érzi magát, és segíti őt a tanulásban” – mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra
programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
Ráadásként, akik részt vesznek a múzeumi aktivitásokon, megforgathatják a szerencsekereket
különféle Mozaik Múzeumtúra ajándékokért, kipróbálhatják a Da Vinci TV tudományos
játszóházi foglalkozásait, illetve ingyenes hozzáférést kaphatnak a Da Vinci Kids app
ismeretterjesztő alkalmazáshoz is.
A rendezvényen és a foglalkozásokon való részvétel ingyenes. Múzeumi élményekre
fel! Részletes program, információ: www.playkid.hu
A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program a Nemzeti Kulturális Alap
finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával,
a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósul meg.
Forrás: Napidoktor.hu
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