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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.
(6) Az Ötéves a Mozaik Múzeumtúra című, a programot és eredményeit bemutató
tanulmánykötet elkészítése.
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2. A program részletes bemutatása
2.1 Rendezvények szervezése a program népszerűsítésére
A
Néprajzi
Múzeummal
kötött
szerződés
értelmében
az
Inspire
Rendezvényügynökség Kft. feladata volt, hogy megszervezze a Mozaik Múzeumtúra
program részeként megvalósítandó Mozaik Múzeumtúra Roadshow-t, a Magyar
Nemzeti Múzeumban megtartott Mozaik Múzeumtúra Napot, valamint hogy a
Múzeumok Majálisán biztosítsa a Mozaik Múzeumtúra program megjelenését. A
Néprajzi Múzeummal együttműködve a rendezvényszervező ügynökség 7 eseményt
bonyolított le.
A Mozaik Múzeumtúra programjai a Tájak-Korok Múzeumok Egyesülettel (TKME)
közösen szervezett őszi múzeumtúrákkal indult, amelyeknek keretében Hatvan és
Szentes kulturális látinivalóit fedezhették fel az érdeklődők.
A 2019 tavaszán útjára induló Mozaik Múzeumtúra Roadshow helyszíneit egy-egy,
kulturális örökségben gazdag város adta. Tatán, Békéscsabán, Szekszárdon,
Komáromban és Sárospatakon 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.
Az 5 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
is be tudtuk vonni a rendezvénysorozatba. A Roadshow állomásai esetében
elengedhetetlen volt a széles kört elérő kommunikáció. A Roadshow 5 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,
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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 Tatán Szőgyén tájháza, Komáromban a Duna Menti
Múzeum, Sárospatakon pedig a Kelet-szlovákiai Múzeum 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. A Roadshow keretében ezúttal 42 múzeumi
program és 38 múzeumpedagógiai foglalkozás valósult meg 8 különböző múzeum
szervezésében.
A 2017 tavaszán bevezetett Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat a
2018. szeptember 1-gyel induló programban is folytatódott. Ennek keretében a
múzeumok kínálatát az iskolákba vittük el egy-egy rendhagyó tanítási nap
formájában. Fő célkitűzése az volt, hogy a jövő múzeumlátogatóival, a gyerekekkel
megismertessük a múzeumokat, s bemutassuk számukra, hogy mennyi érdekes és
izgalmas kiállítás és program várja őket a múzeumokban. 2019 áprilisa és júniusa
között 8 Pest megyei iskola 81 osztályának csaknem 1900 felső tagozatos tanulója
ismerhette meg a részt vevő 12 múzeum kínálatát. Az Örökség Kultúrpolitikai
Intézettel szoros együttműködésben a Felelős Szülők Iskolája volt az iskolai roadshow
szervezője és lebonyolítója: a program házigazdája pedig az ország legnépszerűbb
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történelemtanára, Balatoni József „Jocó bácsi” volt, aki a gyerekek számára játékos
kvízzel készült az állomásokon. Az iskolai edukációs programsorozatban a
Bélyegmúzeum, a Katonai Emlékpark Pákozd, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a
Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, az MTVA
Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely, a Postamúzeum, a Reptár – Szolnoki
Repülőmúzeum, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, a Zsidó Kiválóságok Háza, a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a Bajor Gizi
Színészmúzeum részvételével mutattuk be, hogy múzeumba járni élmény, s hogy
rengeteg mindent lehet játszva tanulni.
2017-ben, a Néprajzi Múzeum búcsúhétvégéjével új rendezvénnyel bővült a Mozaik
Múzeumtúra programjainak köre: a Mozaik Múzeumtúra Nap koncepciója arra épült,
hogy egy nagy, budapesti múzeum kiállításait és foglalkozásait ismertetjük meg ide
látogató iskolás csoportokkal. Ezúttal április 17-18-án a Magyar Nemzeti Múzeumba
érkezett a rendezvény, amelyen 20 iskola 633 diákja vett részt. A gyerekek a 2 nap
folyamán általuk választott módszerrel (múzeumi óra, tárlatvezetés vagy felfedező
feladatlap) ismerkedhettek meg egy szabadon választható történelmi korszakkal. A
foglalkozásokon terítékre került az ókori Róma, a Honfoglalás, a lovagkor, a
dualizmus, de lehetőség nyílt például a Seuso-kinccsel is megismerkedni.
A Mozaik Múzeumtúrával budapesti családi, kulturális rendezvényen is
találkozhattak a múzeumbarátok: az Inspire Rendezvényügynökség Kft.
szervezésében a május 18-19-én megrendezett Múzeumok Majálisán képviseltette
magát a programunk. A Múzeumok Majálisán a családok szórakoztatására
szerencsekerékkel és múzeumi kvízjátékkal készültünk, a tartalmas időtöltéshez pedig
hozzájárult a Néprajzi Múzeum Idő-járat című felfedező játéka is, amelyen a
résztvevők a Mozaik Múzeumtúra Roadshow eddigi állomásaival ismerkedhettek
meg egy különleges feladatlap és a Majálishoz adott egyedi útvonal segítségével.
A Mozaik Múzeumtúra 2018-2019-es programja során összesen 17 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
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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, mely 2019 tavaszán teljesen friss arculatot kapott. A
www.mozaikmuzeumtura.hu domainnéven regisztrált felületen a részt vevő
intézményekről készült ismertetők és látványos fényképek mellett hozzáférhetők 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 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 pályázat időtartama alatt az applikáció is frissült: az új verzióban a
felhasználó aktuális helyzetének megosztásával immár azt is láthatja, hogy mely
múzeumok vannak hozzák a legközelebb. A mobil applikációban emellett
tartalomfrissítés is történt, illetve már elérhetőek az újonnan csatlakozott múzeumok
adatai, képei és matricái is. A korábbi időszakokban csatlakozott múzeumok adataiban
is történt frissítés, ahol erre szükség volt.
A mobilalkalmazás Android és IOS platformokon érhető el.
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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 5 éve alatt további 87-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 367 múzeum és kiállítóhely vesz részt.

2.6 Az Ötéves a Mozaik Múzeumtúra című, a programot és eredményeit
bemutató tanulmánykötet elkészítése
Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által lebonyolított program idén lett ötéves:
ennek apropóján olyan reprezentatív és tanulmánykötetet adtak ki, mely beszámol a
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Mozaik Múzeumtúra eddigi eredményeiről és tapasztalatairól. A könyv második
részében olyan szakmai írásokat találhatóak, amelyek a legújabb trendek
megismertetésével mutatják be a fiatal korosztály bevonásának, megszólításának
lehetőségeit. Az elismert szakemberek által írt tanulmányok a különböző
kommunikációs eszközök, a múzeumpedagógia, az élményátadás és a digitalizáció
területeit érintve adnak hasznos és naprakész ismereteket múzeumi munkatársak és
pedagógusok számára egyaránt.

3. Eredmények
megfelelően
a
Az
egyes
feladatrészek
megvalósításakor
–
ennek
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 Facebook oldalát jelenleg 15 001
személy, Instagram oldalát pedig 381 felhasználó követi, ennyi emberhez jutottak el
rendszeresen a múzeumokkal, kiállítóhelyekkel kapcsolatos információk.
A sajtókommunikációs munka eredményeként az online, az elektronikus és a print
médiában a program hivatalos, 2019. szeptember 1-i indulásától 112 (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.
Összességében a Roadshow-val, tematikus- és városi múzeumtúrákkal, iskolai
edukációs programsorozattal együttvéve többezer 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 2018-19-es 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
felhelyezhetők. 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 Mozaik Múzeumtúra programhoz kapcsolódóan a Shortcut Communications Kft.
feladata volt a plakátok és szórólapok grafikai tervezése és gyártása. Ennek
megfelelően a 2018-19-es programhoz új általános, a mobil applikációt népszerűsítő
szórólapot terveztek, mely az egész kampány alatt érvényes tudott maradni, így nem
tartalmaz ideiglenesen érvényes információkat. A szórólapok 75x155 mm méretűek,
mobiltelefon alakúak, melyeket a Mozaik Múzeumtúra Roadshow állomásain, az
iskolai edukációs programsorozat állomásain és a Múzeumok Majálisán 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 Az Ötéves a Mozaik Múzeumtúra című kiadvány
Fontos mérföldkőhöz érkezett a 2019-es évben a Mozaik Múzeumtúra: immár öt éve
annak, hogy elindult az akkor még papír alapon működő matricagyűjtő-játék. Az
Ötéves a Mozaik Múzeumtúra című kiadvány két nagyobb részre tagolható: az első
egység ennek az elmúlt öt évnek a tapasztalatait, eredményeit és jövőbeli céljait
listázza, a második egység pedig múzeumi szaktekintélyek tanulmányait tartalmazza
a szféra kihívásairól, jelenlegi helyzetéről.
A kötet Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere köszöntőjével és L.
Simon László országgyűlési képviselő előszavával kezdődik. Ezt követi Dr. Kemecsi
Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatójának eszmefuttatása a változó múzeumokról, s
arról, hogyan helyezkedik bele a jelenlegi, múzeumlátogatások terén kihívásokkal teli
helyzetbe a Mozaik Múzeumtúra. A kötet folytatásában Makranczi Zsolt, az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet igazgatója ad számot a Mozaik Múzeumtúra program
elemeiről és eredményeiről, majd Haraszti Gábor, a Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesület elnökének szavai olvashatók a két projekt együttműködéséről. A kötet első
felében az olvasók részletesen megismerkedhetnek a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
rendezvényeivel egy szervező intézmény, a Kecskeméti Katona József Múzeum két
munkatársa által: Burovincz Laura múzeumpedagógus és Szabóné Bognár Anikó
igazgatóhelyettes mesélnek a könyvben a rendezvény által megszerzett
tapasztalataikról. Az első rész zárásaként az iskolai edukációs programsorozat került
fókuszba: Tibenszky Moni Lisa, a rendezvények szakmai lebonyolítója, a Felelős
Szülők Iskolája alapítója készített beszámolót az iskolai sorozatról, ezt követően pedig
Pavletitsné Egressy Mária, a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
nyugalmazott igazgatójának szavai olvashatók arról, hogy milyen pedagógus
szemmel a programsorozat.
A kötet második részében a múzeumi szféra elismert szakemberei által készített
tanulmányok olvashatók. Elsőként Berényi Marianna, a Magyar Nemzeti Múzeum
kommunikációs és stratégiai főosztályának vezetője írt arról, hogyan célszerű
kommunikálni a felnövő nemzedékkel, ha múzeumlátogatásról van szó. Ezt a témát
folytatja Lovas Judit, a Néprajzi Múzeum kommunikációs főosztályának vezetője, aki
bemutatja az aktuális trendeket és lehetőségeket, amelyeket a kiállítóhelyek tudatosan
használhatnának kommunikációjukban a fiatal generációk megszólítására. Ezt
követően Dr. Dominek Dalma Lilla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karának egyetemi tanérsegédjének az eszmefuttatását
olvashatják a kötetet forgatók, aki a múzeumi flow, a különleges élményszerzésben
rejlő lehetőségeket fejtegeti. Joó Emese, a Néprajzi Múzeum etnográfusa,
múzeumpedagógusa arról írt, hogy milyen fontos szerepet játszik a
múzeumpedagógia a gyerekek és a kiállítóhelyek közötti kapocs létrehozásában. A
tanulmánykötet utolsó fejezetét Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Múzeumi Főosztályának vezetője jegyzi: ő a digitális gyűjtemények szerepéről ír,
illetve a Nemzeti Adattár Projektről.
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Az Ötéves a Mozaik Múzeumtúra kiadvány 200x200-as méretben, puha kötéssel
készült, szerkesztési munkálatait az Örökség Kultúrpolitikai Intézet végezte.
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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.
Az iskolai edukációs programsorozathoz és a Múzeumok Majálisához Mozaik
Múzeumtúra ajándéktárgyakat gyártattunk. Az iskolai eseményeken minden
résztvevő gyermek Mozaik Múzeumtúra ajándékcsomagban részesült, melyben
logózott szövegkiemelő, jegyzetfüzet kis tollal és Mozaik Múzeumtúra szórólap volt
található. A Múzeumok Majálisán a Múzeumtúra nyereményjátékokkal kedveskedett
a résztvevőknek. Ezen az eseményen logózott szövegkiemelőt, jegyzetfüzetet kis tollal,
hűtőmágnest, napszemüveget, lufit és három különböző színben ceruzakészletet
lehetett nyerni.

A Mozaik Múzeumtúra 2018-19-es évadához az alábbi reklámhordozókat és
ajándéktárgyakat gyárttattuk:
•

Mozaik Múzeumtúra szövegkiemelő zöld és sárga színben (3500 db)

•

Mozaik Múzeumtúra jegyzetfüzet kis tollal (3500 db)

•

Mozaik Múzeumtúra napszemüveg (300 db)

•

Mozaik Múzeumtúra lufi pálcával, tartócsészével (1000 db)

•

Mozaik Múzeumtúra hűtőmágnes (500 db)

•

Mozaik Múzeumtúra ceruzakészlet (500 db)
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2. Matricagyűjtő játék
A Mozaik Múzeumtúra 2018-19-es programja a 2016-ban átalakított Matricagyűjtő
játékot folytatta. A játékba a weboldalon, illetve a Mozaik Múzeumtúra mobil
alkalmazásban lehet regisztrálni.
A játékosok a weboldalról vagy a játékban részt vevő múzeumok előtt kihelyezett
megállító táblán található QR-kód segítségével tölthetik le okostelefonjukra a játékhoz
szükséges alkalmazást, az ugyancsak az intézményekben elhelyezett információs
táblán található egyedi azonosító beolvasásával pedig azt igazolhatják, hogy valóban
jegyet váltottak az adott múzeumba/kiállítóhelyre, megtekintették az ott látható
tárlato(ka)t. Az információs táblán található egyedi azonosító beolvasását követően a
virtuális matricagyűjtő-albumukban egy, az intézményről készült matrica jelenik meg.
A játékban 12 múzeum meglátogatása és matricájuk begyűjtésével léphetnek egy-egy
szinttel feljebb a játékosok. 12 matrica elérése után bronz-, 24 matrica begyűjtését
követően ezüst-, 36 matricával pedig aranyfokozatú múzeumtúrázóvá válnak.
A játékban nincs régiós megkötés, illetve határidő, ezért minden játékos az általa
kedvelt tematikájú múzeumokat látogathatja meg, a saját tempójában. Az egyetlen
szabály, hogy egy múzeum matricáját szintenként csak egyszer lehet megszerezni,
azaz 12 különböző múzeum meglátogatására van szükség a következő szintre
lépéshez.

A játék menete:
TÖLTSD LE a Mozaik Múzeumtúra mobil alkalmazást a weboldalról, vagy a
múzeumok előtt kihelyezett Megállító Táblán található QR kód segítségével és
regisztráld be adataidat!
KERESD MEG a Mozaik Múzeumtúra Információs Táblát, a játékban részt vevő
múzeumokban!
OLVASD BE a mobil alkalmazás segítségével, az információs táblán található
egyedi QR-kódot!
GYŰJTSD össze a 12 különböző matricát és TELJESÍTSD a szinteket!
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3. Rendezvények
3.1 Mozaik Múzeumtúra Roadshow
A Néprajzi Múzeum szerződés alapján bízta meg az Inspire Rendezvényügynökség
Kft-t a Mozaik Múzeumtúra Roadshow elnevezésű 5 állomásos rendezvénysorozat
szervezésével és lebonyolításával, valamint a Mozaik Múzeumtúra szereplésének
megszervezésével a Múzeumok Majálisán.
Az együttműködés eredményeképpen az Inspire Kft. az Örökség Kultúrpolitikai
Intézet szakmai támogatása mellett megszervezte az 5 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 készültek 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:
•

2019. április 12. Tata

•

2019. május 3. Békéscsaba

•

2019. május 17. Szekszárd

•

2019. május 24. Komárom

•

2019. május 31. Sárospatak

A múzeumi napokon a délelőttök folyamán összesen 8 kiállítóhely 38
múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt iskolás csoportok. A délután folyamán
a rendhagyó tárlatvezetéseké, és a különféle összművészeti programoké volt a
főszerep. Idén is folytatódott a 2018-ben új programelemként bevezetett, egy-egy
határon túli, magyar kötődésű múzeum bemutatkozása 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 – Tata
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019-es évadának első állomása Tata volt 2019.
április 12-én. Az első helyszínre különös figyelmet fordítva nagyon szoros
együttműködésben szerveztük a rendezvényt a Kuny Domokos Múzeummal. A
rendezvény sikerességének érdekében április 5-én sajtótájékoztatót tartottunk a Tatai
vár Lovagtermében. 1
A tatai Roadshow főszervezői feladataival a Kuny Domokos Múzeum alá tartozó
múzeumokat bíztuk meg, a programok helyszíne a Tatai vár volt. A Mozaik
Múzeumtúra Roadshow programjában helyet kapott egy határon túli magyar
múzeum, mely ez esetben Szőgyén település tájháza volt. Az intézmény
vendégkiállítást hozott a Tatai várba, melynek megnyitója és kurátori tárlatvezetése is
a program része volt.
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére. 2

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Tata – programok:

Kihelyezett órák és Múzeum az iskolában
2019. április 12. délelőtt
A Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusai 1-1 tanórára látogattak el Tata
iskoláiba, ahol a középkor témájában múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak
fogyatékkal élő gyermekek számára is.
Megvalósult foglalkozások:

Iskola neve

Osztály

Talentum
9. osztály
Angol-Magyar
Két
Tanítási
Nyelvű
Általános
Iskola,
Gimnázium és
Művészeti
Szakgimnázium
2.a

Létszám Időtartam Múzeum neve
20 fő

45 perc

21 fő

30 perc

Kuny
Domokos
Múzeum

Foglalkozás
címe
Mátyás
elfeledett
portréi

A sajtótájékoztatóról készített beszámoló a 6.2 Sajtókommunikáció fejezetben található.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow tatai állomásáról a részletes beszámoló cikk a 6.2 Sajtókommunikáció
fejezetben található.
1
2
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Vaszary János
Általános Iskola
Jázmin
Utcai
Tagintézménye

2.b
3.a
3.b
4.a
4.b

22 fő
26 fő
24 fő
23 fő
23 fő

30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
30 perc

Kuny
Domokos
Múzeum

Élet
a
középkorban

Vendégmúzeum: Szőgyén
2019. április 12. 14:00, Tatai vár
Tata felvidéki testvértelepülésének vándorkiállítása nyílt meg. Az esemény
kapcsolódott az aznapi Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához.

„Megelevenedő arcképek”
2019. április 12. 15:00, Tatai vár
Rendhagyó tárlatvezetés az “Ősök csarnoka – Az Esterházy család arcképei” című
kiállításban, Esterházy Péter szövegeivel. Közreműködött Szakács Zsuzsa írószerkesztő és Kövesdi Mónika művészettörténész.

Különleges tárlatvezetés
2019. április 12. 16:00, Tatai vár
A Kuny Domokos Múzeum kiállításai Lévai Ádám tatai képgrafikus szemével.

Várbeli-vérbeli mutatványok
2019. április 12. 17:00, Tatai vár
A Talentum Iskola artistáinak bemutatója.

Barokk dallamok
2019. április 12. 17:45, Tata
Berendi Viktória, a tatai Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola gitártanárának
dalcsokra.

Különleges vezetés a vár bástyáin és a Pálffy-kazamatában
2019. április 12. 18:00, Tatai vár
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A Tatai vár bástyarendszerének titkait ismerhették meg az érdeklődők Nagy Roland
történész, kommunikációs munkatárs vezetésével, valamint oda is betekinthettek,
ahová látogató csak nagyon ritkán juthat be…

Csillagászati bemutató
2019. április 12. 18:00-tól folyamatosan, Tatai vár
A TIT Posztoczky Károly Csillagda és Múzeum csillagászati műszer bemutatója a
várudvaron, melyet naplemente- és csillagles követett.

Éjszaka a múzeumban
2019. április 12. 19:00, Tatai vár
„És mégis morog a kő” című múzeumpedagógiai foglalkozás NEM CSAK
GYERMEKEKNEK!
Az
érdeklődők
megismerkedhettek
a
középkori
kőfaragványokkal egészen szokatlan, meglepő és kalandos formában.

Képek:
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3.1.2. Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Békéscsaba
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019-es évadának második állomása Békéscsaba
volt 2019. május 3-án.
A békéscsabai Roadshow főszervezői feladataival a Munkácsy Mihály Múzeum
irányítása alá tartozó múzeumokat bízta meg, így a programban közreműködött a
Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Mihály Emlékház.
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére. 3

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Békéscsaba - programok:

Utazó múzeum- Múzeum és régészet
2019. május 3. délelőtt, Erzsébethelyi Általános Iskola
Nagy-Laczkó Balázs archeológus előadása érdekes régészeti felfedezésekről,
különleges tárgyakról és az ásatások folyamatáról az Erzsébethelyi Általános
Iskolában. Mit csinál a régész a múzeumban? Mi történik a tárgyakkal a feltárás után?
Hogyan derül fény a leletek múltjára? Ezekre és még számos izgalmas kérdésre
válaszolt a muzeológus.
A megvalósult foglalkozás adatai:

Iskola neve

Osztály

Létszám Időtartam

Erzsébethelyi
Általános Iskola

8.a

24 fő

60 perc

Múzeum
neve
Munkácsy
Mihály
Múzeum

Foglalkozás
címe
Múzeum
régészet

és

Rendhagyó tárlatvezetés Pincétől a Padlásig
2019. május 3. 10.00, Munkácsy Mihály Emlékház
A Munkácsy Mihály Emlékházat ismerhették meg a látogatók ezúttal minden olyan
terét bejárva, melyeket csak ritkán nyitnak meg a közönség előtt. Munkácsy Mihály
gyerekkorába engedett bepillantást a különleges tárlatvezetés: bemutatta a híres festő
csabai rokonságát, a Reök családot, és rajtuk keresztül a kor nagypolgári miliőjét.

Interaktív művészeti ismeretterjesztő kézműves foglalkozás
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow békéscsabai állomásáról a részletes beszámoló cikk a Sajtókommunikáció
fejezetben található.
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2019. május 3. 11.00, Munkácsy Mihály Emlékház
A foglalkozás során a nagypolgári élet kellékeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Milyenek lehettek a kor luxuscikkei? Hogyan "készült" a darázsderék? Milyen volt a
19. századi etikett? Mindez gyakorlatban is kiderült a rendhagyó foglalkozás során!

Andy Warhol Ezüstgyárában I.
2019. május 3. 13.00, Munkácsy Mihály Múzeum
Az Andy Warhol Ezüstúton a bölcsőtől a ....-ig című, időszaki tárlatban indultunk
felfedezőútra Gyarmati Gabriella művészettörténésszel. A tárlatvezetés során nem
csak a híres művész életútját kísérhettük figyelemmel, hanem a korszak popkultúrája,
jelentős amerikai eseményei is kiemelt szerephez jutnak.

Andy Warhol Ezüstgyárában II.
2019. május 3. 14.00, Munkácsy Mihály Múzeum
Lonovics László festőművész rendhagyó előadása. A prezentáció azt a sokszorosító
grafikai eljárást mutatta be, amellyel a híres Warhol-nyomatok is készültek: a
szitanyomás technikáját. Ezt követően az érdeklődőknek lehetőségük nyílt saját
nyomatok készítésére is.

Képek:
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3.1.3. Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Szekszárd
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019-es évadának harmadik állomása Szekszárd
volt 2019. május 17-én.
A szekszárdi Roadshow főszervezői feladataival a Wosinsky Mór Megyei Múzeumot
bíztuk meg, akik két kiállítóhelyükkel csatlakoztak a kezdeményezéshez: a múzeum
főépületében és a Vármegyeháza kiállítótereiben valósultak meg a programok.
A rendezvény sikerességének érdekében május 14-én sajtótájékoztatót tartottunk a
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban.4
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére. 5

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szekszárd – programok:
Múzeum az iskolában
A PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola diákjai délelőtt tavaszi mintás
tányéralátétet, virágkosarat készítettek, megismerkedtek a régészek munkájával és
bepillantottak a rovásírás rejtelmeibe.
A Baka István Általános Iskola tanulói zenés-mesés és Babits Mihály verséhez
kapcsolódó drámajáték foglalkozáson vettek részt, illetve madárkákat varrtak.

Megvalósult foglalkozások:

Iskola neve

Osztály Létszám Időtartam Múzeum neve

PTE Illyés Gyula 4.c
Gyakorló
Általános Iskola

19 fő

45 perc

PTE Illyés Gyula 6.b
Gyakorló
Általános Iskola

26 fő

45 perc

Foglalkozás
címe

Wosinsky Mór Tavaszi
Megyei Múzeum mintákkal
díszített
laminált
tányéralátét és
virágos
papírkosár
készítése
Wosinsky Mór Bepillantás
a
Megyei Múzeum rovásírás
rejtelmeibe

A sajtótájékoztatóról készített beszámoló a 6.2 Sajtókommunikáció fejezetben található.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow szekszárdi állomásáról a részletes beszámoló cikk a 6.2 Sajtókommunikáció
fejezetben található.
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PTE Illyés Gyula 5.b
Gyakorló
Általános Iskola

29 fő

45 perc

Wosinsky Mór Nyomok
Megyei Múzeum homokban.
Hogyan
dolgozik
régész?

a

a

Baka
István 2.b
Általános Iskola

24 fő

45 perc

WMMM
Vármegyeházi
Kiállítás

Baka
István 2.a
Általános Iskola

22 fő

45 perc

WMMM
Vármegyeházi
Kiállítás

Baka
István 2.c
Általános Iskola

25 fő

45 perc

WMMM
Vármegyeházi
Kiállítás

Baka
István 4.c
Általános Iskola

26 fő

45 perc

WMMM
Vármegyeházi
Kiállítás

Múzeum
a
bőröndben. A
földbe
rejtett
kincs.
Zenésmesés
drámajáték
Múzeum
a
bőröndben. A
földbe
rejtett
kincs.
Zenésmesés
drámajáték
Múzeum
a
bőröndben. A
földbe
rejtett
kincs.
Zenésmesés
drámajáték
Varródoboz.
Madárkák
készítése

Baka
István 4.a
Általános Iskola

24 fő

45 perc

Baka
István 4.b
Általános Iskola

24 fő

45 perc

WMMM
Vármegyeházi
Kiállítás
WMMM
Vármegyeházi
Kiállítás

Varródoboz.
Madárkák
készítése
Varródoboz.
Madárkák
készítése

Baka
István 8.b
Általános Iskola

27 fő

45 perc

WMMM Babits Édes az otthon.
Mihály
Drámajátékos
Emlékház
foglalkozás
Babits Mihály
verse alapján

Baka
István 8.c
Általános Iskola

27 fő

45 perc

WMMM Babits Édes az otthon.
Mihály
Drámajátékos
Emlékház
foglalkozás
Babits Mihály
verse alapján

26

Baka
István 8.a
Általános Iskola

23 fő

45 perc

WMMM Babits Édes az otthon.
Mihály
Drámajátékos
Emlékház
foglalkozás
Babits Mihály
verse alapján

Városi kultúrtörténeti séta
11:00, Wosinksky Mór Megyei Múzeum elől
Kaczián János helytörténész, nyugalmazott levéltári főtanácsos vezetésével.
Találkozás a Wosinsky Mór Megyei Múzeum előtt. Az útvonalunk a Garay tér és a
Béla tér nevezetességeit érintette.

Wosinsky emléknap
14:00, Wosinksky Mór Megyei Múzeum
Koszorúzás Wosinsky Mór mellszobránál a múzeum előtti téren, ezt követően pedig
a Múzeumbarát Óvoda, Múzeumbarát Iskola és Wosinsky Emlékplakett ünnepélyes
átadása zajlott le.

Rendhagyó tárlatvezetés
15:00, Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Vitéz Attila műgyűjtő a Képes várostörténet című kiállításban kalauzolta az
érdeklődőket.

A Csurgó Zenekar koncertje
16:30, Wosinsky Mór Megyei Múzeum
A jól ismert Csurgó Zenekar zenés-táncos műsora a múzeum előtti téren.

Interaktív kutyás játszóház
17:00, Wosinsky Mór Megyei Múzeum
A múzeumba érkeztek a Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyái.

Bűvészet a múzeumban
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18:00, Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Egy múzeumi teremőr másik arca: Kovács József bűvész szórakoztatta a nagyérdeműt.

A Jótündér segít!
18:30, Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Nyomkövető jelkereső csapatjáték a szekszárdi cserkészcsapat szervezésében a
múzeum melletti parkban.

Pincétől a padlásig
19:00-21:00, Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Mi történik a múzeumban sötétedés után? Mindez kiderült a zseblámpás kalandtúrán,
amelyet Czövek Attila, Dr. K. Németh András régészek és Fuksz Márta néprajzkutató
vezettek.

Mi is az a kalligráfia?
15:00, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Vármegyeháza
Vincze Erika kalligráfus tárlatvezetése és foglalkozása az időszaki, Fecit című
kiállításban.

Rendhagyó tárlatvezetés
16:00, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Vármegyeháza
Lovas Csilla muzeológus rendhagyó tárlatvezetése A régi vármegyeháza világa című
kiállításban.

Családi szoborkereső
17:00-20:00, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Vármegyeháza
Felfedező játék a város szobrairól a Béla király téren és a Tájak, települések, emberek című
kiállításban.

Mi újság a Béla téren?
18:00, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Vármegyeháza
28

Dr. Vizi Márta régész tárlatvezetése.

A Szekszárd Jazz Quartet koncertje
20:00, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Vármegyeháza
Hangulatos környezetben, a Vármegyeháza udvarán.

Képek:
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3.1.4. Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Komárom
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019-es évadának negyedik állomása Komárom
volt 2019. május 24-én.
A komáromi Roadshow főszervezői feladataival a Klapka György Múzeumot bíztuk
meg. Emellett csatlakozott a kezdeményezéshez a Monostori Erőd, a délutáni
programok helyszínét ők biztosították, méghozzá az Igmándi erődben. A
rendezvényen bemutatkozott a felvidéki, észak-komáromi Duna Menti Múzeum.
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére. 6

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Komárom – programok:

Bemutatkozik a Duna Menti Múzeum
09:00-12:00, Arany17 Rendezvényközpont
Az észak-komáromi, Szlovákiai oldalról érkező Duna Menti Múzeum különleges
múzeumpedagógiai foglalkozással érkezett a Roadshow-ra. Jancsár Mónika
foglalkozásának címe a „Láss-alkoss-gyarapíts: a Duna mente növény- és állatvilága
az őskortól napjainkig” címet viseli, ahol a szóban forgó élővilágot gipsz, agyag, papír,
és filc segítségével fedezhették fel a gyerekek.

Andromeda és Perszeusz
09:00, 10:00 és 11:00-tól, Arany17 Rendezvényközpont
A Bábuci Bábszínház előadását a Komáromi Klapka György Múzeum római kori
mennyezetfestménye ihlette, amelyben szerepel szépséges, megmenteni való
királylány, szárnyas lovon repülő hős, félelmetes tengeri szörnyeteg és a rápillantókat
kővé változtató rusnya, kígyóhajú lény.

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow komáromi állomásáról a részletes beszámoló cikk a 6.2 Sajtókommunikáció
fejezetben található.
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Megvalósult foglalkozások:

Iskola neve

Osztály Létszám Időtartam Múzeum neve

Foglalkozás
címe

Kempelen Farkas vegyes
Alapítványi
Szakközépiskola

40 fő

45 perc

Arany
17 Higiénia
Rendezvényközpont római
korban

a

Izsai Alapiskola

vegyes

40 fő

45 perc

Arany
17 Higiénia
Rendezvényközpont római
korban

a

Kempelen Farkas vegyes
Alapítványi
Szakközépiskola

32 fő

45 perc

Arany
17 Higiénia
Rendezvényközpont római
korban

a

Móra
Ferenc vegyes
Speciális Iskola

12 fő

45 perc

Gárdonyi
Géza vegyes
Általános Iskola

42 fő

45 perc

Arany
17 Higiénia
a
Rendezvényközpont római
korban
Arany
17 A
római
Rendezvényközpont hadseregről

Kempelen Farkas vegyes
Alapítványi
Szakközépiskola

32 fő

45 perc

Arany
17 A
római
Rendezvényközpont hadseregről

Gárdonyi
Géza vegyes
Általános Iskola

10 fő

45 perc

Arany
17 A
római
Rendezvényközpont hadseregről

Kempelen Farkas vegyes
Alapítványi
Szakközépiskola

40 fő

45 perc

Arany
17 A
római
Rendezvényközpont hadseregről

Izsai Alapiskola

vegyes

40 fő

45 perc

Móra
Ferenc vegyes
Speciális Iskola

12 fő

45 perc

Gárdonyi
Géza vegyes
Általános Iskola

52 fő

45 perc

Arany
17 Andromeda
Rendezvényközpont és Perszeusz
- Árnyjáték a
Bábuci
színház
előadásában
Arany
17 Andromeda
Rendezvényközpont és Perszeusz
- Árnyjáték a
Bábuci
színház
előadásában
Arany
17 Andromeda
Rendezvényközpont és Perszeusz
- Árnyjáték a
Bábuci
színház
előadásában
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Kistáltos Óvoda

vegyes

20 fő

45 perc

Petőfi
Sándor vegyes
Általános Iskola

64 fő

45 perc

Arany
17 Andromeda
Rendezvényközpont és Perszeusz
- Árnyjáték a
Bábuci
színház
előadásában
Arany
17 Andromeda
Rendezvényközpont és Perszeusz
- Árnyjáték a
Bábuci
színház
előadásában

Múzeumpedagógiai kavalkád
08:30 és 12:00 óra között folyamatosan, Arany17 Rendezvényközpont
Foglalkozások:
•
Római istenek festése Hidvégi Petrával (levegőre száradó gyurma és
gipszfestés, 6 éves kortól)
•

Ékszerkészítés újrahasznosított anyagból Süle Erikával (12 éves kortól)

Római gyűjteményhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások:
•
Puzzle eredeti római freskókkal; római pénzfestés, párosító: régi és mai tárgyak;
memóriajáték; színezők és még sok más remek játék! (6 éves kortól)
Megvalósult foglalkozások:

Iskola
neve

Osztály Létszám Időtartam Múzeum neve

Foglalkozás címe

Móra
Ferenc
Speciális
Iskola

vegyes

12 fő

45 perc

Arany
17 Andromeda
és
Rendezvényközpont Perszeusz
Árnyjáték a Bábuci
színház
előadásában

Gárdonyi
Géza
Általános
Iskola

vegyes

52 fő

45 perc

Arany
17 Andromeda
és
Rendezvényközpont Perszeusz
Árnyjáték a Bábuci
színház
előadásában

Kistáltos
Óvoda

vegyes

20 fő

45 perc

Arany
17 Andromeda
és
Rendezvényközpont Perszeusz
Árnyjáték a Bábuci
színház
előadásában
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Petőfi
Sándor
Általános
Iskola

vegyes

64 fő

45 perc

Arany
17 Andromeda
és
Rendezvényközpont Perszeusz
Árnyjáték a Bábuci
színház
előadásában

Izsai
Alapiskola

vegyes

40 fő

210 perc

Arany
17 Múzeumpedagógiai
Rendezvényközpont kavalkád

Móra
Ferenc
Speciális
Iskola
Gárdonyi
Géza
Általános
Iskola
Petőfi
Sándor
Általános
Iskola

vegyes

24 fő

210 perc

Arany
17 Múzeumpedagógiai
Rendezvényközpont kavalkád

vegyes

70 fő

210 perc

Arany
17 Múzeumpedagógiai
Rendezvényközpont kavalkád

vegyes

64 fő

210 perc

Arany
17 Múzeumpedagógiai
Rendezvényközpont kavalkád

Villámleckék a római korról
09:00, 10:00 és 11:00-tól, Arany17 Rendezvényközpont
Számadó Emese: Higiéniai viszonyok a római korban
Burai László: Legendák és valóságok a római hadseregben
A két villámelőadáson kiderült, hogy mely elképzeléseink tévesek a római kori
mindennapi életről és a hadseregről. A fejünkben gyakran a látványos filmekből
származó képek vannak, azonban a modern kori kutatások kimutatták, hogy számos
elképzelésünk idejétmúlt. A két villámleckén ezekre derült fény.
Megvalósult foglalkozások:

Iskola neve

Osztály

Létszám Időtartam Múzeum neve

Foglalkozás
címe

Kempelen
vegyes
Farkas
Alapítványi
Szakközépiskola
Izsai Alapiskola vegyes

40 fő

45 perc

Arany
17 Higiénia
a
Rendezvényközpont római korban

40 fő

45 perc

Arany
17 Higiénia
a
Rendezvényközpont római korban

Kempelen
vegyes
Farkas
Alapítványi
Szakközépiskola

32 fő

45 perc

Arany
17 Higiénia
a
Rendezvényközpont római korban
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Móra
Ferenc vegyes
Speciális Iskola

12 fő

45 perc

Arany
17 Higiénia
a
Rendezvényközpont római korban

Gárdonyi Géza vegyes
Általános Iskola

42 fő

45 perc

Arany
17 A
római
Rendezvényközpont hadseregről

Kempelen
vegyes
Farkas
Alapítványi
Szakközépiskola
Gárdonyi Géza vegyes
Általános Iskola

32 fő

45 perc

Arany
17 A
római
Rendezvényközpont hadseregről

10 fő

45 perc

Arany
17 A
római
Rendezvényközpont hadseregről

A tiszti szalon fogságában: szabadulószoba
09:00 órától óránként, utolsó csapat: 17:00, Igmándi erőd
„Betörni az ezredparancsnok irodájába nem kihívás… de vajon mi történik, ha kívülről
rátok zárult az ajtó?” Mindez kiderült a szabadulószobában.

Hogyan harcoltak a gladiátorok?
14:30 és 16:30, Igmándi erőd
A Familia Gladiatoria a római gladiátorjátékok hiteles bemutatására alakult 1986-ban.
A küzdelmek bemutatása közben erkölcsi konfliktusokat és ma is érvényes
megoldásaikat mutatták be. Fellépésükkel közkinccsé teszik a legújabb történeti,
régészeti adatokat valamint az erkölcsi, vallástörténeti értékeket.

Rendkívüli idegenvezetés az erődben és a római kőtárban
14:00-tól óránként 18:00-ig, Igmándi erőd
A látogatók megismerték az Igmándi Erőd titkait Számadó Emese, Burai László és
Pokornyi Gábor vezetésével.

Múzeumpedagógiai kavalkád az erődben
14:00-18:00-ig, Igmándi erőd
Foglalkozások:
•
Római istenek festése Hidvégi Petrával (levegőre száradó gyurma és
gipszfestés, 6 éves kortól)
•

Ékszerkészítés újrahasznosított anyagból Süle Erikával (12 éves kortól)
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Római gyűjteményhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások:
•
Puzzle eredeti római freskókkal; római pénzfestés, párosító: régi és mai tárgyak;
memóriajáték; színezők és még sok más remek játék! (6 éves kortól)

Képek:

36

3.1.5. Mozaik Múzeumtúra Roadshow – Sárospatak
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019-es évadának utolsó állomása Sárospatak volt
2019. május 31-én.
A sárospataki Roadshow főszervezői feladataival a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi
Múzeumát bíztuk meg. A rendezvényen bemutatkozott a felvidéki, Kassán található
Kelet-szlovákiai Múzeum.
A Mozaik Múzeumtúra Programiroda és a kiállítóhelyek együttes szervezésének
köszönhetően széles programkínálatot sikerült kialakítani a Roadshow eseményére. 7

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Sárospatak programok:

Rendhagyó rajzóra a Rákóczi-várban
10:30, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki állomásáról a részletes beszámoló cikk a 6.2 Sajtókommunikáció
fejezetben található.

7
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A múzeumpedagógiai foglalkozás során a gyermekek megtudhatták, miként
kapcsolódik a festészet a Rákóczi-várhoz és megismerkedhettek a festészet
alaptechnikáival. Saját, választott technikával vászonra vitték az egykori Rákóczi
birtok egy szép szegletét.
Megvalósult foglalkozás adatai:

Iskola neve

Osztály

Létszám Időtartam Múzeum neve

Sárospataki
II.Rákóczi
Ferencz
Általános
iskola

felső
29 fő
tagozatos
gyermekek

150 perc

Magyar
Nemzeti
Múzeum
Rákóczi
Múzeuma

Foglalkozás
címe
Rendhagyó
rajzóra
a
Rákóczivárban

Lorántffy Zsuzsanna élete a Rákóczi-várban, avagy „töri óra” egy kicsit másképp
11:00, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
Szakmai vezetés Lorántffy Zsuzsanna példamutató életéről, a palotaszárnyban
található „Rákócziak dicső kora…” kiállításban. A hallgatóság bepillantást nyert a vár
életében meghatározó szerepet játszó Lorántffy Zsuzsanna mindennapjaiba.
Megismerhették, mint magánszemélyt, ezáltal a történelemben meghatározó alakja
könnyebben megjegyezhetővé vált a fiatalok számára.
Megvalósult foglalkozás adatai:

Iskola neve

Osztály

Létszám Időtartam Múzeum neve

Sárospataki
II.Rákóczi
Ferencz
Általános
iskola

6.évfolyam 60 fő

45 perc

Foglalkozás
címe

Magyar Nemzeti Lorántffy
Múzeum Rákóczi Zsuzsanna élete a
Múzeuma
Rákóczi-várban,
avagy „töri óra”
egy
kicsit
másképp

A tokaji obszidián - avagy a fekete üveg útja a nyersanyagtól az őskori ember
túlélését jelentő eszközéig
12:30, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
A kíváncsi füleknek lehetőségük nyílt megismerkedni egy varázslatos nyersanyaggal,
melynek nem csak a látványa különleges, de a története is. Megtudhatták, hogy az
őskori ember a fekete üvegből hogyan volt képes a túlélést jelentő eszközeit előállítani.
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Megvalósult foglalkozás adatai:

Iskola neve

Osztály

Létszám Időtartam Múzeum neve

Sárospataki
II.Rákóczi
Ferencz
Általános
iskola

5.évfolyam 50 fő

30 perc

Foglalkozás
címe

Magyar Nemzeti A tokaji obszidián
Múzeum Rákóczi - avagy a fekete
Múzeuma
üveg
útja
a
nyersanyagtól az
őskori
ember
túlélését jelentő
eszközéig

Az angolpark kincsei – rendhagyó „biológia óra” egy kis tesivel ötvözve
13:30, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
Egy gyönyörű séta keretében szakmai vezetést kapott a hallgatóság a 6 hektárt magába
foglaló angol kertben. A vezetés közben megismerkedtek a kert élővilágával, s annak
legidősebb fáival. A foglakozás végén a játszóteret is birtokba vehették a gyermekek.
A megvalósult foglalkozás adatai:

Iskola neve

Osztály

Létszám Időtartam Múzeum neve

Sárospataki
II.Rákóczi
Ferencz
Általános
iskola

348 fő
4.évfolyam

60 perc

Foglalkozás
címe

Magyar Nemzeti Az angol park
Múzeum Rákóczi kincsei
–
Múzeuma
rendhagyó
„biológia
óra”
egy kis tesivel
ötvözve

Az 5 szintes Vörös-torony titkai, rendhagyó „töri óra” egy kis tesivel ötvözve
15:00, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
Egy rendkívüli tárlatvezetésvezetés során a gyermekek bejárhatták az öt szintes
Vörös-torony zegzugait, és megismerték a történetét, miként kapcsolódik a Perényi
családhoz, s hogyan lett Sárospatak Rákóczi örökség.
A megvalósult foglalkozás adatai:

Iskola neve

Osztály

Létszám Időtartam Múzeum neve
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Foglalkozás
címe

Sárospataki
II.Rákóczi
Ferencz
Általános
iskola

2.
évfolyam 5.évfolyam

75 perc

Magyar
Nemzeti
Múzeum
Rákóczi
Múzeuma

Az 5 szintes
Vörös-torony
titkai,
rendhagyó „töri
óra” egy kis
tesivel ötvözve

Törökország Sárospatakon – Rodostó Kassán
16:30, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
Egy izgalmas előadás keretein belül megismerkedhetünk a Kelet – szlovákiai Múzeum
tulajdonában lévő Rodostói házzal. Az épület tökéletes másolata annak a háznak,
melyben Rákóczi 15 évig tartó rejtélyes száműzetését töltötte, s ami helyet ad egy
gazdag Rákóczi-kiállításnak.

Képek:
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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. 2019. áprilisa és júniusa között 8 iskola 81 osztályának csaknem 1900
tanulója ismerhette meg a programban közreműködő 12 múzeum kínálatát. 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 játékos 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, a Zsidó Kiválóságok Háza, a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum és a
Bajor Gizi Színészmúzeum részvételével mutattuk be, hogy múzeumba járni élmény,
s hogy rengeteg mindent lehet játszva tanulni.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat helyszínei, időpontjai:
•

2019. április 17. Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium,
Szigetszentmiklós

•

2019. május 8. Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola, Budapest

•

2019. május 15. Kossuth Lajos Általános Iskola, Budapest

•

2019. május 21. Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Dunakeszi

•

2019. május 27. Lemhényi Dezső Általános Iskola, Budapest

•

2019. június 4. Hartyán Általános Iskola, Budapest

•

2019. június 6. Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, Budakeszi

•

2019. június 11. Szent László Általános Iskola, Mogyoród
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3.2.1 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 1. állomás
Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a
2019. április 17.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a szigetszentmiklósi
Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban kezdte meg a 20182019-es tanévben az országjáró programsorozatát.8 Az iskola 5-8. osztályos tanulói
csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek
részt a nap folyamán. A felsős diákok tetszőlegesen választhattak Mátyás király
uralkodása vagy Benedek Elek A só című meséje között, majd szabadon választott
eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel valamelyik témát az iskolai
eseményt megelőzően, hogy csapat szinten bemutatkozhassanak a múzeumi
tematikus napon a Bajor Gizi Színészmúzeum játékos vetélkedőjén. Az osztályok a
Magyar Nemzeti Múzeum, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a pákozdi Katonai
Emlékpark, a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum
és a Zsidó Kiválóságok Háza 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.

A Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tanulói számára
készített feladatlap:
MOZAIK MÚZEUMTÚRA
ISKOLAI EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT
MENETLEVÉL – Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
április 17. szerda, 9:00 - 13:00

ISKOLA______________________________________________

CSAPATNÉV_________________________________________
8

A rendezvényhez készített beharangozó sajtóközlemény a 6.2 Sajtókommunikáció fejezetben található.
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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

1.
Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - Reptár – Szolnoki
repülőmúzeum
______________pont

2.

Zsidó származású tudósok közelebbről – Zsidó Kiválóságok Háza
______________pont

3.

A mesék nyomában - Benedek Elek foglalkozás
______________pont

4.

A magyar sport aranykora – Magyar Olimpiai és Sportmúzeum
______________pont

5.

Da Vinci 500 - tudományos „mozi” a Da Vinci TV csatornával
______________pont
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6.
Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark
Pákozd
______________pont
Mátyás király országa – Magyar Nemzeti Múzeum

7.

______________pont

SZUMMA PONTSZÁM:

______________pont

A rendezvény menetrendje:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

9:00 – 9:20 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak (5.a, 5.b., 5.c., 5.d, 6.a., 6.b.,
6.c., 6.d., 6.e., 7.b., 7.d., 7.e.) - tornaterem
9:20 – 10:05 csapatok bemutatkozása, drámapedagógiai játékok Elek Ányos
színművésszel, a Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében (6.c-től 7.e-ig) tornaterem
10:05 – 10:50 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (6.c-től 7.e-ig) - tornaterem
közben: 9:20 – 10:50 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben 6 osztály számára (5.a-tól 6.b-ig)
10:50 – 11:00 átállási szünet
11:00 – 11:45 csapatok bemutatkozása, drámapedagógiai játékok Elek Ányos
színművésszel, a Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében (5.a-tól 6.b-ig) tornaterem
11:45 – 12:30 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (5.a-tól 6.b-ig) - tornaterem
közben: 11:00 – 12:40 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben 6 osztály számára (6.c-től 7.e-ig)
12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak
oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék - tornaterem

45

Képek:
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3.2.2 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 2. állomás
Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
1116 Budapest, Kiskőrös u. 1.
2019. május 8.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata az Újbudai Petőfi Sándor
Általános Iskolában folytatódott. Az esemény sajtótájékoztatóval9egybekötve zajlott,
melyen L. Simon László, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke is beszédet
mondott. Az iskola 5-8. osztályos tanulói csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön,
múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a nap folyamán. A felsős diákok
tetszőlegesen választhattak Mátyás király uralkodása vagy Benedek Elek A só című
meséje között, majd szabadon választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozták
fel valamelyik témát az iskolai eseményt 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. Az osztályok a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Bélyegmúzeum, a
pákozdi Katonai Emlékpark, a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum, a Magyar Olimpiai és
Sportmúzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, és a Zsidó
Kiválóságok Háza 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.

Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
május 8., szerda, 9:00 - 13:00

9

Az eseményről készített meghívó a 6.2 Sajtókommunikáció fejezetben található.
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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 pontszám

______________pont

1. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - RepTár – Szolnoki repülőmúzeum
______________pont

2. Zsidó származású tudósok közelebbről – Zsidó Kiválóságok Háza
______________pont

3. A világ bélyegeinek nyomában - Bélyegmúzeum
______________pont
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4. A magyar sport aranykora – Magyar Olimpiai és Sportmúzeum
______________pont

5. A vendéglátás legizgalmasabb trükkjei – Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum
______________pont

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

______________pont
SZUMMA PONTSZÁM:
______________pont

A rendezvény menetrendje:

•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 – 9:30 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak (5.a, 5.b., 5.c., 6.a., 6.b., 6.c.,
7.a., 7.b., 8.a.) - aula
9:30 – 10:15 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival (5.atól 6.a-ig) - aula
10:15 – 10:55 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (5.a-tól 6.a-ig) - aula
közben: 9:30 – 10:55 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (6.b-tól 8.a-ig)
10:55 – 11:00 átállási szünet
11:00 – 11:50 csapatok, bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(6.b-tól 8.a-ig) - aula
11:50 – 12:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (6.b-tól 8.a-ig) - aula
közben: 11:00 – 12:30 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (5.a-tól 6.a-ig)
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•
•

12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak
oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék - aula

Képek:
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3.2.3 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 3. állomás
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola
1151 Budapest, Kossuth u. 53.
2019. május 15.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata következőként a
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskolába látogatott el, ahol az iskola felső
tagozatos diákjai vettek részt a foglalkozásokon. Az 5-8. osztályos tanulók csapatokat
alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a nap
folyamán. A felsős diákok tetszőlegesen választhattak Mátyás király uralkodása vagy
Benedek Elek A só című meséje között, majd szabadon választott eszközök segítségével
osztályszinten dolgozták fel valamelyik témát az iskolai eseményt 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. Az osztályok a Leskowsky Hangszergyűjtemény,
a pákozdi Katonai Emlékpark, a Zsidó Kiválóságok Háza, az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely 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.

A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói számára készített
feladatlap:

MENETLEVÉL – Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola
május 15., szerda, 9:00 - 13:00

CSAPATNÉV__________________________________________

OSZTÁLY_____________________________________________
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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 pontszám
______________pont

1.
Barangolás a TV és a rádió világában - MTVA Rádió- és Televíziótörténeti
Kiállítóhely
______________pont

2.

Zsidó származású tudósok közelebbről – Zsidó Kiválóságok Háza
______________pont

3.

Da Vinci TV mozisarok
______________pont

4.

A huszárság története – Katonai Emlékpark Pákozd
______________pont

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

A rendezvény menetrendje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 – 9:20 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak (5.a, 5.b, 5.n, 6.a, 6.bn, 6.n,
7.ab, 7.n, 8.a, 8.bn) - aula
9:20 – 10:10 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(6.n-tól 8.bn-ig) - aula
10:10 – 10:50 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (6.n-tól 8.bn-ig) - aula
közben: 9:20 – 10:50 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (5.a-tól 6.bn-ig)
10:50 – 11:00 átállási szünet
11:00 – 11:50 csapatok, bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(5.a-tól 6.bn-ig) - aula
11:50 – 12:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (5.a-tól 6.bn-ig) - aula
közben: 11:00 – 12:30 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (6.n-tól 8.bn-ig)
12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak
oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék - aula

Képek:
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3.2.4 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 4. állomás
Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
2120 Dunakeszi, Garas u. 26.
2019. május 21.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a Dunakeszi Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában folytatódott. Az iskola 5-8. osztályos tanulói
csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek
részt a nap folyamán. A felsős diákok tetszőlegesen választhattak Mátyás király
uralkodása vagy Benedek Elek A só című meséje között, majd szabadon választott
eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel valamelyik témát az iskolai
eseményt 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. Az osztályok a Magyar Nemzeti Múzeum, a pákozdi Katonai Emlékpark, a
RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum, a Zsidó Kiválóságok Háza, a Magyar
Természettudományi Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum,
és az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely 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.

A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói számára készített
feladatlap:

MENETLEVÉL –Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
május 21., kedd, 9:00 - 13:00

CSAPATNÉV__________________________________________

OSZTÁLY_____________________________________________
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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 pontszám
______________pont

1.
Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - RepTár – Szolnoki
repülőmúzeum
______________pont

2.

Zsidó származású tudósok közelebbről – Zsidó Kiválóságok Háza
______________pont

3.

Dr. Csont – Magyar Természettudományi Múzeum
______________pont

4.
A rádiózás és televíziózás világa – MTVA Rádió- és Televíziótörténeti
Kiállítóhely
______________pont

5.
A vendéglátás legizgalmasabb trükkjei – Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
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______________pont

6.
Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark
Pákozd
_____________pont
Mátyás kora – Magyar Nemzeti Múzeum

7.

______________pont

8.

Da Vinci TV mozisarok
______________pont

SZUMMA PONTSZÁM:
______________pont

A rendezvény menetrendje:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

9:00 – 9:20 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak (5.a, 5.b., 5.c., 6.a., 6.b., 6.c.,
6.d., 7.a., 7.b., 7.c., 8.a., 8.b., 8.c.) - aula
9:20 – 10:05 csapatok bemutatkozása, drámapedagógiai játékok Elek Ányos
színművésszel, a Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében (7.a-tól 8.c-ig) aula
10:05 – 10:50 vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival (7.a-tól 8.c-ig) – aula
közben: 9:20 – 10:50 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (5.a-tól 6.d-ig)
10:50 – 11:00 átállási szünet
11:00 – 11:50 aula csapatok bemutatkozása, drámapedagógiai játékok Elek
Ányos színművésszel, a Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében (5.a-tól
6.d-ig) - aula
11:50 – 12:40 vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival (5.b-tól 6.d-ig) – aula
közben: 11:00 – 12:30 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (7.a-tól 8.c-ig)
12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak
oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék - aula
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Képek:

59

3.2.5 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs program – 5. állomás

Lemhényi Dezső Általános Iskola
1163 Budapest, Hősök fasora 30.
2019. május 27.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a Lemhényi Dezső
Általános Iskolában folytatódott. A felsős diákok tetszőlegesen választhattak Mátyás
király uralkodása vagy Benedek Elek A só című meséje között, majd szabadon
választott eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel valamelyik témát az
iskolai eseményt 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. Az osztályok a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum, a Postamúzeum, a Bélyegmúzeum, a Zsidó Kiválóságok
Háza és a Magyar Természettudományi Múzeum 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.

A Lemhényi Dezső Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Lemhényi Dezső Általános Iskola
május 27., hétfő, 9:00 - 13:00

CSAPATNÉV__________________________________________

OSZTÁLY_____________________________________________

FELADAT SORREND, HELYSZÍNEKKEL:_____________________________________
Minden helyszínen maximum 10 pont szerezhető!
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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 pontszám
______________pont

1.

A telefonközpont története – Postamúzeum
______________pont

2.

Zsidó származású tudósok közelebbről – Zsidó Kiválóságok Háza
______________pont

3.

Dr. Csont – Magyar Természettudományi Múzeum
______________pont

4.

A világ bélyegeinek nyomában – Bélyegmúzeum
______________pont

5.
A vendéglátás legizgalmasabb trükkjei – Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
______________pont

SZUMMA PONTSZÁM:
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______________pont

A rendezvény menetrendje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 – 9:30 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak (5.a, 5.b., 6.a., 6.b., 7.a., 7.b.,
8.a., 8.b.) - tornaterem
9:30 – 10:10 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(5.a-tól 6.b-ig) - tornaterem
10:10 – 10:50 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (5.a-tól 6.b-ig) – tornaterem
közben: 9:30 – 10:50 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (7.a-tól 8.b-ig)
10:50 – 11:10 átállási szünet, tízórai a gyerekeknek, mosdó, osztályok cseréje
11:10 – 11:55 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(7.a-tól 8.b-ig) - tornaterem
11:55 – 12:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (7.a-tól 8.b-ig) – tornaterem
közben: 11:10 – 12:40 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (5.a-tól 6.b-ig)
12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak
oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék – tornaterem
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Képek:
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3.2.6 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 6. állomás
Hartyán Általános Iskola
1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.
2018. június 4.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a budapesti Hartyán
Általános Iskolában folytatódott. Az iskola felső tagozatos tanulói csapatokat alkotva
játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a nap
folyamán. A diákok tetszőlegesen választhattak Mátyás király uralkodása vagy
Benedek Elek A só című meséje között, majd szabadon választott eszközök segítségével
osztályszinten dolgozták fel valamelyik témát az iskolai eseményt 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. Az osztályok a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, a
Postamúzeum, a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum, Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Múzeum
és a Zsidó Kiválóságok Háza 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.

A Hartyán Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Hartyán Általános Iskola
június 4., kedd, 9:00 - 13:00

CSAPATNÉV__________________________________________

OSZTÁLY_____________________________________________
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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 pontszám
______________pont

1.
Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - RepTár – Szolnoki
repülőmúzeum
______________pont

2.

Zsidó származású tudósok közelebbről – Zsidó Kiválóságok Háza
______________pont

3.

Dr. Csont – Magyar Természettudományi Múzeum
______________pont

4.

A telefonközpont története – Postamúzeum
______________pont
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5.
A vendéglátás legizgalmasabb trükkjei – Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
______________pont

Mátyás király udvarában – Magyar Nemzeti Múzeum

6.

______________pont

7.
Alaki kiképzés a szabadságharc harcalaki mozzanataiból – Katonai Emlékpark
Pákozd
______________pont

SZUMMA PONTSZÁM:
______________pont

A rendezvény menetrendje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 – 9:30 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak (5.a, 5.b., 5.c., 6.b., 6.c., 6.d.,
6.n., 7.a., 7.b., 7.n., 8.c.) - aula
9:30 – 10:10 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(5.a-tól 6.c-ig) - aula
10:10 – 10:50 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény
interaktív hangszerbemutatója (5.a-tól 6.c-ig) – aula
közben: 9:30 – 10:50 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (6.d-től 8.c-ig)
10:50 – 11:10 átállási szünet, tízórai a gyerekeknek, mosdó, osztályok cseréje
11:10 – 11:55 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(6.d-től 8.c-ig) - aula
11:55 – 12:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény
interaktív hangszerbemutatója (6.d-től 8.c-ig) – aula
közben: 11:10 – 12:40 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (5.a-tól 6.c-ig)
12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak
oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék – aula
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Képek:
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3.2.7 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 7. állomás

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola
2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.
2019. június 6.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozata a Budakeszi Széchenyi
István Általános Iskolában folytatódott. Az iskola 5-8. osztályos tanulói csapatokat
alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a nap
folyamán. A felsős diákok tetszőlegesen választhattak Mátyás király uralkodása vagy
Benedek Elek A só című meséje között, majd szabadon választott eszközök segítségével
osztályszinten dolgozták fel valamelyik témát az iskolai eseményt 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. Az osztályok a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Leskowsky Hangszergyűjtemény, a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeum, Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Bajor Gizi Színészmúzeum és a Zsidó
Kiválóságok
Háza
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.

A Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola
június 6., csütörtök, 9:00 - 13:00

CSAPATNÉV__________________________________________

OSZTÁLY_____________________________________________
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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 pontszám
______________pont

1.
Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből - RepTár – Szolnoki
repülőmúzeum
______________pont
2.

Zsidó származású tudósok közelebbről – Zsidó Kiválóságok Háza

______________pont
3.
A vendéglátás legizgalmasabb
Vendéglátóipari Múzeum

trükkjei

–

Magyar

Kereskedelmi

és

______________pont

4.

Mátyás király udvarában – Magyar Nemzeti Múzeum
______________pont
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Improvizációs játékok – Bajor Gizi Színészmúzeum

5.

______________pont
SZUMMA PONTSZÁM:
______________pont

A rendezvény menetrendje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 – 9:30 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak (5.a.+6.c. összevont, 5.b., 5.c.,
5.d., 6.b., 6.d., 7.b., 7.d., 8.b., 8.d.) - tornaterem
9:30 – 10:10 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(5.a-től 6.b-ig) - tornaterem
10:10 – 10:50 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (5.a-tól 6.b-ig) – tornaterem
közben: 9:30 – 10:50 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (6.d-től 8.d-ig)
10:50 – 11:10 átállási szünet, tízórai a gyerekeknek, mosdó, osztályok cseréje
11:10 – 11:55 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival
(6.d-től 8.d-ig) - tornaterem
11:55 – 12:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (6.d-től 8.d-ig) – tornaterem
közben: 11:10 – 12:40 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt
tantermekben (5.a-tól 6.b-ig)
12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak
oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék - tornaterem
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Képek:
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3.2.8 Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozat – 8. állomás
Szent László Általános Iskola
2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
2019. június 11.

A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának utolsó állomása a
mogyoródi Szent László Általános Iskola volt. Az iskola 5-8. osztályos tanulói
csapatokat alkotva játékos vetélkedőkön, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek
részt a nap folyamán. A felsős diákok tetszőlegesen választhattak Mátyás király
uralkodása vagy Benedek Elek A só című meséje között, majd szabadon választott
eszközök segítségével osztályszinten dolgozták fel valamelyik témát az iskolai
eseményt 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. Az osztályok a Magyar Nemzeti Múzeum, a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, a pákozdi Katonai
Emlékpark, a Zsidó Kiválóságok Háza és a Bajor Gizi Színészmúzeum
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.

A Szent László Általános Iskola tanulói számára készített feladatlap:

MENETLEVÉL – Szent László Általános Iskola
június 11., kedd, 9:00 - 13:00

CSAPATNÉV__________________________________________

OSZTÁLY_____________________________________________

FELADAT SORREND, HELYSZÍNEKKEL:_____________________________________
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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 pontszám
______________pont

1.

Zsidó származású tudósok közelebbről – Zsidó Kiválóságok Háza
______________pont

2.

Dr. Csont – Magyar Természettudományi Múzeum
______________pont

3.

Mátyás király udvarában – Magyar Nemzeti Múzeum
______________pont

4.

Improvizációs játékok – Bajor Gizi Színészmúzeum
______________pont

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

SZUMMA PONTSZÁM:
______________pont
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A rendezvény menetrendje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

9:00 – 9:30 megnyitó – a felső tagozatos diákoknak (5.a, 5.b., 6.a., 6.b., 7.a., 7.b., 8.a.,
8.b.) - sportcsarnok
9:30 – 10:10 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival (5.a-tól
6.b-ig) - sportcsarnok
10:10 – 10:50 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (5.a-tól 6.b-ig) – sportcsarnok
közben: 9:30 – 10:50 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt tantermekben
(7.a-tól 8.b-ig)
10:50 – 11:10 átállási szünet, tízórai a gyerekeknek, mosdó, osztályok cseréje
11:10 – 11:55 csapatok bemutatkozása, vetélkedő Balatoni József, Jocó bácsival (7.a-tól
8.b-ig) - sportcsarnok
11:55 – 12:40 A hangszerek világa - Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív
hangszerbemutatója (7.a-tól 8.b-ig) – sportcsarnok
közben: 11:10 – 12:40 Mozaik múzeumtúra állomások az előre kijelölt tantermekben
(5.a-tól 6.b-ig)
12:50 – 13:00 eredményhirdetés, zárás – a felső tagozatos diákoknak
oklevél a legjobban teljesítő csapatnak és ajándék – sportcsarnok

Képek:
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3.3 Mozaik Múzeumtúra Nap
Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
2019. április 16-17.
A 2017-ben bevezetett Mozaik Múzeumtúra Nap a 2018-19-es programból sem
hiányzott, melyet ezúttal a Magyar Nemzeti Múzeumban tartottunk. A cél az volt,
hogy egy múzeumot minél jobban, minél mélyrehatóbban megismerhessenek az ide
látogató osztályok. A gyerekek a 2 nap folyamán általuk választott módszerrel
(múzeumi óra, tárlatvezetés vagy felfedező feladatlap) ismerkedhettek meg egy
szabadon választható történelmi korszakkal. A foglalkozásokon terítékre került az
ókori Róma, a Honfoglalás, a lovagkor, a dualizmus, de lehetőség nyílt például a
Seuso-kinccsel is megismerkedni. A programon 20 iskola 633 szerencsés tanulója
részesülhetett a nem mindennapi élményekben.

A Mozaik Múzeumtúra Nap felhívása iskolák számára:

Mozaik Múzeumtúra Nap
2019. április 16-17.
Magyar Nemzeti Múzeum

A programokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges ezeken az email címeken: interaktív tárlatvezetésre a tarlatv@mnm.hu címen, interaktív múzeumi
órára pedig a muzeumpedagogia@mnm.hu címen várjuk a jelentkezéseket!
A Mozaik Múzeumtúra Napon az iskolai csoportok maguk választhatják ki, hogy
milyen témában és milyen formában szeretnének megismerkedni a Magyar Nemzeti
Múzeum kiállításaival:
Témák:
•

Régészet

•

Középkor

•

Újkor

•

Görgei Artúr
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•

Seuso-kincs

•

Kincskereső feladatlap az állandó kiállításhoz

A foglalkozások ezekben az időpontokban indulnak:
•

10:00

•

11:00

•

12:00

•

13:00

A választható módszerek:
•

interaktív tárlatvezetés

•

interaktív múzeumi óra

A foglalkozások, tárlatvezetések 1 órásak.
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Képek:
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3.4 Mozaik Múzeumtúra budapesti családi és kulturális rendezvényen
3.4.1 Mozaik Múzeumtúra a Múzeumok Majálisán
Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
2018. május 18-19.
2019. május 18-19éán a Múzeumok Majálisán szerepeltünk, melyet Magyar Nemzeti
Múzeum frissen felújított kertjében, illetve az intézmény épületében 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: az Idő-járat című felfedező játékkal a résztvevők a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow eddigi állomásaival ismerkedhettek meg egy különleges feladatlap és a
Majálishoz adott egyedi útvonal segítségével. Standunknál ezek mellett múzeumi
kvízt lehetett kitölteni a nyereményekért cserébe, továbbá a Majális Tudássétányának
egyik állomása is voltunk, így a feladataink megoldása után pecsétet is szerezhettek
füzetükbe az ide látogatók.
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Képek:
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3.5 Őszi Múzeumtúrák a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülettel
A Mozaik Múzeumtúra 2018 őszén a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülettel (TKME)
szoros együttműködésben kulturális városlátogatásokat, múzeumtúrákat szervezett.
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. Ősszel a Mozaik Múzeumtúra és TKME szervezésében 2 kirándulás
valósult meg: Hatvan és Szentes múzeumait látogattuk meg.
3.5.1. Hatvani Múzeumtúra
2018. október 3.

Program:
•

•

•

Az idén január 13-án 80 éves korában elhunyt TKME elnökségi tag, a jeles tanár,
helytörténész, természetjáró, túravezető, klubvezető Kiss István Péter sírjának
megkoszorúzása.
A 15 esztendeje bezárt Hatvani Cukorgyár Emlékházának felkeresése és Tájak
Korok Múzeumok pecsételőhellyé avatása. A gyárban 1889-ben kezdték
feldolgozni a cukorrépát, s 2003-ban működött utoljára.
Az Emlékházban és udvarán egykor ott dolgozó szakavatott vezető
segítségével ismerkedhetünk meg a gyártás menetével, történetével,
eszközeivel, s a termékekkel.

Túravezető: Haraszti Gábor +36-20-946-4659, tkme@tkme.hu

•
•
•

Találkozó: a Keletiből 10:00 órakor Hatvanba induló személyvonat utolsó
kocsijában. Megáll minden állomáson és megállóhelyen.
Csatlakozási lehetőség: minden állomáson és megállóhelyen, továbbá
Hatvanban az állomáson 11:40-kor és az Újhatvani temető bejáratánál 11:55-kor.
Részvétel: indulás előtt két nappal telefonos jelentkezést kérünk! Minden a
teljes programon résztvevőt szívesen látunk. TKM pecsételőlapját ne felejtse
otthon! Vasúti menetjegy, odaúti gyorsvonati pótjegy, visszaúti helyjegy
váltása egyénileg.
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•
•
•

Étkezés: egyénileg, hazai csomagból. Kávé, frissítő, fagylalt stb. fogyasztási
lehetőség Hatvanban.
Vonatjegy menettérti vonatjegy Budapestről 2600 Ft (félárú 1300 Ft, 90%-os 260
Ft). Helyi autóbuszjegy 2×250=500 Ft. 65 év felettieknek díjmentes az utazás.
Visszautazás: várhatóan a Keleti pu-ra 18:00 órakor érkező személyvonattal. Az
odaúthoz hasonlóan megáll minden állomáson és megállóhelyen.

Képek:
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3.5.2. Szentesi Múzeumtúra
2019. november 17.

Program:
•
•

•

•
•
•

Őszi vonatozás Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Csongrád
érintésével
Városnéző sétánk során elhaladunk a Kurca-parti település néhány különleges
nevezetessége előtt: a Városi Könyvtárként megújult romantikus zsinagóga
épülete, a klasszicista Szent Anna plébániatemplom, a neoreneszánsz
megyeháza (1883–1950 között Szentes volt Csongrád vármegye székhelye).
Sétánk az 1937-ben csemeteként ültetett, mára hatalmassá nőtt kocsányos tölgy,
a Lőrinc Márton berlini olimpiai bajnok birkózó által a városnak adományozott
Olimpiai tölgy előtt is elvezet.
Megállunk a megújulás alatt lévő egykori Petőfi Szálló épülete előtt is.
Megemlékezünk tragikus sorsú tervezője, a 150 esztendeje született Komor
Marcell építészről. Szecessziós Ház néven folyamatban van az épület teljes
felújítása, de egy frissítőre vagy feketére már be is térünk kávézójába.
Megtekintjük a város Tűzoltó-történeti Kiállítását.
Felkeressük az 1830 körül épült, idén október 26-ára megújult Péter-Pál
Polgárházat.
A Kurca folyócska hídján is átkelünk, hogy eljussunk a Koszta József Múzeum
alapító igazgatójáról, a régész Csallány Gáborról elnevezett Kiállítóhelyre a
Széchenyi-ligetben.

Túravezető: Haraszti Gábor +36-20-946-4659, tkme@tkme.hu

•

•
•

Találkozó: A Budapest Nyugati pályaudvarról 07:53-kor induló „Hírös”
szegedi intercity vonat nem helyjegyköteles kocsijában. Zuglóban 07:59kor,
Kőbánya–Kispesten
08:07-kor,
Ferihegyen
08:13-kor
megáll.
Kiskunfélegyházán (é. 09:27)
átszállás
a 09:34-kor induló szentesi
személyvonatra. [Intercity csatlakozás Szeged (i. 08:45), Kistelek (09:11) felől, é.
09.30]
Csatlakozási lehetőség: Szentes vasútállomáson, 10:45-kor
Részvétel: előzetes bejelentkezést kérünk a túravezető telefonján pénteken
(november 16.) délutánig.
Ha van, TKME tagsági igazolványát és
pecsételőlapját ne felejtse otthon! Menettérti vasúti jegy és gyorsvonati
pótjegy váltása egyénileg. Budapest Nyugatiból és Zuglótól teljes árú 6670 Ft,
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•
•

félárú 3550, 90%-os 1040 Ft, 65 év felettieknek 410 Ft. Kőbánya–Kispesttől és
Ferihegytől teljes árú 6010 Ft, félárú 3190, 90%-os 920 Ft, 65 év felettieknek 350
Ft.
Étkezés: Utazás közben, hazai csomagból a vonaton. Kávé-frissítő pihenő a
Szecessziós-házban.
Visszautazás: 16:34-kor. Kiskunfélegyházán 17:31-kor átszállás a Szeged felől
jövő „Bugac” intercity helyjegy nélküli kocsijába. Ferihegyen 18:44-kor,
Kőbánya–Kispesten 18:50-kor, Zuglóban 18:58-kor megáll, Budapest Nyugati
pu-ra 19:07-kor érkezik.

Képek:
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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 2019-ben jelentős változásokon esett át a program megújulásának, 5.
évfordulójának jegyében. Frissebb, fiatalosabb jelleget kapott, áttekinthetőbb
szerkezetű lett, grafikailag is fejlődött.
A kezdőoldal legfelső sávjában legfrissebb híreink láthatók, eggyel lejjebb pedig
bevezettük az „Itt jártál már?” rovatot, amelyben véletlenszerűen jelennek meg a
programban résztvevő múzeumok. Az ikonokra kattintva megjelenik a kiállítóhely
adatlapja a honlapon, melyen egy helyen olvasható minden információ az adott
múzeumról. A sáv alatt található a www.museum.hu oldal ajánlója, mely aktuális
tárlatokra, múzeumi programokra hívja fel a figyelmet, ez alatt pedig legfrissebb
galériáinkra és kiadványainkra mutató sávok találhatók.
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 az összes programelemet 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.
Folyamatosan bővült a Galériánk: a weboldalon a nagyobb eseményekhez
kapcsolódóan külön albumokban érhetők el a fényképek.
A Hírek menüpont alatt – ahogyan eddig is - elérhetőek az eseményekhez készített
sajtóközlemények és élménybeszámolók, emellett pedig 2019-ben új sorozatot
indítottunk „Múzeumba menni jó!” címmel, melyben havi rendszerességgel ajánlunk
éppen nyíló vagy záró tárlatokat, esetenként pedig különleges ajánlókat készítünk.
Ilyen volt például a 2019 májusi ajánlónk, amelyben kifejezetten fiataloknak szóló
programokat ajánlottunk a gyermeknap aktualitása miatt, vagy 2019 júniusi ajánlónk,
amelyben múzeumi nyári táborok közül válogathattak az olvasók.
A Kiadványok 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.
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Továbbra is elérhető a 2017-ben újdonságként kialakított Programok menüpont,
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.
Az újonnan bevezetett Regisztráció menüpontban még egyszerűbbé tettük a Mozaik
Múzeumtúra matricagyűjtő-játékba való jelentkezést: az érdeklődők egy egyértelmű,
átlátható űrlapon küldhetik el regisztrációjukat a mobil alkalmazáson keresztül
működő játékba, a bal oldali dobozban pedig linkek segítik az applikáció letöltését.
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A Mozaik Múzeumtúra weboldalának képernyőfotói:
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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. Alább
láthatók a Mozaik Múzeumtúra Facebook-oldalán megjelenő posztok típusai, néhány
bejegyzés képernyőfotójával.
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Mozaik Múzeumtúra hivatalos Facebook oldalának képernyőfotói:
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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 https://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/ link alatt
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. Az
alábbiakban látható néhány Instagram-bejegyzés a Mozaik Múzeumtúra oldaláról.

A Mozaik Múzeumtúra hivatalos Instagram oldalának képernyőfotói:
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4.4 YouTube csatorna
A Mozaik Múzeumtúra Youtube csatornája a program 2014-es indulása óta működő
felület, mely a 2018-19-es évadban újabb tartalmakkal bővült, valamint lejátszási listát
hoztunk létre a médiafelületen elérhető összes Mozaik Múzeumtúrához köthető
megjelenésekből. 2 darab, saját gyártású videót az iskolai edukációs programsorozat
kapcsán készítettünk, melyekben a résztvevő múzeumok egy-egy képviselője mutatja
be a programba illesztett múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

A Mozaik Múzeumtúra YouTube csatornájának képernyőfotói:
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A videó megtekinthető itt.
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A videó megtekinthető itt.

4.5 Mobilalkalmazás
A Mozaik Múzeumtúra 2016-os évadja 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 2019 nyarán arculati frissítésen esett át, melynek
köszönhetően áttekinthetőbb lett a felület. Immár elérhető az alkalmazás új
funkciójaként a Múzeumok menü alatt pedig megtekinthető „Az 5 legközelebbi”
intézmény, hogyha valaki az alapján választana kiállítást, ami éppen a tartózkodási
helyéhez képest a legközelebb található. A mobil applikációban emellett
tartalomfrissítés is történt, illetve már elérhetőek az újonnan csatlakozott múzeumok
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adatai, képei és matricái is. A korábbi időszakokban csatlakozott múzeumok adataiban
is történt frissítés, ahol erre szükség volt.

A mobilalkalmazás elérhető Android és iOS rendszerű okostelefonokra:
•

http://bit.ly/MozaikMuzeumtura_Android

•

http://bit.ly/MozaikMuzeumtura_iOS
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A Mozaik Múzeumtúra mobilalkalmazás képernyőfotói:
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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 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 – 2019. április 3.
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Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet tájékoztató levele – 2019. május 30.
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Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet felkérő levele múzeumok részére – 2019. június 5.
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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 Sajtókommunikáció
A
Mozaik
Múzeumtúra
2018-19-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 sajtókommunikáció során a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-ra és az iskolai
edukációs programsorozatra 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 küldtünk beharangozó és beszámoló
sajtóközleményt, valamint szintén folyamatosan tájékoztattuk az újságírókat a
program eredményeiről.
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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 2018-2019-es
programja során 21 sajtóközleményt küldtünk ki, dokumentumonként 3-4 képpel
kiegészítve a releváns médiának. Emellett 4 sajtótájékoztatón közöltük a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow és iskolai edukációs sorozat programjait a sajtó
munkatársaival.
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1. Sajtóközlemény – 2019. április 5.

A Tatai várban indul útjára a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019 tavaszán

Éjszaka a múzeumban, megelevenedő arcképek és még sok-sok remek program
várja a kultúra kedvelőit, akik április 12-én a Tatai várba látogatnak! Itt veszi
kezdetét a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idén, amely ezen kívül még 4 állomásra
látogat el a tavasz folyamán: májusban Békéscsaba, Szekszárd, Komárom és
Sárospatak múzeumai lesznek a programsorozat főszereplői.
A Roadshow tatai programjai a várban várják majd a múzeumbarátokat, ahol a 14.
századi építménnyel és annak kiállításaival ismerkedhetnek meg rendhagyó, izgalmas
módon a látogatók. A történelmi kalandozások már a délelőtt folyamán kezdetét
veszik, igaz ekkor még csak az iskolák falai között: a Kuny Domokos Múzeum
múzeumpedagógusai ugyanis 1-1 tanóra erejéig ellátogatnak Tata iskoláiba, ahol a
középkor témájában tartanak foglalkozásokat a gyerekek számára. A várban délután
veszi kezdetét a színes forgatag, ahol 14 órától ingyenes belépéssel és programokkal
készülnek a szervezők. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow tavalyi helyszínein is
lehetősége adódott egy-egy határon túli múzeumnak, hogy hazai közönség előtt
mutatkozhasson be, s ez idén sem lesz másképp: a vizek városába a felvidéki Szőgyén
település múzeuma érkezik vendégkiállítással, amely kapcsolódik a rendezvény
napján esedékes Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához.
A délután folyamán változatos tárlatvezetéseken vehetnek részt a látogatók: az Ősök
csarnoka – Az Esterházy család arcképei című kiállításban például Esterházy Péter
szövegeivel és Szakács Zsuzsa író-szerkesztő és Kövesdi Mónika művészettörténész
segítségével merülhetnek el az érdeklődők a tárlat szépségeiben. Igazán egyedülálló
alkalom ez a mesés arcképekkel való megismerkedésre, ugyanis eddig még sosem volt
ilyen tematikájú tárlatvezetés a várban, ráadásul már nem sokáig láthatja a közönség
ezen a helyszínen a portrékat, hiszen a városban található Esterházy-kastély felújítása
után oda költöznek a festmények.
A Kuny Domokos Múzeum kiállításai egészen más szemszögből lesznek terítéken
Lévai Ádám képgrafikus vezetésén, kora este pedig a vár bástyáin és a Pálffykazamatában kalauzolja a kíváncsi vendégeket Nagy Roland történész: az
izgalmasnak ígérkező programon olyan helyekre is bekukkanthatnak a látogatók,
ahová csak igen ritkán merészkedhetnek a vendégek.
A tudományok és művészetek egyéb formái is megjelennek a különleges napon a Tatai
várban, ugyanis délután a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium artista tanulói szórakoztatják majd
a nagyérdeműt különféle várbeli mutatványokkal, kora este pedig Berendi Viktória, a
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tatai Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára ad koncertet barokk
dalcsokrából.
Az este sem telik majd eseménytelenül, ugyanis a TIT Posztoczky Károly
Csillagvizsgáló és Múzeum érkezik a várudvarba, ahol meg lehet csodálni csillagászati
műszereiket, majd naplemente után – ha az idő derűs – közös csillaglesre várja az
égitesteket felfedezni vágyó érdeklődőket. Ha pedig mindez nem volna elég egy
kimerítő és érdekes naphoz, az igazán kalandvágyó múzeumbarátok az éj leple alatt
is bemerészkedhetnek a kiállítótérbe, ahol a középkori kőfaragványok várnak arra,
hogy új szemszögből fedezzék őket fel: az „És mégis morog a kő” című
múzeumpedagógiai foglalkozásra nem csak gyerekeket, játékos lelkű felnőtteket is
várnak a Kuny Domokos Múzeum munkatársai.
Gyertek el és ismerjétek meg velünk – még jobban – a Tatai várat: változatos
programjaink között mindenki talál kedvére valót!
A

Mozaik

Múzeumtúra

Roadshow

Facebook

https://www.facebook.com/events/260273661526965/

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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eseménye:

2. Sajtótájékoztató – 2019. április 5.
•
•
•

A Mozaik Múzeumtúra programot ismertette: Dr. Kemecsi Lajos főigazgató,
Néprajzi Múzeum
A tatai intézményeket bemutatta: Kürthy Dóra igazgatóhelyettes, Kuny
Domokos Múzeum
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow tatai programjait ismertette: Nagy Roland
kommunikációs munkatárs, Kuny Domokos Múzeum
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3. Sajtóközlemény – 2019. április 12.

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a
szigetszentmiklósi diákok számára

Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2019-es tanév tavaszán is útjára indul, első helyszínként pedig a
szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
felső tagozatos diákjaihoz érkezik. A félnapos program keretein belül a diákok más
népek kultúrájának hangszereit szólaltathatják meg, harcalaki kiképzésen vehetnek
részt, érdekességeket hallhatnak a magyar sport aranykoráról, vagy éppen a
vadászrepülőgépek világáról, emellett pedig tabletek és Kahoot játék segítségével
zsidó kiválóságokról tanulhatnak és bepillanthatnak Mátyás király palotájába,
könyvtárába vagy éppen konyhájába. A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos
tanulás keretében felkeltsék a diákok és tanárok figyelmét, kíváncsiságát és
ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és ezután
gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások a Kardos Iskola Diáknapjának keretein belül április
17-én 9 és 13 óra között kerülnek megrendezésre. Az osztályok az előre kialakított
helyszíneken párhuzamosan több állomáson kalandozhatnak történelmünkben,
hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek világában. A
10-14 éves korosztály fél napon keresztül a következő foglalkozásokon vehet majd
részt:
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 Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a magyar sport igazi aranykorát, az 1950-es évek
sportéletét eleveníti majd fel a diákok előtt. Érdekességeket hallhatnak az 1952-es
helsinki olimpiáról, ahol a magyar csapat 16 aranyérmet szerzett, az 1953-ban épült
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Budapesti Népstadion és a mostani felújítás részleteibe pillanthatnak be VR
szemüvegeken keresztül, de a Puskás Öcsi vezényelte „aranycsapatról” is kiderülnek
kulisszatitkok.
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.
Mit tudtok Mátyás királyról? Igazságos volt? Ki volt a legnagyobb hadvezére?
Látogassunk el Mátyás országába, ismerjük meg együtt a király hatalmas seregét,
barangoljuk be a palotát, kukkantsunk be a könyvtárába és a konyhájába. Szervezzünk
meg együtt egy fényűző lakomát! Hangzik a Magyar Nemzeti Múzeum
múzeumpedagógusainak ajánlója a foglalkozásról.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő
segítségével merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében,
munkásságában, valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy
éppen Zuckerberg életét közelebbről.
A Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében érkező Elek Ányos improvizációs és
drámapedagógiai játékokra hívja a felsős diákokat. Terítéken lesz Benedek Elek: Só
című meséjének újraértelmezett változata amerikai mozifilmként, vagy éppen Rómeó
és Júlia erkélyjelenete, na meg Mátyás király is.
Emellett a diákok megtekinthetnek majd a Da Vinci TV mozisarokban egy-egy
kisfilmet is, ahol az edukációs műsorban elhangzott információk alapján kitöltenek
egy 10 kérdésből álló tesztet. A Da Vinci TV az élményalapú oktatás jeles képviselője
90 országban, köztük Magyarországon is, műsorai jó néhány tudományterületet
részletesen érintenek, az érdekességek önálló felfedezésére ösztönöznek, ezért is
csatlakoztak partnerként az iskolai edukációs programhoz.

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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4. Sajtóközlemény – 2019. április 15.

Megelevenedő évszázadok a Tatai vár múltjából

Múltidézéssel és izgalmas programokkal telt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei
első állomása a Tatai várban. A rendezvényen a csodás, 14. századból származó
építmény különböző korszakaival ismerkedtek meg a látogatók – reneszánsz
mutatványok, barokk muzsikaszó, de még vadregényes kazamata-túra is várta a
múzeumbarátokat!
A délelőtt folyamán a tatai diákság kihelyezett múzeumpedagógiai óráknak
örülhetett. A Talentum Iskola 10. osztályosai Mátyás király portréival ismerkedhettek
meg, a Jázmin Utcai Általános Iskola alsó tagozatosai pedig a középkori élet
rejtelmeibe nyertek betekintést.
A várban 14 órakor vette kezdetét a tartalmas program: a Felvidékről kitelepített
magyarok emléknapjához kapcsolódóan Tata testvérvárosa, a felvidéki Szőgyén
település tájháza nyitott kiállítást, amely a kenderfeldolgozás népi hagyományait
mutatja be. Az ünnepélyes megnyitót követően Svajcer Edina, a tájház igazgatója
mutatta be A kender útja című tárlatot, amelyen a régi fonók hangulata elevenedik meg.
Elmondta, hogy a növény feldolgozásának és eszközeinek bemutatása nagyon fontos
mai, rohanó világunkra nézve, hiszen az időtállóság tiszteletére tanít bennünket.
A megnyitó után az izgalmas, rendhagyó tárlatvezetések vették át a főszerepet. Az
Ősök csarnoka – Az Esterházy család arcképei című kiállításban Kövesdi Mónika
művészettörténész mesélt a látogatóknak a legendás Esterházy családról, akikről
megtudhattuk, hogy remekül tudtak házasodni, és sorsuk cseppet sem volt
hétköznapi. Szép számmal akadtak köztük diplomaták, nádorok és érsekek, de még
olyan tagja is volt a családnak, aki a színészetért élt-halt! Az érdekes tárlatvezetést
Szakács Zsuzsa író-szerkesztő felolvasásai színesítették: Esterházy Péter
kommentárjaival és anekdotáival hozta még közelebb a híres ősöket.
Ezt követően egészen más szemszögből voltak terítéken a Kuny Domokos Múzeum
kiállításai: Lévai Ádám képgrafikus vezetésén a saját véleménye szerint érdekes
műtárgyakat nézhettük meg közelebbről. Megtudhattuk, hogy neki gyermekként
milyen élményt jelentett az ódon kastély falai között tekeregni, és hogy bizony
Magyarországnak is volt Jurassic Parkja, csak éppen kisebb: erről tanúskodnak a
bakonyi sárkány maradványai is.
A műtárgyak megismerése után a vár különböző korszakaiba kalauzolták az
érdeklődőket a további programok. A Talentum Iskola diákjai reneszánsz
mutatványokkal szórakoztatták az egybegyűlteket: volt zsonglőrködés és
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mindenféle izgalmasabbnál izgalmasabb artistaszám. Ezután a „tatai kultúra
bölcsőjében”, a Lovagteremben következett Berendi Viktóriának, a Menner Bernát
Alapfokú Művészeti Iskola gitártanárának rövid, ám nagyon kellemes koncertje, aki
barokk dallamokat csempészett a pompás helyiség falai közé.
Az este közeledtével a programok hangvétele is egyre sejtelmesebb lett: Nagy Roland
történész a vár bástyáin vezette körbe a múzembarátokat, mindezt pedig igazán
érdekes történetek elmesélésével tette. Ti tudtátok, hogy itt található hazánkban az
egyetlen süllyedő anglikán kápolna? Na de hogyan is kerül ide egy ilyen szentély? A
korábban már jól megismert Esterházyak kedvtelésből lovakat tartottak, s az ő
nevelésükre Angliából érkeztek ide a legjobb lótrénerek: ahhoz, hogy vallásukat
gyakorolni tudják, szükség volt egy anglikán kápolnára. A séta végén igazán izgalmas
élményben volt része a jelenlévőknek: lehetőség nyílt ugyanis besétálni a sötét,
kísérteties Pálffy-kazamatába, amely a Kecske-bástya gyomrában található.
Az esti órákban a várban a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum
jóvoltából meg lehetett ismerkedni a csillagászat műszereivel, a kicsik pedig – és a
játékos kedvű nagyok is – a kőtár rejtélyeit tárhatták fel, méghozzá a koromsötét
teremben, elemlámpák segítségével! Gondoltátok volna, hogy az ódon köveken
oroszlánok, sárkányok és kígyók is felfedezhetők? A szorgos tatai gyerekek figyelmét
egy sem kerülte el!
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.

126

5. Sajtóközlemény – 2019. április 29.

,,Legyen divat múzeumba járni!”
2019 tavaszán újabb 8 iskolába érkezik a Mozaik Múzeumtúra

Az idei évben immár harmadik alkalommal indul útjára a nagy sikernek örvendő Mozaik
Múzeumtúra iskolai edukációs programja. A kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
hívta életre azzal a céllal, hogy a múzeumokat népszerűsítse a 10-14 éves gyerekek és
tanáraik körében. Az azóta eltelt időszakban 15 iskola diákjaihoz jutott el eddig a
múzeumtúra, a 2019-es tanév tavaszán pedig újabb 8 fővárosi és vidéki iskolába érkezik a
programsorozat. Így a tavaszi eseményekkel együtt már 5000 diák vehet részt az edukációs
roadshow-n.
„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” –nyilatkozta korábban Makranczi Zsolt, a Mozaik
Múzeumtúra programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
A rendezvény során nem a gyerekek kirándulnak a múzeumokba, hanem kivételesen a
kiállítóterek és a múzeumpedagógusok költöznek az iskolák termeibe egy napra. A Felelős
Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások
az élménypedagógia valamennyi elemét felvonultatják. Cél, hogy a diákok játszva, szórakozva
jussanak ismeretanyaghoz, vagy felelevenítsék a tankönyvekből korábban már elsajátított
tananyagot és megtapasztalják a tanulás örömét.
„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”vallja Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programok szervezését koordináló Felelős
Szülők Iskolája ügyvezetője.
A Mozaik Múzeumtúra legközelebb az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaihoz
érkezik 2019. május 8-án, ahol a fővárosi helyszínen a Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a
gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő segítségével ismerkedhetnek a zsidó származású
tudósok életével, munkásságával, vendég lesz Einstein vagy éppen Zuckerberg.
Ugyanekkor a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit eleveníti majd fel VR
(virtuális valóság) szemüvegeken keresztül a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum. A
Bélyegmúzeum 13 millió bélyegből álló gyűjteményének ízelítője is jelen lesz a Petőfi
Iskolában. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a magyar sport igazi aranykorát, az 1950-es
éveket mutatja majd be, míg a Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc
témakörét állítja középpontba. A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ
legizgalmasabb, legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik, hogy a közös zenélés
örömét adja át egy önfeledt hangszerbemutatón. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeibe avatja be a gyerekeket és az is
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kiderül, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől. Balatoni József, alias
Jocó bácsi, az ország egyik legnépszerűbb történelem tanára pedig történelmi, irodalmi
kérdésekkel, feladatokkal és megfejtendő anagrammákkal teletűzdelt játékos vetélkedőt vezet
a diákok körében.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai sorozata során a helyszíneken megjelenő múzeumok az ország
különböző területeiről érkeznek. Valamennyi helyszínen legalább 5 múzeum és
múzeumpedagógusaik bizonyítják be a gyerekeknek jó hangulatú, tartalmas foglalkozásokon,
hogy tanulni könnyedén, örömmel, akár okos eszközök segítségével is lehet.

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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6. Sajtóközlemény – 2019. április 30.

Munkácsy Mihály és Andy Warhol nyomdokaiba kalauzol a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow békéscsabai állomása

Milyen lehetett Munkácsy Mihály gyermekkora és hogy zajlott a nagypolgári élet
ekkoriban? Milyen életutat járt be az amerikai pop-art királya, Andy Warhol és
hogyan készítette híres alkotásait? Mindenre fény derül a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow következő állomásán május 3-án, Békéscsabán.
Rendhagyó tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az
országjáró programsorozat a békési megyeszékhelyen a kultúra szerelmeseit a
Munkácsy Mihály Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban. Az iskolások számára
már a reggeli órákban elkezdődik a múzeumi nap: Nagy-Laczkó Balázs archeológus
érkezik az Erzsébethelyi Általános Iskolába és érdekes régészeti felfedezésekről,
különleges tárgyakról és az ásatások folyamatáról mesél majd a nebulóknak.
Előadásán kiderül, hogy mivel is foglalkozik egy régész, mi történik a tárgyakkal a
feltárás után és hogyan derül fény a leletek múltjára.
A délelőtt folyamán a Munkácsy Emlékházban várják érdekes programok a
látogatókat: 10 órától rendhagyó tárlatvezetés lesz a pincétől a padlásig! A különleges
alkalomból a múzeumbarátok az épület minden olyan terét bejárják, melyeket csak
ritkán nyitnak meg a közönség előtt. A vezetésen Munkácsy Mihály gyerekkorába
pillanthatnak bele: a festőóriás csabai rokonságát, a Reök családot ismerhetik meg, és
rajtuk keresztül a kor nagypolgári miliőjét. Ezt követően 11 órakor a diákokat várja az
Emlékház interaktív, ismeretterjesztő kézműves foglalkozása, ahol a nagypolgári élet
kellékeit fedezhetik fel. A programon kiderül, hogy milyenek voltak a 19. század
luxuscikkei, hogyan „készült” a darázsderék és hogy milyen etikett szerint élték
mindennapjaikat a kor előkelőségei.
A délután folyamán a Munkácsy Mihály Múzeum Andy Warhol kiállításában
kalandozhatnak
a pop-art
kedvelői.
13
órakor
Gyarmati
Gabriella
művészettörténésszel indul különleges tárlatvezetés, amely során nem csak a híres
művész életútját kísérhetik figyelemmel a látogatók, hanem a korszak popkultúrája,
jelentős amerikai eseményei is kiemelt szerephez jutnak. Ezután 14 órától Lonovics
László festőművész tart rendhagyó előadást, amelyen azt a sokszorosító grafikai
eljárást ismerhetik meg az érdeklődők, amellyel a híres Warhol-nyomatok is készültek:
a szitanyomás technikáját. Az elmélet után a gyakorlat sem marad el, ugyanis az alkotó
kedvű látogatók saját nyomatokat készíthetnek hozott anyagra, vagy a múzeumban
megvásárolható pólókra. Tartsatok velünk Ti is egy kiadós, kulturális kalandozásra
Munkácsy városában!
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A
Mozaik
Múzeumtúra
Roadshow
Facebook
https://www.facebook.com/events/260273661526965/
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.

130

eseménye:

7. Sajtóközlemény – 2019. május 6.

Két korszak két zsenije egy városban: Munkácsy Mihály és Andy Warhol
Békéscsabán

Békéscsabára érkezett a Mozaik Múzeumtúra Roadshow május 3-án, pénteken. A
különleges múzeumi napon két korszak két zsenijének munkásságával
ismerkedhetett meg a közönség: Munkácsy Mihály és Andy Warhol kerültek
terítékre az országjáró programsorozat idei második állomásán.
Az Erzsébethelyi Általános Iskola szerencsés diákjai a délelőtt folyamán Nagy-Laczkó
Balázs archeológus régészt hallgathatták meg iskolájuk falai között, aki arról mesélt,
hogyan is zajlik egy régész és az általa talált leletek élete. Ezzel párhuzamosan a
Munkácsy Emlékházban várta egy igazán izgalmas tárlatvezetés az érdeklődőket: a
régi, nagypolgári kúria padlóján lépkedve egyre több és több izgalmas tény derült ki
a festőóriás családjáról és életéről. Ti tudtátok, hogy a művész kedvenc költője Petőfi
Sándor volt? És azt, hogy gyermekkorában sokat vendégeskedett a mai Emlékház
épületében? Itt éltek ugyanis anyai nagybátyjáék, Reök Istvánék. A rendhagyó vezetés
alkalmával sok-sok egyéb érdekességet is megtudhattunk a festőóriásról, de a
legtöbbet családja történetével foglalkoztunk: keresztlevelekből és anyakönyvi
kivonatokból lehet egy darabig visszavezeti családfáját. Aki ide látogatott, igazán
részletes bepillantást nyert a szövevényes családi kapcsolatokról és a művész
életpályájáról. Nem unatkoztak eközben a legkisebbek sem: az Emlékház
foglalkoztatójában ugyanis szorgosan készítették a szebbnél szebb nyakláncokat
filcanyagból.
Délután a Munkácsy Mihály Múzeum Andy Warhol kiállításában, és azzal
kapcsolatban vehettek részt izgalmas programokon a kultúra kedvelői. Gyarmati
Gabriella művészettörténész vezetésével igazán tartalmas tárlatvezetésen
kalandozhattak a híres Ezüstgyárban a látogatók. A pop-art nagymesterének titkaiban
és alkotási folyamatában is elmerültünk: Warhol gyökerei hazánktól nem is olyan
messzire nyúlnak, ugyanis szülei az akkori Magyarország területét képező
Mezőlaborcról vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Ma már ez a rész Szlovákiához
tartozik, innen érkezett a gazdag anyagot bemutató kiállítás is a múzeum falai közé.
Gondoltátok volna, hogy Andy Warhol mélyen vallásos és minden nap templomba
járó ember volt? Ennek „nyomai” könnyen utolérhetők munkáin is, ha jobban
szemügyre veszi őket az ember. Az ehhez hasonló, sok-sok meglepetést tartogató
tárlatvezetést követően Lonovics László festőművész tartott rendhagyó előadást,
amelyen azt a sokszorosító grafikai eljárást ismerhették meg az érdeklődők, amellyel
a híres Warhol-nyomatok is készültek: a szitanyomás technikáját. Az elmélet után a
gyakorlat sem maradt el: az alkotó kedvű látogatók saját nyomatokat készítettek, hogy
magukkal vihessenek egy szeletet a különc művész hagyatékából.
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A Mozaik Múzeumtúra következő állomása Szekszárdon lesz, május 17-én.
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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MEGHÍVÓ
Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat
Szeretettel várjuk a Mozaik Múzeumtúra program 2019. tavaszi első budapesti iskolai
rendezvényének sajtónyilvános megnyitójára. A felsős diákoknak rendezett
vetélkedővel egybekötött iskolai eseményen megismerkedhetnek újrainduló
edukációs programsorozatunkkal, élménypedagógiai és múzeumpedagógiai
foglalkozásainkkal.
A rendezvény helyszíne:
Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
(1116 Budapest, Kiskőrös utca 1.)
Sajtómegnyitó:
2019. május 8. (szerda), 09:00 (aula)
Edukációs program:
május 8. (szerda) 09:20-13:00 (az iskola területén)
Köszöntőt mond:
dr. Pereszlényiné Kocsis Éva, az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
intézményvezetője
L. Simon László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális
bizottságának alelnöke
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 bea@felelosszulokiskolaja.hu e-mail címen, interjúigényét a +36 70 337 81 76
telefonszámon jelezze.

Képek:
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9. Sajtóközlemény – 2019. május 13.

Wosinsky emléknappal és sok-sok izgalmas programmal érkezik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Szekszárdra
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Különleges tárlatvezetések, koncertek, családi játékok és kutyás játszóház is várja
azokat a szekszárdi kultúrakedvelőket, akik ellátogatnak a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow idei 3. állomására május 17-én!
Remek élményekben lehet része mindenkinek, akik a szekszárdi Wosinsky Mór
Megyei Múzeumban töltik a pénteki napot. A diákság a Roadshow hagyományaihoz
híven már a délelőtt folyamán remek múzeumpedagógiai foglalkozásokon kóstolhat
bele a kivételes nap programjaiba: A PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola
diákjai délelőtt tavaszi mintás tányéralátétet, virágkosarat fognak készíteni,
megismerkednek a régészek munkájával és bepillantanak a rovásírás rejtelmeibe.
Eközben a Baka István Általános Iskola tanulói zenés-mesés és Babits Mihály verséhez
kapcsolódó drámajáték foglalkozáson vesznek majd részt, illetve madárkákat is
fognak varrni. A délelőtti órákban emellett különleges kultúrtörténeti séta indul a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum épülete elől, ahol az érdeklődők Kaczián János
helytörténész, nyugalmazott levéltári főtanácsos vezetésével fedezhetik fel a Garay tér
és a Béla tér nevezetességeit.
Az igazán színes kulturális forgatag délután veszi kezdetét: mindezt 14 órakor nyitja
a Wosinsky emléknap, mely alkalomból a múzeumalapító szobránál koszorúzás, majd
díjkiosztó lesz: kiderül, hogy ki kapja idén a Múzeumbarát Óvoda, Múzeumbarát
Iskola és Wosinsky Emlékplaketteket. Ezt követően a látogatóknak nehéz döntést kell
hozniuk, ugyanis a Wosinsky Múzeum főépületében és Vármegyeháza kiállítóhelyén
is remek programok várnak a kultúra szerelmeseire. A Főépületben rendhagyó
tárlatvezetés indul 15 órakor, amelyen Vitéz Attila műgyűjtő a Képes várostörténet című
kiállításban kalauzolja az érdeklődőket. 16:30-tól a Csurgó Zenekar koncertje veszi
kezdetét a múzeum előtti téren, 17 órától pedig a múzeumba érkeznek a Csiga-Biga
Alapítvány terápiás kutyái. Eközben a Vármegyeházán 15 órától Vincze Erika
kalligráfus tárlatvezetése és foglalkozása kezdődik az időszaki, Fecit című kiállításban,
ahol a kalligráfia rejtelmei lesznek terítéken. 16 órától pedig Lovas Csilla muzeológus
tart rendhagyó tárlatvezetést A régi vármegyeháza világa című kiállításban. A
kiállítóhelyen veszi kezdetét 17 órakor a különleges, családi szoborkereső, amelyen
egészen este 20 óráig szorgoskodhatnak a famíliák. A feladat nem lesz más, mint a
város szobrainak felfedezése a Béla király téren és a Tájak, települések, emberek című
kiállításban!
Az este is igazán különlegesnek ígérkezik a kiállítóterekben: a főépületbe 18 órakor
ugyanis megérkezik a varázslat is! Egy múzeumi teremőr másik arcát ismerhetik meg
a látogatók: Kovács József bűvész szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 18:30-tól indul
„A Jótündér segít!” címmel az izgalmas nyomkövető, jelkereső csapatjáték a
szekszárdi cserkészcsapat szervezésében a múzeum melletti parkban, 19 órától pedig
a pincétől a padlásig bejárható a Wosinsky Mór Megyei Múzeum! A zseblámpás
kalandtúrán kiderül, mi történik az épületben sötétedés után, a részvételt a bátor
múzeumbarátoknak ajánljuk. A Vármegyeháza esti programjai is különleges
szórakozást ígérnek: 18 órakor „Mi újság a Béla téren?” címmel indul Dr. Vizi Márta
régész tárlatvezetése, 20 órakor pedig a Szekszárd Jazz Quartet koncertjével, a csodás
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épület udvarán zárul az egész napos múzeumi kavalkád. Látogassatok el Ti is,
ismerjétek meg lakóhelyetek titkait és – nem is annyira rejtett – kincseit!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/2241809359404089/
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.

136

10. Sajtótájékoztató – 2019. május 14.
•
•

A Mozaik Múzeumtúra programot ismertette: Makranczi Zsolt igazgató,
Örökség Kultúrpolitikai Intézet
A szekszárdi programokat és intézményeket bemutatta: Ódor János Gábor
múzeumigazgató, Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Képek:
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11. Sajtóközlemény – 2019. május 15.

,,Legyen divat múzeumba járni!”
Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a rákospalotai
diákok számára

Rákospalotára érkezik 2019.05.15-én az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik
Múzeumtúra iskolai edukációs programja. A Kossuth Lajos Általános Iskola felsős
diákjai félnapos program keretein belül más népek kultúrájának hangszereit
szólaltathatják meg, harcalaki kiképzésen vehetnek részt, érdekességeket hallhatnak a
magyar sport aranykoráról, vagy éppen a rádiózás, televíziózás világával
ismerkedhetnek az MTVA Rádió-és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából. Emellett
pedig tabletek és Kahoot játék segítségével zsidó kiválóságokról tanulhatnak, valamint
Jocó Bácsi rendhagyó vetélkedőjén mérhetik össze tudásukat. A programsorozat célja,
hogy interaktív, játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és tanárok figyelmét,
kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi
programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozásokon az osztályok az előre kialakított helyszíneken
párhuzamosan
több
állomáson
kalandozhatnak
történelmünkben,
hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek világában. A
10-14 éves korosztály fél napon keresztül a következő foglalkozásokon vehet majd
részt:
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 Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a magyar sport igazi aranykorát, az 1950-es évek
sportéletét eleveníti majd fel a diákok előtt. Érdekességeket hallhatnak az 1952-es
helsinki olimpiáról, ahol a magyar csapat 16 aranyérmet szerzett, az 1953-ban épült
Budapesti Népstadion és a mostani felújítás részleteibe pillanthatnak be VR
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szemüvegeken keresztül, de a Puskás Öcsi vezényelte „aranycsapatról” is kiderülnek
kulisszatitkok.
Az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából 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.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő
segítségével merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében,
munkásságában, valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy
éppen Zuckerberg életét közelebbről.
Emellett a diákok megtekinthetnek majd a Da Vinci TV mozisarokban egy-egy
kisfilmet is, ahol az edukációs műsorban elhangzott információk alapján kitöltenek
egy 10 kérdésből álló tesztet. A Da Vinci TV az élményalapú oktatás jeles képviselője
90 országban, köztük Magyarországon is, műsorai jó néhány tudományterületet
részletesen érintenek, az érdekességek önálló felfedezésére ösztönöznek, ezért is
csatlakoztak partnerként az iskolai edukációs programhoz.

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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12. Sajtóközlemény – 2019. május 20.

Gyermekparadicsom és múltidézés Szekszárd múzeumaiban

Szekszárdi történetek, izgalmas tárlatvezetések és koncertek is várták a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Tolna megyei állomásának látogatóit. Az alkalom
különlegességét a Wosinsky-emléknap adta, ugyanis a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum éppen 30 éve vette fel alapítójának nevét.
A rendhagyó múzeumi nap már a délelőtt folyamán kezdetét vette, méghozzá a PTE
Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskolában és a Baka István Általános Iskolában, ahol
a szorgos nebulók számára különféle múzeumpedagógiai foglalkozásokat „vitt
házhoz” az intézmény. 11 órakor a múzeum épülete elől indult a különleges
kultúrtörténeti séta Kaczián János helytörténész, nyugalmazott levéltári főtanácsos
vezetésével, amelyre olyan nagy volt az érdeklődés, hogy végül a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum igazgatója, Ódor János Gábor kalauzolásával kettévált a csoport: így
több mint 60 érdeklődő fedezhette fel egyszerre a Garay tér és a Béla tér
nevezetességeit.
14 órakor folytatódott a kulturális kavalkád a múzeum előtti téren, Wosinsky Mór
mellszobránál, ahol megemlékezéssel egybekötött díjátadóval ünnepelték az
egybegyűltek a kerek évfordulót: a Wosinsky Mór Megyei Múzeum éppen 30 éve vette
fel alapítójának nevét. A koszorúzás után kiosztották a Múzeumbarát Óvoda és a
Múzeumbarát Iskola címeket. Ez alkalommal a faddi Kismanók Óvoda, valamint a
PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola érdemelték ki a címet. Gazdára találtak a
Wosinsky-díjak is, amellyel azokat a személyeket ismerik el, akik kiemelkedő
munkájukkal hozzájárultak a múzeum hírnevének öregbítéséhez. Az elismerést ebben
az évben Fuksz Márta néprajzos muzeológus és Hucker Veronika könyvtárosmúzeumpedagógus kapta. A Wosinsky-emlékplakettet Vitéz Attila műgyűjtő vehette
át, akivel többször is együttműködött a múzeum, s akinek rögtön a díjátadó után
indult rendhagyó tárlatvezetése a Képes várostörténet című kiállításban, melynek
anyagát a saját gyűjteménye adja. A szenvedélyes gyűjtő elmesélte, hogyan szerezte
be a sok-sok, 1945 előtti, szekszárdi vagy a városhoz valamelyest kötődő tárgyat, s
hogy minek köszönhetően maradhatott meg néhány darab kiváló állapotban. Annyit
elárulhatunk, hogy az egykori tulajdonosok igazán jó gondját viselték egy-egy
kártyapaklinak vagy zománcos táblának, melyről nem is sejthették, hogy egy napon
múzeumba kerülnek.
Mindeközben a Vármegyeházán is kezdetét vették a sokszínű programok: Vincze
Erika kalligráfus hivatása titkaiba és a különleges írástechnikák elsajátításába avatta
be hallgatóságát saját, Fecit című kiállításában. A csodás betűk művészete után A régi
vármegyeháza világa című kiállításban indult Lovas Csilla rendhagyó tárlatvezetése,
ahol – a hagyományostól eltérő módon – az időben visszafelé haladva pillanthattak
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bele az érdeklődők Szekszárd különböző korszakaiba. Tudtátok, hogy a kiállításban
olyan különleges tajtékpipát őriznek, melyre nem kisebb emberről készítettek
faragványt, mint Napóleon? Érdemes még emellett megtekinteni az itt kiállított
különleges történeteket ábrázoló festményeket is, de még rejtett fiókos írószekrény is
található a történelmi falak között.
Gyerekek nevetésétől volt hangos a Wosinsky múzeum előtti tér a délután további
részében: a Csurgó Zenekar koncertjén minden kis lurkó önfeledten táncolt és énekelt.
A zenés program után korántsem volt vége a kicsik mókázásának: a Csiga-Biga
Alapítvány terápiás kutyáival játszhattak egy nagyot, mielőtt még betértek volna a
múzeumba egy igazán különleges előadásra. Egy múzeumi teremőr másik arcát
ismerhették meg a könyvtárban, Kovács József ugyanis profi bűvésztrükkökkel
szórakoztatta nem csak a gyerekeket, hanem a varázslatra nyitott felnőtteket is.
Családi programokból a régi Vármegyeházán sem volt hiány, itt ugyanis különleges
szoborkereső játékban vehettek részt a kalandos kedvű famíliák. Feladatuk a város
szobrainak felfedezése volt a Béla király téren és a Tájak, települések, emberek című
kiállításban.
Az esti órákban Dr. Vizi Márta régész tartott érdekes tárlatvezetést „Mi újság a Béla
téren?” címmel, 19 órától pedig a pincétől a padlásig bejárhatták az érdeklődők a
Wosinsky Mór Megyei Múzeumot. A zseblámpás kalandtúrán kiderült, mi történik az
épületben sötétedés után, s hogy milyen érdekességeket lehet tudni az otthont adó
épületéről. A tartalmas napot a Szekszárd Jazz Quartet koncertje zárta, ahol kellemes
dallamok mellett merenghettek a múzeumbarátok arról, hogy milyen nagyszerű és
kulturális kincsekkel gazdag városban is élnek.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Komárom lesz május 24-én:
https://www.facebook.com/events/626032204579141/
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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13. Sajtóközlemény – 2019. május 21.

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a dunakeszi
diákok számára

Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2019-es tanév tavaszán is útjára indul és 2019.május 21-én Dunakeszire, a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola felső tagozatos diákjaihoz érkezik. A félnapos
program keretein belül a diákok harcalaki kiképzésen vehetnek részt, érdekességeket
hallhatnak a vadászrepülőgépek világáról, emellett pedig tabletek és Kahoot játék
segítségével zsidó kiválóságokról tanulhatnak és bepillanthatnak Mátyás király
palotájába, könyvtárába vagy éppen konyhájába. Kipróbálhatják a vendéglátós
szakma legizgalmasabb trükkjeit, és felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk
ma a békeidők mestereitől.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és tanárok
figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi
programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások során az osztályok az előre kialakított helyszíneken
párhuzamosan
több
állomáson
kalandozhatnak
történelmünkben,
hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek világában. A
10-14 éves korosztály fél napon keresztül a következő foglalkozásokon vehet majd
részt:
A Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében érkező Elek Ányos improvizációs és
drámapedagógiai játékokra hívja a felsős diákokat, míg rendhagyó történelem órán
fergeteges történelmi vetélkedő vár rájuk Jocó bácsival, az ország legnépszerűbb
tetkós töri tanárával.
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 eleveníti fel, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
vadászrepülőgépek világát.
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MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely termében egy QR kódos applikáció
segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik darabjaira,
valamint egy televízió belsejében is barangolhatnak. A régmúlt eszközeit így újra
felfedezhetik a modern technológia nyújtotta élmények segítségével.
Magyar Nemzeti Múzeum helyszínén kiderül, igazságos volt-e Mátyás király, vagy
éppen ki volt a legnagyobb hadvezére. Sőt, látogatást tehetnek a gyerekek Mátyás
országába, megismerhetik a király hatalmas seregét, bebarangolják a palotát,
bekukkantanak a könyvtárába és a konyhájába.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő
segítségével merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében,
munkásságában, valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy
éppen Zuckerberg életét közelebbről.
A Természettudományi Múzeum helyszínén kipróbálhatják magukat Dr. Csontként
is. Kiderül, mi mindent árulnak el a régészeti feltárásokból származó leletek.
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vendéglátós pályaválasztási
játékán megfigyelhetik a diákok a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeit, és
felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől.
Emellett a gyerekeket a Da Vinci TV mozisarokban egy-egy kisfilm is várja, ahol az
edukációs műsorban elhangzott információk alapján kitöltenek egy 10 kérdésből álló
tesztet. A Da Vinci TV az élményalapú oktatás jeles képviselője 90 országban, köztük
Magyarországon is, műsorai jó néhány tudományterületet részletesen érintenek, az
érdekességek önálló felfedezésére ösztönöznek, ezért is csatlakoztak partnerként az
iskolai edukációs programhoz.

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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14. Sajtóközlemény – 2019. május 22.

Erődbéli kalandokkal és a római kor titkaival érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow Komáromba
Hogyan harcoltak a gladiátorok? Milyen titkokat rejt az Igmándi erőd? Vajon
milyen tévhitek élnek bennünk a mai napon is a római korral kapcsolatban?
Mindenre fény derül a Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomásán,
május 24-én Komáromban!
Széles múzeumpedagógiai kínálattal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Komáromba! Az országjáró programsorozat itteni állomásán – ahogyan ez előtt több
városban – ismét bemutatkozik egy határon túli vendégmúzeum, mely nem lesz más,
mint az észak-komáromi, Szlovákiai oldalról érkező Duna Menti Múzeum! Az
intézmény az Arany17 Rendezvényközpontban tart foglalkozást „Láss-alkoss-gyarapíts:
a Duna mente növény- és állatvilága az őskortól napjainkig” címmel, ahol a szóban forgó
élővilágot gipsz, agyag, papír, és filc segítségével fedezhetik fel a gyerekek. A
helyszínen emellett különböző, a római korral kapcsolatos múzeumpedagógiai
elfoglaltságok közül választhatnak az itteni diákok: Andromeda és Pegaszosz címmel
a Bábuci Bábszínház tart árnyjáték előadást, amelyet a Komáromi Klapka György
Múzeum római kori mennyezetfestménye ihletett, emellett pedig festhetnek római
isteneket, ékszereket készíthetnek, vagy akár római pénzfestésen is részt vehetnek a
kisebbek. A nagyobbak számára a szóban forgó korszakról villámleckékkel készülnek
a Klapka György Múzeum dolgozói, melyekből kiderül, hogy mely elképzeléseink
tévesek a római kori mindennapi életről és a hadseregről. A fejünkben ugyanis
gyakran a látványos filmekből származó képek vannak, azonban a modern kori
kutatások kimutatták, hogy számos elképzelésünk idejétmúlt.
Délután az Igmándi erődben folytatódnak a múzeumi kalandok: többek között fény
derül arra is, hogyan is harcoltak a gladiátorok a Familia Gladiatoria bemutatóján,
mely 14:30 és 16:30-as kezdéssel várja az érdeklődőket. A küzdelmek előadása közben
előkerülnek a harcosokkal kapcsolatos erkölcsi konfliktusok és ma is érvényes
megoldásaik is, így nem csak látványos, de tanulságos programban lehet része az ide
látogatóknak. Délután kettőtől óránként rendkívüli idegenvezetések is indulnak az
erődben és a római kőtárban egészen este hat óráig, ahol a Klapka György Múzeum
munkatársai kalauzolják a különleges helyszínen a kalandos kedvűeket. Akik pedig
még több izgalomra vágynak, kipróbálhatják az itt kialakított szabadulószobát, ahol a
feladat nem kevesebb, mint kijutni az ezredparancsnok irodájából! A programra egész
nap várják a rejtvények szerelmeseit. A kisebbek számára pedig szintén a római korral
kapcsolatos foglalkozásokkal kedveskednek a szervezők: itt is lesz festés,
ékszerkészítés és még sok-sok remek játék. Tartsatok velünk Ti is és fedezzétek fel a
római kor és az Igmándi erőt titkait!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow komáromi állomásának Facebook eseménye:
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https://www.facebook.com/events/626032204579141/
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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15. Sajtóközlemény – 2019. május 27.

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a XVI. kerületi
diákok számára

Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2019-es tanév tavaszán is útjára indult és 2019. május 27-én Budapestre,
a Lemhényi Dezső Általános Iskola felső tagozatos diákjaihoz érkezik a XVI.
kerületbe. A félnapos program keretein belül a diákok többek között a világ
legizgalmasabb, legkülönlegesebb hangszereit is kipróbálhatják, tabletek és Kahoot
játék segítségével zsidó kiválóságokról tanulhatnak és kipróbálhatják a vendéglátós
szakma legizgalmasabb trükkjeit, és felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk
ma a békeidők mestereitől.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és tanárok
figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi
programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások során az osztályok az előre kialakított helyszíneken
párhuzamosan
több
állomáson
kalandozhatnak
történelmünkben,
hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek világában.
A diákokra rendhagyó történelem órán anagrammákkal, szóképekkel színesített
fergeteges történelmi vetélkedő vár Jocó bácsival, az ország legnépszerűbb tetkós töri
tanárával, majd a közös zenélés fergeteges élményét tapasztalhatják meg a
kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény
segítségével,
akik
a
világ
legizgalmasabb,
legkülönlegesebb
zenei
instrumentumaival
érkeznek
a didzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a tradicionális afrikai dobig,
amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő
segítségével merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében,
munkásságában, valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy
éppen Zuckerberg életét közelebbről.
A Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják magukat Dr.
Csontként is. Kiderül, mi mindent árulnak el a régészeti feltárásokból származó
leletek.
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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 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vendéglátós pályaválasztási
játékán megfigyelhetik a diákok a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeit, és
felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől.
A Budapesti Bélyegmúzeum gyűjteményében több mint 13 millió bélyeg található, a
világ szinte minden tájáról. Ebből hoznak egy kis ízelítőt a Mozaik Múzeumtúra
résztvevőinek és innen garantáltan senki nem távozik üres kézzel: apró albumba
ragasztva mindenki elkészítheti kedvenc bélyeg összeállítását.

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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16. Sajtóközlemény – 2019. május 27.
Római kor és Igmándi erőd másképp: Komáromban járt a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow
Különleges múzeumi kalandokban volt része minden kultúrakedvelőnek és
diáknak, ha múlt pénteken ellátogattak a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
komáromi állomásának programjaira.
A délelőtt folyamán az Arany17 Rendezvényközpontban várta a tanulókat és az
óvodásokat a különleges múzeumpedagógiai kavalkád. Andromeda és Pegaszosz
címmel a Bábuci Bábszínház tartott árnyjáték előadást, amelyet a Komáromi Klapka
György Múzeum római kori mennyezetfestménye ihletett, emellett pedig akinek
kedve volt, festhetett római isteneket, készíthetett ékszereket, vagy akár római
pénzfestésen is részt vehetett. A nagyobbak a szóban forgó korszakról villámleckékkel
okosodhattak: a Klapka György Múzeum dolgozói bemutatták nekik, hogy mely
elképzeléseink tévesek a római kori mindennapi életről és a hadseregről. A gyerekeket
vendégmúzeum is fogadta a Rendezvényközpontban: a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow hagyományaihoz híven itt is bemutatkozott egy határon túli magyar
intézmény. Ezúttal az észak-komáromi, szlovákiai oldalról érkező Duna Menti
Múzeum Láss-alkoss-gyarapíts: a Duna mente növény- és állatvilága az őskortól napjainkig
című foglalkozásán vehettek részt a nebulók, melyen a csodás élővilágot gipsz, agyag,
papír, és filc segítségével fedezhették fel.
Délután az Igmándi erődben folytatódtak a múzeumi kalandok: a Familia Gladiatoria
bemutatóján kiderült, hogyan zajlottak az ókori Róma gladiátorharcai. Kiderült,
milyen sokféle fegyverzetben és páncélban álltak ki egymással szemben a harcosok, s
hogy milyen technikákat alkalmazhattak a küzdelem során. Amíg pedig a bemutató
zajlott, a közönség átváltozhatott a szórakozó római néppé, akik gyakran bekiabálással
dönthettek a vesztes gladiátor sorsáról. A nagy izgalmak mellett rendhagyó
idegenvezetések indultak óránként a kőtártól, melyeken a közönség sok-sok
érdekességet tudhatott meg az Igmándi erődről. Az építményt igazi hadiépítészeti
műremekként jellemezte Burai László, aki a komáromi Klapka György Múzeum
képviseletében kalauzolta az érdeklődőket. Annak ellenére, hogy az erődben katonai
összecsapásra sosem került sor, minden egyes elemével fel volt készítve a csatára: a
járatok huzatossága, a földbe rejtett elhelyezkedés és a kialakított domboldal is a
védelmet szolgálták.
Az erődbe látogató gyerekekről és fiatalokról sem feledkezett meg a Klapka György
Múzeum, ugyanis a kicsik – és a játékos kedvű nagyok - itt is próbára tehették
kézügyességüket! Az alkotó kedvű látogatók használt Nespresso kapszulákból
gyárthattak ékszereket, vagy éppen elkészíthették saját kis római ábrájukat
gipszformára. Az igazán belevaló múzeumbarátok pedig A tiszti szalon fogságában
című szabadulószobával élesíthették elméjüket: a csavaros fejtörőkre épített
programon egy rejtélyes levelet kellett kicsempészniük az ezredparancsok irodájából.
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A rendhagyó múzeumi napon a komáromiak nem csak remek élményekkel
gazdagodhattak, hanem számos érdekességet megtudhattak lakóhelyükről és annak
múltjáról is.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása május 31-én, Sárospatakon
lesz: https://www.facebook.com/events/1241655145993326/
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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17. Sajtóközlemény – 2019. május 28.

A Rákóczi-vár felfedezésére hív a Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki
állomása
Valóságos diákparadicsommá változik egy napra a sárospataki Rákóczi-vár a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei utolsó állomásán, május 31-én! Az érdeklődők
megismerhetik a csodás épület minden rejtett zugát, délután pedig a Keletszlovákiai Múzeum mutatkozik be a rendezvényen.
Vajon milyen lehet játszva tanulni és rendhagyó órákon felfedezni, miért volt a tokaji
obszidián az ősember túlélését jelentő eszköz vagy bepillantást nyerni Lorántffy
Zsuzsanna mindennapjaiba? Mindez kiderül a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei
utolsó, sárospataki állomásán, amelyre a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi
Múzeumában kerül sor. A rendezvényen emellett nem csak a fiatal múzeumbarátok
részesülhetnek remek élményekben: délután érkezik a Kelet-szlovákiai Múzeum, akik
izgalmas előadással készülnek a rendhagyó múzeumi napra. Sokan nem tudják, de az
intézmény tulajdonában van a Rodostói ház, amely tökéletes másolata annak a
lakóépületnek, melyben II. Rákóczi Ferenc 15 évig tartó rejtélyes száműzetését töltötte!
Az épületben ma ehhez kapcsolódó kiállítás látható, a Törökország Sárospatakon –
Rodostó Kassán című előadáson ebben a témában hallhatnak a látogatók
érdekességeket.
A diákok eközben rendhagyó rajzórán vehetnek részt, amelyen a festészet
alaptechnikáival ismerkedhetnek meg, rendhagyó történelem órán pillanthatnak bele
Lorántffy Zsuzsanna példamutató életének mindennapjaiba, vagy éppen az angolpark
kincsein keresztül fedezhetik fel a kert élővilágát és legidősebb fáit. A gyerekek
emellett megtanulhatják, hogyan fedezte fel az ősember a tokaji obszidiánt és milyen
módon állítottak elő ebből a különleges anyagból a túlélésüket jelent eszközt készíteni,
de a rejtélyes Vörös-torony titkai sem maradnak többé a homályban!
Látogassatok el Ti is a Rákóczi-várba és csodálkozzatok rá hazánk történelmének
izgalmas szeleteire!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki állomásának Facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/1241655145993326/
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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18. Sajtótájékoztató – 2019. május 28.
•
•

A Mozaik Múzeumtúra programot ismertette: Dr. Kemecsi Lajos főigazgató,
Néprajzi Múzeum, Makranczi Zsolt igazgató, Örökség Kultúrpolitikai Intézet
A sárospataki programokat és intézményt bemutatta: Dr. Tamás Edit
múzeumigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
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19. Sajtóközlemény – 2019. június 4.

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a XV. kerületi
diákok számára

Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2019-es tanév tavaszán is útjára indult és 2019. június 4-én Budapestre, a
Hartyán Általános Iskola felső tagozatos diákjaihoz érkezik a XV. kerületbe. A
félnapos program keretein belül a diákok többek között a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb hangszereit is kipróbálhatják, tabletek és Kahoot játék segítségével
zsidó kiválóságokról tanulhatnak és kipróbálhatják a vendéglátós szakma
legizgalmasabb trükkjeit, és felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a
békeidők mestereitől.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és tanárok
figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi
programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások során az osztályok az előre kialakított helyszíneken
párhuzamosan
több
állomáson
kalandozhatnak
történelmünkben,
hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek világában.
A diákokra rendhagyó történelem órán anagrammákkal, szóképekkel színesített
fergeteges történelmi vetélkedő vár Jocó bácsival, az ország legnépszerűbb tetkós töri
tanárával, majd a közös zenélés fergeteges élményét tapasztalhatják meg a
kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény
segítségével,
akik
a
világ
legizgalmasabb,
legkülönlegesebb
zenei
instrumentumaival
érkeznek
a didzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a tradicionális afrikai dobig,
amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő
segítségével merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében,
munkásságában, valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy
éppen Zuckerberg életét közelebbről.
A Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják magukat Dr.
Csontként is. Kiderül, mi mindent árulnak el a régészeti feltárásokból származó
leletek.
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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 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vendéglátós pályaválasztási
játékán megfigyelhetik a diákok a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeit, és
felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől.
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 eleveníti fel, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
vadászrepülőgépek világát.
A Magyar Nemzeti Múzeum helyszínén kiderül, igazságos volt-e Mátyás király, vagy
éppen ki volt a legnagyobb hadvezére. Sőt, látogatást tehetnek a gyerekek Mátyás
országába, megismerhetik a király hatalmas seregét, bebarangolják a palotát,
bekukkantanak a könyvtárába és a konyhájába.

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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20. Sajtóközlemény – 2019. június 5.

Szórakoztató történelem: a Rákóczi-várban járt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Diákcsoportok sokasága vette birtokba múlt pénteken a sárospataki Rákóczi-várat
a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei utolsó állomásán. A rendhagyó, múzeumi
tanórákon a gyerekek megismerkedtek a csodás építmény minden zugával
miközben szórakozva tanulhattak II. Rákóczi Ferencről, Lorántffy Zsuzsannáról
vagy éppen a tokaji obszidiánról.
Mozgalmas és élményekkel teli programokkal várta a Magyar Nemzeti Múzeum
Rákóczi Múzeuma a Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki állomására érkező
diákokat. A délelőtt folyamán rendhagyó rajzóra volt a vár udvarában, ahol a kreatív
nebulók festékkel és vászonnal keltették éltre az épületet saját elképzelésük szerint.
Eközben elindult egy rendhagyó történelemóra is, ahol a gyerekek Lorántffy
Zsuzsanna példamutató életével és mindennapjaival ismerkedhettek meg a Rákócziak
dicső kora…című tárlatban. A történelmi kalandozások egészen az őskorig nyúltak
vissza a rendhagyó múzeumi napon: a tokaji obszidián ugyanis már akkoriban is
fontos szerepet játszott az emberek életében. A különleges foglalkozáson kiderült,
hogyan fedezték fel a látványos, fekete színű nyersanyagot, és az is kiderült, hogy az
ősemberek hogyan készítettek belőle a túlélésüket jelentő eszközöket.
A délután folyamán is folytatódtak a múzeumi kalandok, ugyanis rendhagyó biológia
és testnevelés óra formájában a gyerekek a vár melletti angolpark csodás kincseinek
felfedezésére indultak. Természetesen nem maradhatott ki a sétából a sárospataki
várkert emblematikus fája, a park legöregebb lakója, a nagyjából 180-190 éves japán
akác sem. Akik pedig a rejtélyes Vörös-toronnyal ismerkedtek volna meg szívesen,
rendhagyó történelemórára indultak a különleges építményben. A torony különböző
szintjein szinte minden megtalálható: a pinceszinten sziklába vájt kút, feljebb lőrések
és őrhelyek, kápolna, fejedelmi fogadószoba és mesés kilátást biztosító tető is várta a
kis felfedezőket.
A gyerekek után késő délután a felnőtt kultúrakedvelők számára is különleges
programmal készült a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma: a reneszánsz
konyhában ugyanis bemutatkozott a Kassáról érkező Kelet-szlovákiai Múzeum,
melynek munkatársai érdekes előadás keretei közt meséltek intézményükről. A
felvidéki múzeum gyűjteményének egyik éke a Rodostói ház, amely tökéletes
másolata annak a lakóépületnek, melyben II. Rákóczi Ferenc 15 évig tartó
száműzetését töltötte.
Az élménydús múzeumi napon a történelem igazán szórakoztató arcát ismerhették
meg a sárospataki múzeumbarátok: a gyerekek élményszerűen tanultak, a felnőtt
látogatók pedig kedvet kaphattak egyik határon túli emlékünk felfedezéséhez. A
Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019-es tavaszi programsorozata a sárospataki
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állomásával búcsúzik egy időre, de a nyár számos remek múzeumi élményt tartogat a
kultúrakedvelők számára. Ne felejtsétek: múzeumba menni (nyáron is) jó!
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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21. Sajtóközlemény – 2019. június 6.

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a budakeszi
diákok számára

Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2019-es tanév tavaszán is útjára indult és 2019. június 6-án Budakeszire,
a Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatos diákjaihoz érkezik. A félnapos
program keretein belül a diákok többek között a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb hangszereit is kipróbálhatják, tabletek és Kahoot játék segítségével
zsidó kiválóságokról tanulhatnak és kipróbálhatják a vendéglátós szakma
legizgalmasabb trükkjeit, és felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a
békeidők mestereitől.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és tanárok
figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi
programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások során az osztályok az előre kialakított helyszíneken
párhuzamosan
több
állomáson
kalandozhatnak
történelmünkben,
hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek világában.
A diákokra rendhagyó történelem órán anagrammákkal, szóképekkel színesített
fergeteges történelmi vetélkedő vár Jocó bácsival, az ország legnépszerűbb tetkós töri
tanárával, majd a közös zenélés fergeteges élményét tapasztalhatják meg a
kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény
segítségével,
akik
a
világ
legizgalmasabb,
legkülönlegesebb
zenei
instrumentumaival
érkeznek
a didzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a tradicionális afrikai dobig,
amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak.
A Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében érkező Elek Ányos improvizációs és
drámapedagógiai játékokra hívja a felsős diákokat, ahol szó lesz Benedek Elek
meséiről , de a Rómeó és Júlia erkély jelenete is megelevenedik.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő
segítségével merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében,
munkásságában, valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy
éppen Zuckerberg életét közelebbről.
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A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vendéglátós pályaválasztási
játékán megfigyelhetik a diákok a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeit, és
felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől.
A RepTár- Szolnoki Repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző
fejezeteit eleveníti fel, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
vadászrepülőgépek világát.
A Magyar Nemzeti Múzeum helyszínén kiderül, igazságos volt-e Mátyás király, vagy
éppen ki volt a legnagyobb hadvezére. Sőt, látogatást tehetnek a gyerekek Mátyás
országába, megismerhetik a király hatalmas seregét, bebarangolják a palotát,
bekukkantanak a könyvtárába és a konyhájába.

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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22. Sajtóközlemény – 2019. június 11.

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a mogyoródi
diákok számára

Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2019-es tanév tavaszán is útjára indult és 2019. június 11-én Mogyoródra,
a Szent László Általános Iskola felső tagozatos diákjaihoz érkezik. A félnapos
program keretein belül a diákok többek között a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb hangszereit is kipróbálhatják, tabletek és Kahoot játék segítségével
zsidó kiválóságokról tanulhatnak és bebarangolhatják Mátyás országát is.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és tanárok
figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi
programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások során az osztályok az előre kialakított helyszíneken
párhuzamosan
több
állomáson
kalandozhatnak
történelmünkben,
hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek világában.
A diákokra rendhagyó történelem órán anagrammákkal, szóképekkel színesített
fergeteges történelmi vetélkedő vár Jocó bácsival, az ország legnépszerűbb tetkós töri
tanárával, majd a közös zenélés fergeteges élményét tapasztalhatják meg a
kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény
segítségével,
akik
a
világ
legizgalmasabb,
legkülönlegesebb
zenei
instrumentumaival
érkeznek
a didzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a tradicionális afrikai dobig,
amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak.
A Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében érkező Elek Ányos improvizációs és
drámapedagógiai játékokra hívja a felsős diákokat, ahol szó lesz Benedek Elek
meséiről, de a Rómeó és Júlia erkély jelenete is megelevenedik.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő
segítségével merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében,
munkásságában, valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy
éppen Zuckerberg életét közelebbről.
A Magyar Nemzeti Múzeum helyszínén kiderül, igazságos volt-e Mátyás király, vagy
éppen ki volt a legnagyobb hadvezére. Sőt, látogatást tehetnek a gyerekek Mátyás
országába, megismerhetik a király hatalmas seregét, bebarangolják a palotát,
bekukkantanak a könyvtárába és a konyhájába.
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A Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják magukat Dr.
Csontként is. Kiderül, mi mindent árulnak el a régészeti feltárásokból származó
leletek.
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 Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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6.3 Marketingkommunikációs kampány
6.3.1. Médiapartneri együttműködések
A Mozaik Múzeumtúra 2018-19-es évadában több médiapartneri együttműködést is
kötöttünk: barter alapon a Felelős Szülők Iskolájával, a Museum.hu internetes portállal
és a Jocó bácsi világa Facebook oldallal népszerűsítettük a programot. A médiapartneri
megállapodásokban szerepeltek hírlevél megjelenések, cikk megjelenések, és hirdetés
megjelenések. Az együttműködések eredményeit az alábbiakban részletezzük.

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

Mozaik Múzeumtúra a Felelős Szülők Iskolája felületein:
a) Hírlevél megjelenések

A teljes hírlevél elérhető itt.
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A teljes hírlevél elérhető itt.

b)
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A teljes hírlevél elérhető itt.
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A teljes hírlevél elérhető itt.
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b) Cikkmegjelenések
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c) Bannermegjelenések
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Museum.hu – a magyar múzeumok honlapja
Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet és a Museum.hu között kötött megállapodás
értelmében a www.museum.hu oldalon megjelentek a Mozaik Múzeumtúra hivatalos
sajtóanyagai, valamint a főoldalon bannerhirdetés megjelenését vállalták.

Mozaik Múzeumtúra megjelenések a Museum.hu weboldalon:
a) Cikkmegjelenések
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b) Bannermegjelenés
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Jocó bácsi világa – Facebook oldal
A Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programsorozatának hivatalos arca immár
3 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
bejegyzéseket a Mozaik Múzeumtúráról de saját, Jocó bácsi világa című Facebook
oldalára, emellett egy alkalommal élő bejelentkezést bonyolított le egy iskolai
programról. Emellett külön videó készült a szereplésével a Facebook oldalára,
melyben a Mozaik Múzeumtúra eddig tapasztalatairól, pedagógiai szempontú
fontosságáról beszél.

Mozaik Múzeumtúra megjelenések a Jocó bácsi világa Facebook oldalon:

A teljes bejegyzés elérhető itt.
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A teljes bejegyzés elérhető itt.

A teljes bejegyzés elérhető itt.
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A teljes bejegyzés elérhető itt.

A teljes bejegyzés elérhető itt.
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A teljes bejegyzés elérhető itt.

A teljes bejegyzés elérhető itt.
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A teljes bejegyzés elérhető itt.

A teljes bejegyzés elérhető itt.

175

A teljes bejegyzés elérhető itt.
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6.3.2 Vásárolt megjelenések
A Mozaik Múzeumtúra vásárolt megjelenéseit szerződés szerint 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 újságokban különböző méretben.
A Mozaik Múzeumtúra 2018-19-es évadában nagy hangsúly került a Facebook
hirdetési eszközeire is: a Roadshow rendezvények népszerűsítésére kampányok
indultak az eseményeket megelőzően.

Programturizmus.hu
A www.programturizmus.hu portálon a Shortcut Communications Kft. a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow programok teljes körű megjelenését rendelte meg minden
releváns földrajzi helyen, helyszínen, menüpontban, kategóriában, témában és
időpontban. Ez által a Múzeumtúra 5 megjelenésre tett szert, amelyeket az
alábbiakban listázunk.

Mozaik Múzeumtúra megjelenések a Programturizmus.hu oldalon:
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Regionális print újsághirdetések
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow helyszíneihez kapcsolódóan 5 alkalommal jelentek
meg hirdetések helyi illetőségű nyomtatott újságokban.
A tatai rendezvény népszerűsítésére a Komárom-Esztergom megyei 24 óra című
napilap 2019. április 9-i számában jelent meg hirdetés.
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A békéscsabai rendezvény népszerűsítésére a Békéscsabai Szuperinfó 2019. április 27i számában jelent meg hirdetés.
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A szekszárdi rendezvény népszerűsítésére a Tolnai Népújság című napilap 2019.
május 16-i számában jelent meg hirdetés.
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A komáromi rendezvény népszerűsítésére a Komárom-Esztergom megyei 24 óra című
napilap 2019. május 20-i számában jelent meg hirdetés.
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A sárospataki rendezvény népszerűsítésére a Borsod-Abaúj Zemplén megyében
megjelenő Észak-Magyarország című napilap 2019. május 29-i számában jelent meg
hirdetés.
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Facebook hirdetések
A Mozaik Múzeumtúra 2018-19-es évada alatt 6 db Facebook kampányt indított a
Mozaik Múzeumtúra Nap és Roadshow rendezvények népszerűsítésére. A hirdetések
összességében 51 501 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.

Facebook hirdetések képernyőfotói:
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Melléklet – Sajtódokumentáció
a) A Mozaik Múzeumtúra Roadshow-hoz kapcsolódó általános
megjelenések
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Dátum

4/3/2019

Felület

orszagoshirek.hu

Médium típusa

országos

Megjelenés

online

Cím

Tatai Vár programok 2019. Mozaik Múzeumtúra Roadshow Tatán
Várban

Link

http://orszagoshirek.hu/tatai-var-programok-2019-mozaikmuzeumtura- roadshow-tatan-a-varban.html

Tatai Vár programok 2019. Mozaik Múzeumtúra Roadshow Tatán a Várban
2019. április 3. péntek
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei első állomása a Tatai Vár! Rendezvényünk idején –
14:00 és 20:00 között – a Tatai Vár ingyenes belépéssel és szuper, szintén ingyenes
programokkal készül számotokra!
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Dátum

4/3/2019

Felület

hirtadunk.hu

Médium típusa

országos

Megjelenés

online

Cím
Várban

Tatai Vár programok 2019. Mozaik Múzeumtúra Roadshow Tatán a

Link

http://hirtadunk.hu/tatai-var-programok-2019-mozaik-muzeumturaroadshow-tatan-a-varban.html

Tatai Vár programok 2019. Mozaik Múzeumtúra Roadshow Tatán a Várban
2019. április 3. péntek
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei első állomása a Tatai Vár! Rendezvényünk idején –
14:00 és 20:00 között – a Tatai Vár ingyenes belépéssel és szuper, szintén ingyenes
programokkal készül számotokra!
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Dátum

4/5/2019

Felület

Tata Televízió online

Médium típusa

regionális

Megjelenés

online

Cím

Kiváló programok várják a kultúra kedvelőit a múzeum jövő heti
programján

Link

https://www.youtube.com/watch?v=o3TmJeN0_jo

Kiváló programok várják a kultúra kedvelőit a múzeum jövő heti programján
2019. április 5 péntek
Éjszaka a múzeumban, megelevenedő arcképek és még számos kiváló program várja a kultúra
kedvelőit, akik április 12-én ellátogatnak a várba. Itt veszi kezdetét az idei Mozaik
Múzeumtúra Roadshow, amely a tatai állomást követően 4 másik településre látogat el
tavasszal. Így Tata mellett Békéscsaba, Szekszárd, Komárom és Sárospatak múzeumai lesznek
a programsorozat főszereplői.
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Dátum

4/5/2019

Felület

Tata Televízió

Médium típusa

regionális

Megjelenés

elektronikus

Cím

Kiváló programok várják a kultúra kedvelőit a múzeum jövő heti
programján

Kiváló programok várják a kultúra kedvelőit a múzeum jövő heti programján
2019. április 5 péntek
Éjszaka a múzeumban, megelevenedő arcképek és még számos kiváló program várja a kultúra
kedvelőit, akik április 12-én ellátogatnak a várba. Itt veszi kezdetét az idei Mozaik
Múzeumtúra Roadshow, amely a tatai állomást követően 4 másik településre látogat el
tavasszal. Így Tata mellett Békéscsaba, Szekszárd, Komárom és Sárospatak múzeumai lesznek
a programsorozat főszereplői.
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Dátum

4/6/2019

Felület

kunymuzeum.hu

Médium típusa

regionális

Megjelenés

online

Cím

Mozaik Múzeumtúra Roadshow sajtótájékoztató

Link

http://kunymuzeum.hu/kuny-domokos-muzeum/mozaikmuzeumtura-roadshow-sajtotajekoztato

Mozaik Múzeumtúra Roadshow sajtótájékoztató
2019. április 6. szombat
Az idei esztendőben április 12-én Tatán, múzeumunk egész napos programfolyamával indul
a Mozaik Múzeumtúra Roadshow. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatójára április 5-én
került sor a tatai vár lovagtermében, ahol az érdeklődőkön és a sajtó képviselőin kívül
tiszteletét tette Makranczi Zsolt, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója is. A
megjelenteket Kürthy Dóra igazgatóhelyettes köszöntötte, majd átadta a szót Dr. Kemecsi
Lajosnak, a Néprajzi Múzeum főigazgatójának, aki ismertette a Mozaik Múzeumtúrát, annak
célkitűzéseit és a Roadshow állandó tematikus programelemeit. Végül a múzeumunk által
összeállított műsorfolyam részleteit Nagy Roland kommunikációs munkatárs ismertette,
amelyek a mellékelt szórólapon megtekinthetők. Az április 12-én 14 órától kezdődő
programokra a belépés ingyenes lesz, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Dátum

4/7/2019

Felület

felelosszulokiskolaja.hu

Médium típusa

országos

Megjelenés

online

Cím
tavaszán

A Tatai várban indul útjára a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019

Link

https://felelosszulokiskolaja.hu/eletmod/a-tatai-varban-indul-utjaraa-mozaik-muzeumtura-roadshow-2019-tavaszan

A Tatai várban indul útjára a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019 tavaszán
2019. április 7 vasárnap
Éjszaka a múzeumban, megelevenedő arcképek és még sok-sok remek program várja a
kultúra kedvelőit, akik április 12-én a Tatai várba látogatnak! Itt veszi kezdetét a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow idén, amely ezen kívül még 4 állomásra látogat el a tavasz
folyamán: májusban Békéscsaba, Szekszárd, Komárom és Sárospatak múzeumai lesznek a
programsorozat főszereplői.
A Roadshow tatai programjai a várban várják majd a múzeumbarátokat, ahol a 14. századi
építménnyel és annak kiállításaival ismerkedhetnek meg rendhagyó, izgalmas módon a
látogatók. A történelmi kalandozások már a délelőtt folyamán kezdetét veszik, igaz ekkor még
csak az iskolák falai között: a Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusai ugyanis 1-1
tanóra erejéig ellátogatnak Tata iskoláiba, ahol a középkor témájában tartanak foglalkozásokat
a gyerekek számára. A várban délután veszi kezdetét a színes forgatag, ahol 14 órától ingyenes
belépéssel és programokkal készülnek a szervezők. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow tavalyi
helyszínein is lehetősége adódott egy-egy határon túli múzeumnak, hogy hazai közönség előtt
mutatkozhasson be, s ez idén sem lesz másképp: a vizek városába a felvidéki Szőgyén
település múzeuma érkezik vendégkiállítással, amely kapcsolódik a rendezvény napján
esedékes Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához.
A délután folyamán változatos tárlatvezetéseken vehetnek részt a látogatók: az Ősök csarnoka
– Az Esterházy család arcképei című kiállításban például Esterházy Péter szövegeivel és Szakács
Zsuzsa író-szerkesztő és Kövesdi Mónika művészettörténész segítségével merülhetnek el az
érdeklődők a tárlat szépségeiben. Igazán egyedülálló alkalom ez a mesés arcképekkel való
megismerkedésre, ugyanis eddig még sosem volt ilyen tematikájú tárlatvezetés a várban,
ráadásul már nem sokáig láthatja a közönség ezen a helyszínen a portrékat, hiszen a városban
található Esterházy-kastély felújítása után oda költöznek a festmények.
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A Kuny Domokos Múzeum kiállításai egészen más szemszögből lesznek terítéken Lévai
Ádám képgrafikus vezetésén, kora este pedig a vár bástyáin és a Pálffy-kazamatában
kalauzolja a kíváncsi vendégeket Nagy Roland történész: az izgalmasnak ígérkező programon
olyan helyekre is bekukkanthatnak a látogatók, ahová csak igen ritkán merészkedhetnek a
vendégek.
A tudományok és művészetek egyéb formái is megjelennek a különleges napon a Tatai várban,
ugyanis délután a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium
és Művészeti Szakgimnázium artista tanulói szórakoztatják majd a nagyérdeműt különféle
várbeli mutatványokkal, kora este pedig Berendi Viktória, a tatai Menner Bernát Alapfokú
Művészeti Iskola gitártanára ad koncertet barokk dalcsokrából.
Az este sem telik majd eseménytelenül, ugyanis a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és
Múzeum érkezik a várudvarba, ahol meg lehet csodálni csillagászati műszereiket, majd
naplemente után – ha az idő derűs – közös csillaglesre várja az égitesteket felfedezni vágyó
érdeklődőket. Ha pedig mindez nem volna elég egy kimerítő és érdekes naphoz, az igazán
kalandvágyó múzeumbarátok az éj leple alatt is bemerészkedhetnek a kiállítótérbe, ahol a
középkori kőfaragványok várnak arra, hogy új szemszögből fedezzék őket fel: az „És mégis
morog a kő” című múzeumpedagógiai foglalkozásra nem csak gyerekeket, játékos lelkű
felnőtteket is várnak a Kuny Domokos Múzeum munkatársai.
Gyertek el és ismerjétek meg velünk – még jobban – a Tatai várat: változatos programjaink
között mindenki talál kedvére valót!

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Facebook eseménye ITT
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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A Tatai várban indul útjára a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019 tavaszán
2019. április 8 hétfő
Éjszaka a múzeumban, megelevenedő arcképek és még sok-sok remek program várja a
kultúra kedvelőit, akik április 12-én a Tatai várba látogatnak! Itt veszi kezdetét a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow idén, amely ezen kívül még 4 állomásra látogat el a tavasz
folyamán: májusban Békéscsaba, Szekszárd, Komárom és Sárospatak múzeumai lesznek a
programsorozat főszereplői.
A Roadshow tatai programjai a várban várják majd a múzeumbarátokat, ahol a 14. századi
építménnyel és annak kiállításaival ismerkedhetnek meg rendhagyó, izgalmas módon a
látogatók. A történelmi kalandozások már a délelőtt folyamán kezdetét veszik, igaz ekkor még
csak az iskolák falai között: a Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusai ugyanis 1-1
tanóra erejéig ellátogatnak Tata iskoláiba, ahol a középkor témájában tartanak foglalkozásokat
a gyerekek számára. A várban délután veszi kezdetét a színes forgatag, ahol 14 órától ingyenes
belépéssel és programokkal készülnek a szervezők. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow tavalyi
helyszínein is lehetősége adódott egy-egy határon túli múzeumnak, hogy hazai közönség előtt
mutatkozhasson be, s ez idén sem lesz másképp: a vizek városába a felvidéki Szőgyén
település múzeuma érkezik vendégkiállítással, amely kapcsolódik a rendezvény napján
esedékes Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához.
A délután folyamán változatos tárlatvezetéseken vehetnek részt a látogatók: az Ősök csarnoka
– Az Esterházy család arcképei című kiállításban például Esterházy Péter szövegeivel és Szakács
Zsuzsa író-szerkesztő és Kövesdi Mónika művészettörténész segítségével merülhetnek el az
érdeklődők a tárlat szépségeiben. Igazán egyedülálló alkalom ez a mesés arcképekkel való
megismerkedésre, ugyanis eddig még sosem volt ilyen tematikájú tárlatvezetés a várban,
ráadásul már nem sokáig láthatja a közönség ezen a helyszínen a portrékat, hiszen a városban
található Esterházy-kastély felújítása után oda költöznek a festmények.
A Kuny Domokos Múzeum kiállításai egészen más szemszögből lesznek terítéken Lévai
Ádám képgrafikus vezetésén, kora este pedig a vár bástyáin és a Pálffy-kazamatában
kalauzolja a kíváncsi vendégeket Nagy Roland történész: az izgalmasnak ígérkező programon
olyan helyekre is bekukkanthatnak a látogatók, ahová csak igen ritkán merészkedhetnek a
vendégek.
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A tudományok és művészetek egyéb formái is megjelennek a különleges napon a Tatai várban,
ugyanis délután a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium
és Művészeti Szakgimnázium artista tanulói szórakoztatják majd a nagyérdeműt különféle
várbeli mutatványokkal, kora este pedig Berendi Viktória, a tatai Menner Bernát Alapfokú
Művészeti Iskola gitártanára ad koncertet barokk dalcsokrából.
Az este sem telik majd eseménytelenül, ugyanis a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és
Múzeum érkezik a várudvarba, ahol meg lehet csodálni csillagászati műszereiket, majd
naplemente után – ha az idő derűs – közös csillaglesre várja az égitesteket felfedezni vágyó
érdeklődőket. Ha pedig mindez nem volna elég egy kimerítő és érdekes naphoz, az igazán
kalandvágyó múzeumbarátok az éj leple alatt is bemerészkedhetnek a kiállítótérbe, ahol a
középkori kőfaragványok várnak arra, hogy új szemszögből fedezzék őket fel: az „És mégis
morog a kő” című múzeumpedagógiai foglalkozásra nem csak gyerekeket, játékos lelkű
felnőtteket is várnak a Kuny Domokos Múzeum munkatársai.
Gyertek el és ismerjétek meg velünk – még jobban – a Tatai várat: változatos programjaink
között mindenki talál kedvére valót!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Facebook
eseménye: https://www.facebook.com/events/260273661526965/
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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Tatai Vár programok 2019. Mozaik Múzeumtúra Roadshow Tatán a Várban
2019. április 8. hétfő
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei első állomása a Tatai Vár! Rendezvényünk idején 14:00 és 20:00 között - a Tatai Vár ingyenes belépéssel és szuper, szintén ingyenes
programokkal készül számotokra!
A Tatai várban indul útjára a Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019 tavaszán
Programok
Vendégmúzeum: Szőgyén (Szlovákia)
2019. április 12. 14:00
Tata felvidéki testvértelepülésének vándorkiállítása nyílik meg. Az esemény kapcsolódik az
aznapi Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához.
„Megelevenedő arcképek”
2019. április 12. 15:00
Rendhagyó tárlatvezetés az “Ősök csarnoka – Az Esterházy család arcképei” című kiállításban,
Esterházy Péter szövegeivel. Közreműködik Szakács Zsuzsa író-szerkesztő és Kövesdi Mónika
művészettörténész.
Különleges tárlatvezetés
2019. április 12. 16:00
A Kuny Domokos Múzeum kiállításai Lévai Ádám tatai képgrafikus szemével.
Várbeli-vérbeli mutatványok
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2019. április 12. 17:00
A Talentum Iskola artistáinak bemutatója.
Barokk dallamok
2019. április 12. 17:45
Berendi Viktória, a tatai Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola gitártanárának dalcsokra.
Különleges vezetés a vár bástyáin és a Pálffy-kazamatában
2019. április 12. 18:00
A tatai vár bástyarendszerének titkait ismerhetik meg Nagy Roland történész, kommunikációs
munkatárs vezetésével, valamint oda is betekinthetnek, ahová látogató csak nagyon ritkán
juthat be…
Csillagászati bemutató
2019. április 12. 18:00-tól folyamatosan
A TIT Posztoczky Károly Csillagda és Múzeum csillagászati műszer bemutatója a várudvaron,
majd naplemente- és csillagles. (Borult idő esetén az utóbbi elmarad!)
Éjszaka a múzeumban
2019. április 12. 19:00
„És mégis morog a kő” című múzeumpedagógiai foglalkozás NEM CSAK GYERMEKEKNEK!
Az érdeklődők megismerkedhetnek a középkori kőfaragványokkal egészen szokatlan,
meglepő és kalandos formában.
Éjszaka a múzeumban, megelevenedő arcképek és még sok-sok remek program várja a kultúra
kedvelőit, akik április 12-én a Tatai várba látogatnak! Itt veszi kezdetét a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow idén, amely ezen kívül még 4 állomásra látogat el a tavasz folyamán: májusban
Békéscsaba, Szekszárd, Komárom és Sárospatak múzeumai lesznek a programsorozat
főszereplői.
A Roadshow tatai programjai a várban várják majd a múzeumbarátokat, ahol a 14. századi
építménnyel és annak kiállításaival ismerkedhetnek meg rendhagyó, izgalmas módon a
látogatók. A történelmi kalandozások már a délelőtt folyamán kezdetét veszik, igaz ekkor még
csak az iskolák falai között: a Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusai ugyanis 1-1
tanóra erejéig ellátogatnak Tata iskoláiba, ahol a középkor témájában tartanak foglalkozásokat
a gyerekek számára. A várban délután veszi kezdetét a színes forgatag, ahol 14 órától ingyenes
belépéssel és programokkal készülnek a szervezők. A Mozaik Múzeumtúra Roadshow tavalyi
helyszínein is lehetősége adódott egy-egy határon túli múzeumnak, hogy hazai közönség előtt
mutatkozhasson be, s ez idén sem lesz másképp: a vizek városába a felvidéki Szőgyén
település múzeuma érkezik vendégkiállítással, amely kapcsolódik a rendezvény napján
esedékes Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához.
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A délután folyamán változatos tárlatvezetéseken vehetnek részt a látogatók: az Ősök csarnoka
– Az Esterházy család arcképei című kiállításban például Esterházy Péter szövegeivel és
Szakács Zsuzsa író-szerkesztő és Kövesdi Mónika művészettörténész segítségével
merülhetnek el az érdeklődők a tárlat szépségeiben. Igazán egyedülálló alkalom ez a mesés
arcképekkel való megismerkedésre, ugyanis eddig még sosem volt ilyen tematikájú
tárlatvezetés a várban, ráadásul már nem sokáig láthatja a közönség ezen a helyszínen a
portrékat, hiszen a városban található Esterházy-kastély felújítása után oda költöznek a
festmények.
A Kuny Domokos Múzeum kiállításai egészen más szemszögből lesznek terítéken Lévai
Ádám képgrafikus vezetésén, kora este pedig a vár bástyáin és a Pálffy-kazamatában
kalauzolja a kíváncsi vendégeket Nagy Roland történész: az izgalmasnak ígérkező programon
olyan helyekre is bekukkanthatnak a látogatók, ahová csak igen ritkán merészkedhetnek a
vendégek.
A tudományok és művészetek egyéb formái is megjelennek a különleges napon a Tatai várban,
ugyanis délután a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium
és Művészeti Szakgimnázium artista tanulói szórakoztatják majd a nagyérdeműt különféle
várbeli mutatványokkal, kora este pedig Berendi Viktória, a tatai Menner Bernát Alapfokú
Művészeti
Iskola
gitártanára
ad
koncertet
barokk
dalcsokrából.
Az este sem telik majd eseménytelenül, ugyanis a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és
Múzeum érkezik a várudvarba, ahol meg lehet csodálni csillagászati műszereiket, majd
naplemente után – ha az idő derűs – közös csillaglesre várja az égitesteket felfedezni vágyó
érdeklődőket. Ha pedig mindez nem volna elég egy kimerítő és érdekes naphoz, az igazán
kalandvágyó múzeumbarátok az éj leple alatt is bemerészkedhetnek a kiállítótérbe, ahol a
középkori kőfaragványok várnak arra, hogy új szemszögből fedezzék őket fel: az „És mégis
morog a kő” című múzeumpedagógiai foglalkozásra nem csak gyerekeket, játékos lelkű
felnőtteket
is
várnak
a
Kuny
Domokos
Múzeum
munkatársai.
Gyertek el és ismerjétek meg velünk – még jobban – a Tatai várat: változatos programjaink
között mindenki talál kedvére valót!
Szeretettel várunk Benneteket!
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A tatai múzeumban indul a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019, április 10 szerda
Idén április 12-én Tatán, a Kuny Domokos Múzeum programjaival indul a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow. Pénteken 14:00 és 20:00 óra között a tatai vár ingyenes belépéssel és
különleges élményekkel várja az érdeklődőket. 14:00 órakor a szőgyéni tájház kiállításával
indul a program, 15:00 órakor rendhagyó tárlatvezetés kezdődik az “Ősök csarnoka – Az
Esterházy család arcképei” című kiállításon, 16:00 órától Lévai Ádám tatai képgrafikus vezeti
körbe a múzeumba látogatókat, 17:00 órától a Talentum Iskola artistái mutatkoznak be, 18:00
órakor különleges vezetés indul a vár bástyáin és a Pálffy-kazamatában, 19:00 órától pedig az
„Éjszaka a múzeumban”programban „És mégis morog a kő” címmel múzeumpedagógiai
foglalkozást szerveznek NEM CSAK GYERMEKEKNEK! Az érdeklődők megismerkedhetnek
a középkori kőfaragványokkal egészen szokatlan, meglepő és kalandos formában. A kínálatot
18 órától folyamatos csillagászati bemutató kíséri. A roadshow minden programja ingyenesen
látogatható, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak pénteken délután és este a múzeum
munkatársai.
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A Várban debütált a szőgyéni Tájház és Múzeum legújabb tárlata
2019.április 12. péntek
Az emléknaphoz szorosan kapcsolódva nyílt kiállítás a Kuny Domokos Múzeum
szervezésében, a mai Mozaik Múzeumtúra programsorozat részeként. Tata felvidéki
testvértelepülésének, Szőgyénnek vándorkiállítása látható.
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A Várban debütált a szőgyéni Tájház és Múzeum legújabb tárlata
2019.április 12. péntek
Az emléknaphoz szorosan kapcsolódva nyílt kiállítás a Kuny Domokos Múzeum
szervezésében, a mai Mozaik Múzeumtúra programsorozat részeként. Tata felvidéki
testvértelepülésének, Szőgyénnek vándorkiállítása látható.
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A múlt erős gyökér„ – a kitelepítettekre emlékezett Tata és Komárom
2019. április 14. vasárnap
72 évvel ezelőtt, 1947. április 12-én kezdődött a szlovákiai magyarok elűzetése szülőföldjükről.
2012-ben az Országgyűlés április 12-ét országgyűlési emléknappá nyilvánította, hogy méltó
módon emlékezzen meg a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból
kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról. A kitelepítettek
emléknapján minden évben megemlékeznek a szülőföldjükről elűzöttekről térségünkben is,
így Tatán és Komáromban is.
Tata Szőgyénnel emlékezett
Tata Város Önkormányzata a Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából április 12-én
délután rendezett megemlékezést a szőgyéni emlékkeresztnél a Mindszenty téren.
Szőgyén
polgármestere
Méri
Szabolcs
a
tatai
megemlékezésen
elmondta:
– Az emlékkereszt nem csupán jogfosztottságunkra, hanem összetartozásunkra is emlékeztet.
A kereszt pontos mását Szőgyénben is felállították, mindkét kereszt fáját a szőgyéniek, a
talapzatul szolgáló tardosi köveket pedig a tataiak adományozták. A szőgyéni talapzatba a
következő mottót vésték: „A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él”. Ennek tükrében
kívánom, hogy a múlt erősen tartsa meg nemzetünket minden megpróbáltatásában.
Michl
József
polgármester
a
megemlékezésen
kiemelte:
–Azt szeretnénk, hogy Szőgyén és Tata tényleg olyan testvérek legyenek, akik akkor is
gondolnak egymásra amikor nem találkoznak, s a barátságunk ne csak április 12-én, hanem
az év minden napján előttünk legyen.
A megemlékezésen közreműködött Berényi Kornélia és CsongrádyLajos Alapiskola diákjai
Alt István tanító vezetésével, a 9. Vörössipkás Zászlóalj Felvidéki Hagyományőrzői, valamint
Novotni László.
A megemlékezés napján a Mozaik Múzeumtúra tatai rendezvényekén nyitották meg a
Szőgyéni Tájház és Múzeum bemutatkozó kiállításáta Kuny Domokos Múzeumban.
Az érsekújvári székhelyű Thain János Múzeum mellett működő Szőgyéni Tájház és Régészeti
Múzeumvándorkiállítása „A kender útja” címmel képekkel és tárgyi eszközökkel mutatja a
kender feldolgozásának folyamatát a tatai várban.
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Észak- és Dél-Komárom együtt ünnepelt
Benned él a magyarság! címmel tartott megemlékezést április 13-án szombaton a komáromi
Kecskés László Társaság a Monostori erődben a Felvidékről kitelepítettek emléknapja
alkalmából. A komáromi Kecskés László Társaság több mint tíz éve emlékezik meg a felvidéki
kitelepítésekről. A megemlékezés koszorúzással kezdődött, majd a kedvezőtlen időjárás miatt
a Klapka teremben folytatódott.
Dr. Molnár Attila köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy az átélt és megélt sorsokon változtatni
nem tudunk, azonban emlékezni és emlékeztetni mindannyiunk felelőssége és kötelessége is
egyaránt.
Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere annak a véleményének adott hangot: a szlovák
és a magyar kormány korábbinál jobb viszonya alkalmas lehet arra, hogy értelmesen álljunk
rendezetlen dolgainkhoz.
A megemlékezésen részt vett és beszédet mondott még Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség
országgyűlési képviseője, és Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője
is. Az eseményen Oláh Kálmán szavalattal, Mészáros János Elek előadással, Farkas Béla pedig
tárogatójátékkal közreműködött. Az ünnepségen egyházi áldást mondott Fazekas László,
szlovákiai református püspök, valamint Bros Gergely és Milus Ferenc római katolikus
plébánosok is. Gerzsenyi Krisztián, Keller Tiborné unokája pedig a nagymamája
visszaemlékezését olvasta fel a jelenlévőknek.
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Dátum

4/15/2019

Felület

jazminiskola.hu

Médium típusa

regionális

Megjelenés

online

Cím

Mozaik Múzeumtúra Roadshow a Jázmin iskolában

Link

https://jazminiskola.hu/hirek/news/mozaik-muzeumtura
roadshow-a-jazmin
iskolaban/?L=0&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1
%5Baction%5D=detail&cHash=e81c1262c5d0057b534e3ef26016f45

Mozaik Múzeumtúra Roadshow a Jázmin iskolában
2019. április 15.
2019. április 12.-én iskolánkban kihelyezett órát tartott a tatai Kuny Domokos Múzeum
múzeumpedagógusa. Az óra témája a középkor.
A gyerekek páncélokat „simogattak”, kardvívást próbáltak, megismerkedtek a középkorban
is megtalálható fűszernövényekkel.
Izgalmas, érdekes órán vehettek részt diákjaink.
Köszönjük Borzsák Rékának!
Dátum
4/16/2019
Felület

kunymuzeum.hu

Médium típusa

regionális

Megjelenés

online

Cím

Múzeumunkban indult az idei Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link

http://kunymuzeum.hu/kuny-domokos-muzeum/muzeumunkbanindult-az-idei-mozaik-muzeumtura-roadshow

Múzeumunkban indult az idei Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019. április 16. kedd
Az idei esztendőben Tata volt az első állomása a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-jának.
Április 12-én lehetőséget kaptunk a „megnyílásra”, vagyis hogy minél szélesebb körben
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mutathassuk be múzeumunkat, a tatai vár történelmét, valamint múzeumpedagógiai
programunkat.
Délelőtt múzeumpedagógusaink kiléptek intézményünk falai közül. A Jázmin Utcai Általános
Iskolában és a Talentum Iskolában tanulók részt vehettek a mindennapi középkori életet
bemutató, illetve a Mátyás király különleges portréiról szóló múzeumpedagógiai
foglalkozásokon.
Délután a vár kapuit sarkig kitártuk, s elkezdődtek a kifejezetten erre a napra összeállított
programsorozat elemei. Vendégmúzeumként Tata testvértelepülését, a felvidéki Szőgyént
köszönthettük, amelynek helytörténeti-néprajzi időszaki kiállításának, „A kender útja”-nak
megnyitójára került sor. A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján megnyílt tárlatot –
amelyet Méri Szabolcs polgármester is elkísért – Svajcer Edina szőgyéni múzeumvezető
mutatta be az érdeklődőknek.
A kiállítás megnyitót követően két rendhagyó tárlatvezetésre került sor: előbb Kövesdi
Mónika művészettörténész „Megelevenedő arcképek” címmel mutatta be a lovagteremben
található „Ősök csarnoka – Az Esterházy család arcképei” című kiállítás történelmi
festményeit. Előadásánál Szakács Zsuzsa író-szerkesztő Esterházy Péter szövegrészleteivel
működött közre. Ezt követően Lévai Ádám képgrafikus vezette végig állandó kiállításainkon
az érdeklődőket, izgalmas és sajátos meglátásaival színesítve a már jól ismert tárlatot.
A Zsigmond- és Mátyás-kori tatai királyi palota udvari légkörét a Talentum Iskola ifjú artista
növendékei idézték fel. Bemutatójuk után a bátrabbak kipróbálhatták eszközeiket, belesve az
artistaművészet rejtelmeibe. Az Esterházyak tatai világát arcképeik előtt Berendi Viktória, a
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára idézte meg egy barokk dalcsokorral.
A művészeti előadások után a természettudományok szerelmesei kaphattak egészen estig
tartó ízelítőt a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum munkájából. Programjukon
kiemelt helyet kaptak a csillagda által gyűjtött, működőképes csillagászati műszerek.
A tatai vár török-kori bástyarendszerét, annak titkait, valamint a Pálffy-kazamatát (ahová
látogatóink csak kivételes alkalmakkor juthatnak be) Nagy Roland történész, kommunikációs
munkatárs vezetésével tekinthették meg a látogatók. A programot az „És mégis morog a kő”
című múzeumpedagógiai foglalkozásunk zárta, amelynek keretében egészen szokatlan
formában ismerkedhettek meg nem csak a gyermekek a múzeumunkban őrzött középkori
kőfaragványokkal.
Múzeumunk ezúton szeretne köszönetet mondani a Mozaik Múzeumtúrának, az Örökség
Kultúrpolitikai Intézetnek, valamint a Néprajzi Múzeumnak, hogy segítségükkel
megvalósulhatott egész napos rendezvényünk!
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Dátum

5/11/2019

Felület

Szőgyéni televízió online

Médium típusa

regionális

Megjelenés

online

Cím

Múzeumtúra Roadshow-n mutatkozott be a Thain János mellett
működő Régészeti Múzeum és Tárház

Link

https://www.youtube.com/watch?v=WFOsFsYZzi4

Múzeumtúra Roadshow-n mutatkozott be a Thain János mellett működő Régészeti
Múzeum és Tárház
2019. május 11. szombat
Múzeumtúra Roadshowon mutatkozott be a Thain János Múzeum mellett működő Régészeti
Múzeum és Tájház, a tatai Kuni Domokos Múzeumban, pontosabban a tatai várban. Az idei
esztendőben Tata volt az első állomása a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-jának, amely
lehetőséget biztosított arra, hogy a tatai múzeum, maga a vár és a múzeumpedagógiai
program is szélesebb körben bemutatkozhasson. Ezáltal mi is. Hiszen vendégmúzeumként
helytörténeti néprajzi időszaki kiállítással mutatkoztunk be, „A kender útja” címmel. A tárlat
a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján nyílt meg Méri Szabolcs polgármester
kíséretében. Svajcer Edina múzeumvezető mutatta be az érdeklődőknek a témát.
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Dátum

5/11/2019

Felület

Szőgyéni televízió

Médium típusa

regionális

Megjelenés

elektronikus

Cím

Múzeumtúra Roadshow-n mutatkozott be a Thain János mellett
működő Régészeti Múzeum és Tárház

Múzeumtúra Roadshow-n mutatkozott be a Thain János mellett működő
Régészeti Múzeum és Tárház
2019. május 11. szombat
Múzeumtúra Roadshowon mutatkozott be a Thain János Múzeum mellett működő Régészeti
Múzeum és Tájház, a tatai Kuni Domokos Múzeumban, pontosabban a tatai várban. Az idei
esztendőben Tata volt az első állomása a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-jának, amely
lehetőséget biztosított arra, hogy a tatai múzeum, maga a vár és a múzeumpedagógiai
program is szélesebb körben bemutatkozhasson. Ezáltal mi is. Hiszen vendégmúzeumként
helytörténeti néprajzi időszaki kiállítással mutatkoztunk be, „A kender útja” címmel. A tárlat
a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján nyílt meg Méri Szabolcs polgármester
kíséretében.
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Felület

orszagoshirek.hu

Médium típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Békéscsabai múzeum program 2019. Mozaik múzeumtúra
Roadshow

Link

http://orszagoshirek.hu/bekescsabai-muzeum-program-2019mozaik-muzeumtura-roadshow.html

Békéscsabai múzeum program 2019. Mozaik múzeumtúra Roadshow
2019. április 19. péntek
Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Békéscsaba lesz, ahol izgalma
programokkal várjuk a múzeumbarátokat!
A Mozaik Múzeumtúra egy, a Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális
Alap által támogatott nagyszabású múzeum népszerűsítő program, amelynek elsődleges
célja, hogy megismertesse a szélesebb nyilvánossággal a magyarországi múzeumok sokszínű
kulturális kínálatát, növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát.
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Dátum

4/30/2019

Felület

programturizmus.hu

Médium típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Békéscsabai múzeum program 2019. Mozaik múzeumtúra
Roadshow

Link

https://www.programturizmus.hu/ajanlatbekescsabamuzeum.html

Békéscsabai múzeum program 2019. Mozaik múzeumtúra Roadshow
2019. április 30 kedd
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Békéscsaba lesz, ahol izgalmas
programokkal várjuk a múzeumbarátokat! 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.
Program
Utazó múzeum- Múzeum és régészet
2019. május 3. délelőtt
Nagy-Laczkó Balázs archeológus előadása érdekes régészeti felfedezésekről, különleges
tárgyakról és az ásatások folyamatáról az Erzsébethelyi Általános Iskolában. Mit csinál a
régész a múzeumban? Mi történik a tárgyakkal a feltárás után? Hogyan derül fény a leletek
múltjára? Ezekre és még számos izgalmas kérdésre ad választ a muzeológus.
Munkácsy Mihály Emlékház - 5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.
Rendhagyó tárlatvezetés Pincétől a Padlásig
2019. május 3. 10.00
A Munkácsy Mihály Emlékházat ismerhetik meg a látogatók ezúttal minden olyan terét
bejárva, melyeket csak ritkán nyitnak meg a közönség előtt. Munkácsy Mihály gyerekkorába
enged bepillantást a különleges tárlatvezetés. Bemutatja a híres festő csabai rokonságát, a Reök
családot, és rajtuk keresztül a kor nagypolgári miliőjét. Ajánlott korosztály: 10-99 éves korig.
Interaktív művészeti ismeretterjesztő kézműves foglalkozás
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2019. május 3. 11.00
A foglalkozás során a nagypolgári élet kellékeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Milyenek lehettek a kor luxuscikkei? Hogyan "készült" a darázsderék? Milyen volt a 19.
századi etikett? Mindez gyakorlatban is kiderül a rendhagyó foglalkozás során! Ajánlott
korosztály: 6-14 éves korig.
Munkácsy Mihály Múzeum – 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
Andy Warhol Ezüstgyárában I.
2019. május 3. 13.00
Az Andy Warhol Ezüstúton a bölcsőtől a ....-ig című, időszaki tárlatban indulunk felfedezőútra
Gyarmati Gabriella művészettörténésszel. A tárlatvezetés során nem csak a híres művész
életútját kísérhetjük figyelemmel, hanem a korszak popkultúrája, jelentős amerikai eseményei
is kiemelt szerephez jutnak. Ajánlott korosztály: 14-99 éves korig.
Andy Warhol Ezüstgyárában II.
2019. május 3. 14.00
Lonovics László festőművész rendhagyó előadása. A prezentáció azt a sokszorosító grafikai
eljárást mutatja be, amellyel a híres Warhol-nyomatok is készültek: a szitanyomás technikáját.
Ezt követően az érdeklődőknek lehetőségük nyílik saját nyomatok készítésére is. Ajánlott
korosztály: 14-99 éves korig.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Leírás
Munkácsy Mihály és Andy Warhol nyomdokaiba kalauzol a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow békéscsabai állomása
Milyen lehetett Munkácsy Mihály gyermekkora és hogy zajlott a nagypolgári élet ekkoriban?
Milyen életutat járt be az amerikai pop-art királya, Andy Warhol és hogyan készítette híres
alkotásait? Mindenre fény derül a Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomásán
május 3-án, Békéscsabán.
Rendhagyó tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az országjáró
programsorozat a békési megyeszékhelyen a kultúra szerelmeseit a Munkácsy Mihály
Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban. Az iskolások számára már a reggeli órákban
elkezdődik a múzeumi nap: Nagy-Laczkó Balázs archeológus érkezik az Erzsébethelyi
Általános Iskolába és érdekes régészeti felfedezésekről, különleges tárgyakról és az ásatások
folyamatáról mesél majd a nebulóknak. Előadásán kiderül, hogy mivel is foglalkozik egy
régész, mi történik a tárgyakkal a feltárás után és hogyan derül fény a leletek múltjára.
A délelőtt folyamán a Munkácsy Emlékházban várják érdekes programok a látogatókat: 10
órától rendhagyó tárlatvezetés lesz a pincétől a padlásig! A különleges alkalomból a
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múzeumbarátok az épület minden olyan terét bejárják, melyeket csak ritkán nyitnak meg a
közönség előtt. A vezetésen Munkácsy Mihály gyerekkorába pillanthatnak bele: a festőóriás
csabai rokonságát, a Reök családot ismerhetik meg, és rajtuk keresztül a ko nagypolgári
miliőjét. Ezt követően 11 órakor a diákokat várja az Emlékház interaktív, ismeretterjesztő
kézműves foglalkozása, ahol a nagypolgári élet kellékeit fedezhetik fel. A programon kiderül,
hogy milyenek voltak a 19. század luxuscikkei, hogyan „készült” a darázsderék és hogy
milyen etikett szerint élték mindennapjaikat a kor előkelőségei.
A délután folyamán a Munkácsy Mihály Múzeum Andy Warhol kiállításában kalandozhatnak
a pop-art kedvelői. 13 órakor Gyarmati Gabriella művészettörténésszel indul különleges
tárlatvezetés, amely során nem csak a híres művész életútját kísérhetik figyelemmel a
látogatók, hanem a korszak popkultúrája, jelentős amerikai eseményei is kiemelt szerephez
jutnak. Ezután 14 órától Lonovics László festőművész tart rendhagyó előadást, amelyen azt a
sokszorosító grafikai eljárást ismerhetik meg az érdeklődők, amellyel a híres Warholnyomatok is készültek: a szitanyomás technikáját. Az elmélet után a gyakorlat sem marad el,
ugyanis az alkotó kedvű látogatók saját nyomatokat készíthetnek hozott anyagra, vagy a
múzeumban megvásárolható pólókra. Tartsatok velünk Ti is egy kiadós, kulturális
kalandozásra Munkácsy városában!
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Dátum

4/30/2019

Felület

visitbekescsaba.hu

Médium típusa

regionális

Megjelenés formája

online

Cím

Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link

http://visitbekescsaba.com/hu/esemeny/mozaikmuzeumtura-roadshow/

Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019. április 30. kedd
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása 2019 tavaszán Békéscsaba lesz!
Szeretettel várunk minden múzeumbarátot Munkácsy Mihály városába egy igazán tartalmas
napra! A belépés minden esetben ingyenes, kivétel az Andy Warhol Ezüstgyárában I. című
programra, melyre kedvezményes belépőjegy váltható.
Programjaink:
Rendhagyó tárlatvezetés Pincétől a Padlásig
2019. május 3. 10.00
Munkácsy Mihály Emlékház – 5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.
A Munkácsy Mihály Emlékházat ismerhetik meg a látogatók ezúttal minden olyan terét
bejárva, melyeket csak ritkán nyitnak meg a közönség előtt. Munkácsy Mihály gyerekkorába
enged bepillantást a különleges tárlatvezetés. Bemutatja a híres festő csabai rokonságát, a Reök
családot, és rajtuk keresztül a kor nagypolgári miliőjét.
Interaktív művészeti ismeretterjesztő kézműves foglalkozás
2019. május 3. 11.00
Munkácsy Mihály Emlékház – 5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.
A foglalkozás során a nagypolgári élet kellékeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Milyenek lehettek a kor luxuscikkei? Hogyan “készült” a darázsderék? Milyen volt a 19.
századi etikett? Mindez gyakorlatban is kiderül a rendhagyó foglalkozás során!
Andy Warhol Ezüstgyárában I.
2019. május 3. 13.00
Munkácsy Mihály Múzeum – 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
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Az Andy Warhol Ezüstúton a bölcsőtől a ….-ig című, időszaki tárlatban indulunk
felfedezőútra Gyarmati Gabriella művészettörténésszel. A tárlatvezetés során nem csak a híres
művész életútját kísérhetjük figyelemmel, hanem a korszak popkultúrája, jelentős amerikai
eseményei is kiemelt szerephez jutnak.
Andy Warhol Ezüstgyárában II.
2019. május 3. 14.00
Munkácsy Mihály Múzeum – 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
Lonovics László festőművész rendhagyó előadása. A prezentáció azt a sokszorosító grafikai
eljárást mutatja be, amellyel a híres Warhol-nyomatok is készültek: a szitanyomás technikáját.
Ezt követően az érdeklődőknek lehetőségük nyílik saját nyomatok készítésére is.
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow

Link

http://www.museum.hu/program/53206/Mozaik_Muzeumtura_Roadshow

Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019. április 30. kedd
Milyen lehetett Munkácsy Mihály gyermekkora és hogy zajlott a nagypolgári élet ekkoriban?
Milyen életutat járt be az amerikai pop-art királya, Andy Warhol és hogyan készítette híres
alkotásait? Mindenre fény derül a Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomásán
május 3-án, Békéscsabán.
Rendhagyó tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az országjáró
programsorozat a békési megyeszékhelyen a kultúra szerelmeseit a Munkácsy Mihály
Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban. Az iskolások számára már a reggeli órákban
elkezdődik a múzeumi nap: Nagy-Laczkó Balázs archeológus érkezik az Erzsébethelyi
Általános Iskolába és érdekes régészeti felfedezésekről, különleges tárgyakról és az ásatások
folyamatáról mesél majd a nebulóknak. Előadásán kiderül, hogy mivel is foglalkozik egy
régész, mi történik a tárgyakkal a feltárás után és hogyan derül fény a leletek múltjára.
A délelőtt folyamán a Munkácsy Emlékházban várják érdekes programok a látogatókat: 10
órától rendhagyó tárlatvezetés lesz a pincétől a padlásig! A különleges alkalomból a
múzeumbarátok az épület minden olyan terét bejárják, melyeket csak ritkán nyitnak meg a
közönség előtt. A vezetésen Munkácsy Mihály gyerekkorába pillanthatnak bele: a festőóriás
csabai rokonságát, a Reök családot ismerhetik meg, és rajtuk keresztül a kor nagypolgári
miliőjét. Ezt követően 11 órakor a diákokat várja az Emlékház interaktív, ismeretterjesztő
kézműves foglalkozása, ahol a nagypolgári élet kellékeit fedezhetik fel. A programon kiderül,
hogy milyenek voltak a 19. század luxuscikkei, hogyan „készült” a darázsderék és hogy
milyen etikett szerint élték mindennapjaikat a kor előkelőségei.
A délután folyamán a Munkácsy Mihály Múzeum Andy Warhol kiállításában kalandozhatnak
a pop-art kedvelői. 13 órakor Gyarmati Gabriella művészettörténésszel indul különleges
tárlatvezetés, amely során nem csak a híres művész életútját kísérhetik figyelemmel a
látogatók, hanem a korszak popkultúrája, jelentős amerikai eseményei is kiemelt szerephez
jutnak. Ezután 14 órától Lonovics László festőművész tart rendhagyó előadást, amelyen azt a
sokszorosító grafikai eljárást ismerhetik meg az érdeklődők, amellyel a híres Warholnyomatok is készültek: a szitanyomás technikáját. Az elmélet után a gyakorlat sem marad el,
ugyanis az alkotó kedvű látogatók saját nyomatokat készíthetnek hozott anyagra, vagy a
múzeumban megvásárolható pólókra.
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Tartsatok velünk Ti is egy kiadós, kulturális kalandozásra Munkácsy városában!
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Békéscsabára érkezett a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019. május 3. péntek
Békéscsabán a kultúra szerelmeseit a Munkácsy Mihály Múzeumban és a Munkácsy
Emlékházban.
Bepillantást nyerhettünk Munkácsy Mihály gyermekkorába, megtudhattuk, milyen életutat
járt be az amerikai pop-art királya, Andy Warhol, megismerhettük a régészek munkáját és
interaktív, ismeretterjesztő kézműves foglalkozáson is részt vehettünk.
A délelőtt folyamán, Nagy-Laczkó Balázs archeológus az Erzsébethelyi Általános Iskolában
tartott előadást érdekes régészeti felfedezésekről, különleges tárgyakról és az ásatások
folyamatáról mesél a gyerekeknek. A Munkácsy Emlékházban Munkácsy Mihály
gyerekkorába pillanthattunk be. A festőóriás csabai rokonságát, a Reök családot ismerhettük
meg, és rajtuk keresztül a kor nagypolgári miliőjét. Különleges nap volt a mai, hiszen a
múzeumbarátok az épület minden olyan terét bejárhatták, melyeket csak ritkán nyitnak meg
a közönség előtt.
Délután a Munkácsy Mihály Múzeum Andy Warhol kiállításában, Gyarmati Gabriella
művészettörténésszel indult különleges tárlatvezetés. A pop-art kedvelői a híres művész
életútját ismerhették meg részletesebben, illetve jelentősebb amerikai eseményekről és a kor
popkultúrájáról is szó esett.
Később Lonovics László festőművész tartott előadást, amelyen azt a sokszorosító grafikai
eljárást ismertette meg az érdeklődőkkel, amellyel a híres Warhol-nyomatok is készültek. A
szitanyomás technikáját a gyakorlatban is kipróbálhatták az érdeklődők.
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Munkácsy Mihály és Andy Warhol nyomdokaiba kalauzol a
Mozaik Múzeumtúra Roadshow békéscsabai állomása
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Munkácsy Mihály és Andy Warhol nyomdokaiba kalauzol a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow békéscsabai állomása
2019. május 3. péntek

Milyen lehetett Munkácsy Mihály gyermekkora és hogy zajlott a nagypolgári élet
ekkoriban? Milyen életutat járt be az amerikai pop-art királya, Andy Warhol és hogyan
készítette híres alkotásait? Mindenre fény derül a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
következő állomásán május 3-án, Békéscsabán.
Rendhagyó tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az országjáró
programsorozat a békési megyeszékhelyen a kultúra szerelmeseit a Munkácsy Mihály
Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban. Az iskolások számára már a reggeli órákban
elkezdődik a múzeumi nap: Nagy-Laczkó Balázs archeológus érkezik az Erzsébethelyi
Általános Iskolába és érdekes régészeti felfedezésekről, különleges tárgyakról és az ásatások
folyamatáról mesél majd a nebulóknak. Előadásán kiderül, hogy mivel is foglalkozik egy
régész, mi történik a tárgyakkal a feltárás után és hogyan derül fény a leletek múltjára.
A délelőtt folyamán a Munkácsy Emlékházban várják érdekes programok a látogatókat: 10
órától rendhagyó tárlatvezetés lesz a pincétől a padlásig! A különleges alkalomból a
múzeumbarátok az épület minden olyan terét bejárják, melyeket csak ritkán nyitnak meg a
közönség előtt. A vezetésen Munkácsy Mihály gyerekkorába pillanthatnak bele: a festőóriás
csabai rokonságát, a Reök családot ismerhetik meg, és rajtuk keresztül a kor nagypolgári
miliőjét. Ezt követően 11 órakor a diákokat várja az Emlékház interaktív, ismeretterjesztő
kézműves foglalkozása, ahol a nagypolgári élet kellékeit fedezhetik fel. A programon kiderül,
hogy milyenek voltak a 19. század luxuscikkei, hogyan „készült” a darázsderék és hogy
milyen etikett szerint élték mindennapjaikat a kor előkelőségei.
A délután folyamán a Munkácsy Mihály Múzeum Andy Warhol kiállításában kalandozhatnak
a pop-art kedvelői. 13 órakor Gyarmati Gabriella művészettörténésszel indul különleges
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tárlatvezetés, amely során nem csak a híres művész életútját kísérhetik figyelemmel a
látogatók, hanem a korszak popkultúrája, jelentős amerikai eseményei is kiemelt szerephez
jutnak. Ezután 14 órától Lonovics László festőművész tart rendhagyó előadást, amelyen azt a
sokszorosító grafikai eljárást ismerhetik meg az érdeklődők, amellyel a híres Warholnyomatok is készültek: a szitanyomás technikáját. Az elmélet után a gyakorlat sem marad el,
ugyanis az alkotó kedvű látogatók saját nyomatokat készíthetnek hozott anyagra, vagy a
múzeumban megvásárolható pólókra. Tartsatok velünk Ti is egy kiadós, kulturális
kalandozásra Munkácsy városában!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/260273661526965/
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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Ezeken a programozok vehet részt a napokban

Link

https://www.beol.hu/programajanlo/ezeken-aprogramokonvehet-reszt-a-napokban-3-1919932/

Ezeken a programokon vehet részt a napokban
2019. Május 3., péntek
10.00–17.00: Mozaik Múzeumtúra – Tárlatvezetés, kézműves
foglalkozás a Munkácsy Emlékházban.
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nyomtatott

Cím

Megyei programajánló

Megyei programajánló
2019. május 3. péntek
BÉKÉSCSABA Május 3., péntek 10.00–17.00: Mozaik Múzeumtúra – Tárlatvezetés,
kézműves-foglalkozás a Munkácsy Emlékházban.
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Békéscsabára érkezett a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019. május 3. péntek
Rendhagyó tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várta az országjáró
programsorozat Békéscsabán a kultúra szerelmeseit a Munkácsy Mihály Múzeumban és a
Munkácsy Emlékházban.
Bepillantást nyerhettünk Munkácsy Mihály gyermekkorába, megtudhattuk, milyen életutat
járt be az amerikai pop-art királya, Andy Warhol.
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow-t rendeztek Békéscsabán
2019. május 4. szombat
A kezdeményezés 2014-ben indult útjára a Néprajzi Múzeum jóvoltából azzal a céllal, hogy
megismertessék a hazai múzeumok tevékenységét a helyi lakossággal. A programokhoz
csatlakozott a Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Mihály Emlékház, valamint az
Erzsébethelyi Általános Iskola is.

Az idei program első állomása az Erzsébethelyi Általános Iskola volt. Az Utazó múzeum –
Múzeum és régészetelnevezésű programon Nagy-Laczkó Balázs archeológus tartott előadást
régészeti felfedezésekről.
A Munkácsy Emlékházban két részből állt a rendezvény: az elsőben egy rendhagyó
tárlatvezetésen vehettek részt az érdeklődők, ahol Munkácsy gyermekkorának egyik
színhelyét bejárva ismerkedhettek meg a festőóriás családfájával és művészetével.
Szalay Ágnes elmondta: a nosztalgikus hangulatú tárlatvezetésen egyúttal huszonegy eredeti
Munkácsy-festményt is bemutattak. A történész azt is kiemelte: a látogatók azért szeretnek
hozzájuk járni, mert ezt a csendes, békés légkört, a boldog békeidők hangulatát keresik.
– A tárlatvezetés különlegessége, hogy most nem egyszerűen csak a házat mutattuk be, hanem
megpróbáltunk több plusz információt is adni Munkácsy Mihályról. Ugyan az Omaszta család
lakta a jelenlegi emlékházat – az egykori Steiner–Omaszta-kúriának nevezett épületet – de úgy
gondoltuk, hogy ne csak az Omaszta és ne csak a Reök családot mutassuk be, hanem
Munkácsy atyai felmenőit is. Így a Lieb családot, illetve a festő feleségének, Cécile Papier-nek
a kiterjedtebb rokonságát is. Számos érdekes személyiséget találunk közöttük, akik méltók
arra, hogy megemlékezzünk róluk – ismertette a részleteket Szalay Ágnes.
A program második részében a gyermekeket várták egy interaktív múzeumpedagógiai
foglalkozással.
– A kézműves program célja az volt, hogy a gyerekek jobban megismerhessék a nemesi
életmódot és ezután gyakrabban járjanak múzeumba. A gyerekek nyakláncokat, ékszereket
készítettek, így egyben a közelgő anyák napjára is felkészültek – fogalmazott Bogdán
Adrienn, szervező.
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A Mozaik Múzeumtúra Roadshow délután a múzeum épületében folytatódott az Andy Warhol
Ezüstgyárában I. és II. című programokkal. Itt Gyarmati Gabriella művészettörténész tartott
tárlatvezetést, ahol nemcsak a művész életéről tudhattak meg többet a látogatók, hanem a
korszak popkultúráját, jelentős amerikai eseményeit is megismerhették. Zárásként
pedig Lonovics László festőművész rendhagyó előadásában a szitanyomás technikáját
mutatta be az érdeklődőknek.
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow
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http://munkacsy.hu/hirek/mozaik-muzeumtura-roadshow-2

Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019. május 8. szerda
A Munkácsy Mihály Múzeum csatlakozott a Mozaik Múzeumtúra Roadshow-hoz, egy, a
Néprajzi Múzeum által megvalósított, a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott
nagyszabású múzeum népszerűsítő programhoz. A Roadshow elsődleges célja, hogy
megismertesse a szélesebb nyilvánossággal a magyarországi múzeumok sokszínű kulturális
kínálatát, növelje a hazai múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát. A programsorozat
békéscsabai állomásának első helyszíne az Erzsébethelyi Általános Iskola volt, ahol NagyLaczkó Balázs régész egy interaktív előadás keretében mutatta be a régészet és a múzeum
kapcsolatát a gyerekeknek. A délelőtt folyamán a Munkácsy Emlékházban is érdekes
programokkal várták az érdeklődőket. Amíg a gyermekek rendhagyó kézműves
foglalkozáson vehettek részt, addig a felnőttek történész vezetésével a pincétől a padlásig
bejárták a Reök kúriát.
A nap második felében a Munkácsy Mihály Múzeum Andy Warhol kiállítása került
középpontba. Warhol egyedülálló életútját és alkotásait Gyarmati Gabriella
művészettörténész érdekfeszítő tárlatvezetésen mutatta be a jelenlévőknek, ezt követően
Lonovics László képzőművész tartott rendhagyó, gyakorlati bemutatóval egybekötött
prezentációt a szitanyomás technikájáról.
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Idén első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Békéscsabára is elérkezett
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Idei első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Békéscsabára is elérkezett
2019. május 8. szerda
Idén első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Békéscsabára is elérkezett. A
programhoz a Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Emlékház is csatlakozott.
A Mozaik Múzeumtúra a Néprajzi Múzeum által megvalósított program, mely 2014-ben
indult a múzeumok népszerűsítésének céljával. Egyik fő eleme a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow, melyhez idén először a Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Mihály
Emlékház is csatlakozott.
A Munkácsy Emlékház rendhagyó tárlatvezetésén, mely a pincétől a padlásig címet kapta, a
bemutatott polgári foglalkozások mind Munkácsy Mihály családjához köthetők. Így, amíg a
látogatók megismerhették ezeket a foglalkozásokat, eddig ismeretlen információkat
szerezhettek Munkácsy gyerekkoráról és rokonságáról. Róluk néhány érdekességet Szalay
Ágnes történész osztott meg szerkesztőségünkkel.
A tárlatvezetés mellett a kisebbeket kézműves játszóház is várta az emlékházban. A Mozaik
Múzeumtúra Roadshow-n Munkácsy Mihály után Andy Warhol életútja került terítékre,
valamint korszakának popkultúrája is kiemelt szerepet kapott a rendezvényen.
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online
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Idén első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Békéscsabára is elérkezett

Link

https://www.youtube.com/watch?v=cynr_G8_FsM&feature=youtu.be

Idén első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Békéscsabára is
elérkezett
2019. május 8 szerda
Idén első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Békéscsabára is elérkezett. A
programhoz a Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Emlékház is csatlakozott.
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Idén első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Békéscsabára is elérkezett

Idén első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Békéscsabára is
elérkezett
2019. május 8 szerda
Idén első alkalommal a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Békéscsabára is elérkezett. A
programhoz a Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Emlékház is csatlakozott.
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Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019
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https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mozaikmuzeumtura.html

Mozaik Múzeumtúra Roadshow 2019
2019. május 13. hétfő
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.
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Mozaik Roadshow
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https://wmmm.hu/events/mozaik-roadshow/
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Ismerje meg Szekszárd titkait - különleges programok a Mozaik
múzeumtúra Roadshow-ján

Link

https://kadarka.net/cikkek-kat/ismerje-meg-szekszard-titkaitkulonleges-programok-a-mozaik-muzeumtura-roadshow-jan

Mozaik roadshow
2019. május 14. kedd
Időpont
2019.05.17
08:00 - 21:00
Helyszín
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
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Ismerje meg Szekszárd titkait - különleges programok a Mozaik
múzeumtúra Roadshow-ján

Link
https://www.hirstart.hu/hk/20190515_sutni_es_varrni_is_le
het_virtualisan_keszthelyen_volt_a_szakmavilag_kami

Ismerje meg Szekszárd titkait – különleges programok a Mozaik múzeumtúra
Roadshow-ján
2019. május 14. kedd
Különleges tárlatvezetések, koncertek, családi játékok és kutyás játszóház is várja azokat a
szekszárdi kultúrakedvelőket, akik ellátogatnak a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei 3.
állomására május 17-én. Remek élményekben lehet része mindenkinek, akik a szekszárdi
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban töltik a pénteki napot.
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Wosinsky emléknappal és sok-sok izgalmas programmal
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Wosinsky emléknappal és sok-sok izgalmas programmal érkezik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Szekszárdra
2019. május 15. szerda
Különleges tárlatvezetések, koncertek, családi játékok és kutyás játszóház is várja azokat a
szekszárdi kultúrakedvelőket, akik ellátogatnak a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei 3.
állomására május 17-én!
Remek élményekben lehet része mindenkinek, akik a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban töltik a pénteki napot. A diákság a Roadshow hagyományaihoz híven már a
délelőtt folyamán remek múzeumpedagógiai foglalkozásokon kóstolhat bele a kivételes nap
programjaiba: A PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola diákjai délelőtt tavaszi mintás
tányéralátétet, virágkosarat fognak készíteni, megismerkednek a régészek munkájával és
bepillantanak a rovásírás rejtelmeibe. Eközben a Baka István Általános Iskola tanulói zenésmesés és Babits Mihály verséhez kapcsolódó drámajáték foglalkozáson vesznek majd részt,
illetve madárkákat is fognak varrni. A délelőtti órákban emellett különleges kultúrtörténeti
séta indul a Wosinsky Mór Megyei Múzeum épülete elől, ahol az érdeklődők Kaczián János
helytörténész, nyugalmazott levéltári főtanácsos vezetésével fedezhetik fel a Garay tér és a
Béla tér nevezetességeit.

Az igazán színes kulturális forgatag délután veszi kezdetét: mindezt 14 órakor nyitja a
Wosinsky emléknap, mely alkalomból a múzeumalapító szobránál koszorúzás, majd
díjkiosztó lesz: kiderül, hogy ki kapja idén a Múzeumbarát Óvoda, Múzeumbarát Iskola és
Wosinsky Emlékplaketteket. Ezt követően a látogatóknak nehéz döntést kell hozniuk, ugyanis
a Wosinsky Múzeum főépületében és Vármegyeháza kiállítóhelyén is remek programok
várnak a kultúra szerelmeseire. A Főépületben rendhagyó tárlatvezetés indul 15 órakor,
amelyen Vitéz Attila műgyűjtő a Képes várostörténet című kiállításban kalauzolja az
érdeklődőket. 16:30-tól a Csurgó Zenekar koncertje veszi kezdetét a múzeum előtti téren, 17
órától pedig a múzeumba érkeznek a Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyái. Eközben a
Vármegyeházán 15 órától Vincze Erika kalligráfus tárlatvezetése és foglalkozása kezdődik az
időszaki, Fecit című kiállításban, ahol a kalligráfia rejtelmei lesznek terítéken. 16 órától pedig
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Lovas Csilla muzeológus tart rendhagyó tárlatvezetést A régi vármegyeháza világa című
kiállításban. A kiállítóhelyen veszi kezdetét 17 órakor a különleges, családi szoborkereső,
amelyen egészen este 20 óráig szorgoskodhatnak a famíliák. A feladat nem lesz más, mint a
város szobrainak felfedezése a Béla király téren és a Tájak, települések, emberek című
kiállításban!
Az este is igazán különlegesnek ígérkezik a kiállítóterekben: a főépületbe 18 órakor ugyanis
megérkezik a varázslat is! Egy múzeumi teremőr másik arcát ismerhetik meg a látogatók:
Kovács József bűvész szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 18:30-tól indul „A Jótündér segít!”
címmel az izgalmas nyomkövető, jelkereső csapatjáték a szekszárdi cserkészcsapat
szervezésében a múzeum melletti parkban, 19 órától pedig a pincétől a padlásig bejárható a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum! A zseblámpás kalandtúrán kiderül, mi történik az épületben
sötétedés után, a részvételt a bátor múzeumbarátoknak ajánljuk. A Vármegyeháza esti
programjai is különleges szórakozást ígérnek: 18 órakor „Mi újság a Béla téren?” címmel indul
Dr. Vizi Márta régész tárlatvezetése, 20 órakor pedig a Szekszárd Jazz Quartet koncertjével, a
csodás épület udvarán zárul az egész napos múzeumi kavalkád. Látogassatok el Ti is,
ismerjétek meg lakóhelyetek titkait és – nem is annyira rejtett – kincseit!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/2241809359404089/
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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Wosinsky emléknappal és sok-sok izgalmas programmal érkezik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Szekszárdra
2019. május 15. szerda
Különleges tárlatvezetések, koncertek, családi játékok és kutyás játszóház is várja azokat a
szekszárdi kultúrakedvelőket, akik ellátogatnak a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei 3.
állomására május 17-én!
Remek élményekben lehet része mindenkinek, akik a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban töltik a pénteki napot. A diákság a Roadshow hagyományaihoz híven már a
délelőtt folyamán remek múzeumpedagógiai foglalkozásokon kóstolhat bele a kivételes nap
programjaiba: A PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola diákjai délelőtt tavaszi mintás
tányéralátétet, virágkosarat fognak készíteni, megismerkednek a régészek munkájával és
bepillantanak a rovásírás rejtelmeibe. Eközben a Baka István Általános Iskola tanulói zenésmesés és Babits Mihály verséhez kapcsolódó drámajáték foglalkozáson vesznek majd részt,
illetve madárkákat is fognak varrni. A délelőtti órákban emellett különleges kultúrtörténeti
séta indul a Wosinsky Mór Megyei Múzeum épülete elől, ahol az érdeklődők Kaczián János
helytörténész, nyugalmazott levéltári főtanácsos vezetésével fedezhetik fel a Garay tér és a
Béla tér nevezetességeit.

Az igazán színes kulturális forgatag délután veszi kezdetét: mindezt 14 órakor nyitja a
Wosinsky emléknap, mely alkalomból a múzeumalapító szobránál koszorúzás, majd
díjkiosztó lesz: kiderül, hogy ki kapja idén a Múzeumbarát Óvoda, Múzeumbarát Iskola és
Wosinsky Emlékplaketteket. Ezt követően a látogatóknak nehéz döntést kell hozniuk, ugyanis
a Wosinsky Múzeum főépületében és Vármegyeháza kiállítóhelyén is remek programok
várnak a kultúra szerelmeseire. A Főépületben rendhagyó tárlatvezetés indul 15 órakor,
amelyen Vitéz Attila műgyűjtő a Képes várostörténet című kiállításban kalauzolja az
érdeklődőket. 16:30-tól a Csurgó Zenekar koncertje veszi kezdetét a múzeum előtti téren, 17
órától pedig a múzeumba érkeznek a Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyái. Eközben a
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Vármegyeházán 15 órától Vincze Erika kalligráfus tárlatvezetése és foglalkozása kezdődik az
időszaki, Fecit című kiállításban, ahol a kalligráfia rejtelmei lesznek terítéken. 16 órától pedig
Lovas Csilla muzeológus tart rendhagyó tárlatvezetést A régi vármegyeháza világa című
kiállításban. A kiállítóhelyen veszi kezdetét 17 órakor a különleges, családi szoborkereső,
amelyen egészen este 20 óráig szorgoskodhatnak a famíliák. A feladat nem lesz más, mint a
város szobrainak felfedezése a Béla király téren és a Tájak, települések, emberek című
kiállításban!
Az este is igazán különlegesnek ígérkezik a kiállítóterekben: a főépületbe 18 órakor ugyanis
megérkezik a varázslat is! Egy múzeumi teremőr másik arcát ismerhetik meg a látogatók:
Kovács József bűvész szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 18:30-tól indul „A Jótündér segít!”
címmel az izgalmas nyomkövető, jelkereső csapatjáték a szekszárdi cserkészcsapat
szervezésében a múzeum melletti parkban, 19 órától pedig a pincétől a padlásig bejárható a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum! A zseblámpás kalandtúrán kiderül, mi történik az épületben
sötétedés után, a részvételt a bátor múzeumbarátoknak ajánljuk. A Vármegyeháza esti
programjai is különleges szórakozást ígérnek: 18 órakor „Mi újság a Béla téren?” címmel indul
Dr. Vizi Márta régész tárlatvezetése, 20 órakor pedig a Szekszárd Jazz Quartet koncertjével, a
csodás épület udvarán zárul az egész napos múzeumi kavalkád. Látogassatok el Ti is,
ismerjétek meg lakóhelyetek titkait és – nem is annyira rejtett – kincseit!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow Facebook
eseménye:https://www.facebook.com/events/2241809359404089/
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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Elkezdődött a város hete

Elkezdődött a város hete
2019. május 16. csütörtök
MOZAIK MÚZEUMTÚRA SZEKSZÁRD
Wosinsky Mór Megyei Múzeum: Városi kultúrtörténeti séta Kaczián János helytörténész, ny.
levéltári főtanácsos vezetésével. Találkozás 11 órakor a Wosinsky Mór Múzeum előtti téren.
Útvonal: múzeum – Garay tér – Béla király tér. Koszorúzás Wosinsky Mór mellszobránál a
múzeum előtti téren, a Múzeumbarát Óvoda, a Múzeumbarát Iskola és a Wosinsky
Emlékplakett ünnepélyes átadása, 14 óra. Rendhagyó tárlatvezetés a Képes várostörténet
kiállításban Vitéz Attila műgyűjtő vezetésével, 15 óra. A Csurgó Zenekar zenés-táncos műsora
a múzeum előtti téren, 16.30. Interaktív kutyás játszóház a Csiga-Biga Alapítvány terápiás
kutyáival, 17 óra. Egy múzeumi teremőr másik arca: Kovács József bűvész előadása, 18 óra.
Pincétől a padlásig. Zseblámpás kalandtúra a múzeumban Czövek Attila, dr. K. Németh
András régészek és Fuksz Márta néprajzkutató vezetésével 19 és 21 óra között. Vármegyeháza:
Vincze Erika kalligráfus tárlatvezetése és foglalkozása az időszaki kiállításban, 15 óra. Lovas
Csilla muzeológus rendhagyó tárlatvezetése A régi vármegyeháza világa című kiállításban, 16
óra. Családi szoborkereső a Béla király téren és a Tájak, települések, emberek című kiállításban
17 és 20 óra között. Dr. Vizi Márta régész tárlatvezetése Mi újság a Béla téren? Címmel, 18 óra.
A Szekszárd Jazz Quartett koncertje a Vármegyeháza udvarán, 20 óra.

240

Dátum

5/16/2019

Felület

Tolnai Népújság

Médium típusa

regionális

Megjelenés formája

nyomtatott

Cím

Bűvész lép színre a megyei múzeumban

Bűvész lép színre a megyei múzeumban
2019 május 16. csütörtök
SZEKSZÁRD A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lesz a Mozaik Múzeumtúra roadshow-jának
legújabb állomása. A pénteki eseményről sajtótájékoztatón számolt be Ódor János Gábor
igazgató és Makranczi Zsolt, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója. Ódor János Gábor
elmondta, hogy a hagyományos Wosinsky emléknap programjaira építve szervezik meg az
újdonságokat is tartogató rendezvényt. Két helyszínen, a múzeum főépületében és a
Vármegyeházán várják az érdeklődőket. Lesz például városi kultúrtörténeti séta, rendhagyó
tárlatvezetések, családi szoborkereső és a Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyáival is
találkozhatnak a múzeumba látogatók. Sőt, az egyik teremőr egészen új szerepkörben
mutatkozik be, és bűvészmutatványokkal szórakoztatja a nagyérdeműt. Makranczi Zsolt
kiemelte, hogy főként a fiatal generációt szeretnék megszólítani a Mozaik Múzeumtúra
rendezvényeivel.
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Harminc éve vette fel a múzeum az alapító nevét
2019. május 17. péntek
Harminc éve, 1989 májusában vette fel az alapító Wosinsky Mór nevét a megyei múzeum.
Ebből az alkalomból rendezték ma a Wosinsky emléknapot az intézményben.
Ódor János Gábor igazgató köszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt három évtizedben
mindig igyekeztek méltóképpen tisztelegni az előd emléke előtt, és nem volt ez másképp idén
sem. Előbb a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület és a múzeum nevében koszorúkat helyeztek
el Wosinsky Mór szobránál az épület előtt, majd a könyvtárteremben elismeréseket adtak át.
Az intézmény múzeumpedagógusainak javaslatai alapján ítélték oda a Múzeumbarát Óvoda
és a Múzeumbarát Iskola címeket. Előbbit a Faddi Kismanók Óvoda, utóbbit a Szekszárdi PTE

Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola érdemelte idén. A Wosinsky-díjjal azokat ismerik el,
akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a múzeum hírnevének öregbítéséhez. Az
elismerést ebben az évben Fuksz Márta néprajzos muzeológus és Hucker Veronika
könyvtáros-múzeumpedagógus kapta. Vitéz Attila a Wosinsky-emlékplakettet vehette át. A
díjat azoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel támogatják a múzeum munkáját. Ódor János
Gábor elmondta, hogy régi az együttműködés a műgyűjtővel, aki a múzeum II. világháborús
időszaki kiállításához is kölcsönzött tárgyakat.
Az igazgató a díjátadón kiemelte, hogy az ünnepekre az intézményeknek is szükségük van, és
a múzeumnak élen kell járnia hagyományápolásban. Az idei emléknap azonban nemcsak a
kerek évforduló okán volt különleges, hanem azért is, mert az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
által szervezett Mozaik Múzeumtúra egyik állomása volt Szekszárd. Többek között rendhagyó
tárlatvezetésekkel várták az érdeklődőket, illetve a pincétől a padlásig megismerhették a
főépületet, ami előtt a Csurgó zenkar adott koncertet. Kovács József teremőr pedig teljesen új
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szerepkörben mutatkozott be, és bűvészmutatványokkal szórakoztatta a nagyérdeműt. A
program másik helyszíne a Vármegyeháza volt, melynek udvarán a Szekszárd Jazz Quartet
lépett fel.
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Városi és falusi programok

Városi és falusi programok
2019. május 17. péntek
MOZAIK MÚZEUMTÚRA SZEKSZÁRD
Wosinsky Mór Megyei Múzeum: Városi kultúrtörténeti séta Kaczián János helytörténész, ny.
levéltári főtanácsos vezetésével. Találkozás 11 órakor a Wosinsky Mór Múzeum előtti téren.
Útvonal: múzeum – Garay tér – Béla király tér. Koszorúzás Wosinsky Mór mellszobránál a
múzeum előtti téren, a Múzeumbarát Óvoda, a Múzeumbarát Iskola és a Wosinsky
Emlékplakett ünnepélyes átadása, 14 óra. Rendhagyó tárlatvezetés a Képes várostörténet
kiállításban Vitéz Attila műgyűjtő vezetésével, 15 óra. A Csurgó Zenekar zenés-táncos műsora
a múzeum előtti téren, 16.30. Interaktív kutyás játszóház a Csiga-Biga Alapítvány terápiás
kutyáival, 17 óra. Egy múzeumi teremőr másik arca: Kovács József bűvész előadása, 18 óra.
Pincétől a padlásig. Zseblámpás kalandtúra a múzeumban Czövek Attila, dr. K. Németh
András régészek és Fuksz Márta néprajzkutató vezetésével 19 és 21 óra között. Vármegyeháza:
Vincze Erika kalligráfus tárlatvezetése és foglalkozása az időszaki kiállításban, 15 óra. Lovas
Csilla muzeológus rendhagyó tárlatvezetése A régi vármegyeháza világa című kiállításban, 16
óra. Családi szoborkereső a Béla király téren és a Tájak, települések, emberek című kiállításban
17 és 20 óra között. Dr. Vizi Márta régész tárlatvezetése Mi újság a Béla téren? Címmel, 18 óra.
A Szekszárd Jazz Quartett koncertje a Vármegyeháza udvarán, 20 óra.
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Névadója emlékét ápolja a múzeum

Névadója emlékét ápolja a múzeum
2019. május 18 szombat
Névadója emlékét ápolja a múzeum SZEKSZÁRD Emléknap volt pénteken a megyei
múzeumban. Megkoszorúzták a névadó szobrát, és elismeréseket adtak át. A Múzeumbarát
Óvoda címet a Faddi Kismanók Óvoda, a Múzeumbarát Iskola címet Szekszárdi PTE Ilylyés
Gyula Gyakorló Általános Iskola kapta. Wosinsky-díjjal ismerték el Fuksz Márta néprajzos
muzeológust és Hucker Veronika könyvtáros-múzeumpedagógust. A Wosinskyemlékplakettet Vitéz Attila műgyűjtő vehette át.
Harminc éve vette fel a múzeum az alapító nevét
Kerek évforduló és Mozaik Múzeumtúra okán is különleges volt az idei Wosinsky emléknap
SZEKSZÁRD Harminc éve, 1989 májusában vette fel az alapító Wosinsky Mór nevét a megyei
múzeum. Ebből az alkalomból rendezték pénteken a Wosinsky emléknapot az intézményben.
Ódor János Gábor igazgató köszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt három évtizedben
mindig igyekeztek méltóképpen tisztelegni az előd emléke előtt, és nem volt ez másképp
ebben az évben sem. Előbb a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület és a múzeum nevében
koszorúkat helyeztek el Wosinsky Mór szobránál az épület előtt, majd a könyvtárteremben
elismeréseket adtak át.
Az intézmény múzeumpedagógusainak javaslatai alapján ítélték oda a Múzeumbarát Óvoda
és a Múzeumbarát Iskola címeket. Előbbit a Faddi Kismanók Óvoda, utóbbit a Szekszárdi PTE
Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola érdemelte idén. A Wosinsky-díjjal azokat ismerik el,
akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a múzeum hírnevének öregbítéséhez. Az
elismerést ebben az évben Fuksz Márta néprajzos muzeológus és Hucker Veronika
könyvtáros-múzeumpedagógus kapta. Vitéz Attila a Wosinsky-emlékplakettet vehette át. A
díjat azoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel támogatják a múzeum munkáját. Ódor János
Gábor elmondta, hogy régi az együttműködés a műgyűjtővel, aki a múzeum II. világháborús
időszaki kiállításához is kölcsönzött tárgyakat.
Az igazgató a díjátadón kiemelte, hogy az ünnepekre az intézményeknek is szükségük van, és
a múzeumnak élen kell járnia hagyományápolásban. Az idei emléknap azonban nemcsak a
kerek évforduló okán volt különleges, hanem azért is, mert az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
által szervezett Mozaik Múzeumtúra egyik állomása volt Szekszárd. Többek között rendhagyó
tárlatvezetésekkel várták az érdeklődőket, illetve a pincétől a padlásig megismerhették a
főépületet, ami előtt a Csurgó zenkar adott koncertet. Kovács József teremőr pedig teljesen új
szerepkörben mutatkozott be, és bűvészmutatványokkal szórakoztatta a nagyérdeműt. A
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program másik helyszíne a Vármegyeháza volt, melynek udvarán a Szekszárd Jazz Quartet
lépett fel.
KA: A díjazott Vitéz Attila az ünnepséget követően rendhagyó tárlatvezetésre várta az
érdeklődőket a múzeumban.
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online
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Időutazásra hívták a gyerekeket

Link

https://www.teol.hu/kultura/helyi-kultura/idoutazasrahivtak-a-gyerekeket-1658618/

Időutazásra hívták a gyerekeket
2019. május 24. péntek
Szekszárdi történetek, izgalmas tárlatvezetések és koncertek is várták a napokban a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Tolna megyei állomásának látogatóit. Az alkalom különlegességét a
Wosinsky-emléknap adta, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum ugyanis éppen 30 éve vette fel
alapítójának nevét.
A rendhagyó múzeumi nap már délelőtt kezdetét vette. A PTE Illyés Gyula Gyakorló
Általános Iskolában és a Baka István Általános Iskolában különféle múzeumpedagógiai
foglalkozásokat tartott az intézmény. A múzeum épülete elől pedig 11 órakor indult – Kaczián
János helytörténész, nyugalmazott levéltári főtanácsos vezetésével – a különleges
kultúrtörténeti séta, amelyre olyan nagy volt az érdeklődés, hogy végül a megyei múzeum
igazgatója, Ódor János Gábor segítségével kettévált a csoport.
A kulturális kavalkád délután is folytatódott a múzeum előtti téren. Wosinsky Mór
mellszobránál megemlékezéssel egybekötött díjátadóval ünnepelték az egybegyűltek, hogy a
múzeum éppen 30 éve vette fel alapítójának nevét. A koszorúzás után kiosztották a
Múzeumbarát Óvoda és a Múzeumbarát Iskola címet, amelyet ez alkalommal a faddi
Kismanók Óvoda, valamint a PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola érdemelt ki. Gazdára
találtak a Wosinsky-díjak is, amellyel azokat a személyeket ismerik el, akik kiemelkedő
munkájukkal hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez. A díjat ebben az évben
Fuksz Márta néprajzos muzeológus és Hucker Veronika könyvtáros-múzeumpedagógus
kapta. A Wosinsky-emlékplakettet Vitéz Attila műgyűjtő vehette át, akivel többször is
együttműködött a múzeum, s akinek rögtön a díjátadó után indult rendhagyó tárlatvezetése a
Képes várostörténet című kiállításban, melynek anyagát a saját gyűjteménye adja
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Mozaik Múzeumtúra

Mozaik Múzeumtúra
2019. május 24. péntek
Mozaik Múzeumtúra
Szekszárdi történetek, izgalmas tárlatvezetések és koncertek is várták a napokban a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Tolna megyei állomásának látogatóit. Az alkalom különlegességét a
Wosinsky-emléknap adta, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum ugyanis éppen 30 éve vette fel
alapítójának nevét. ROADSHOW Szekszárdi történetek, izgalmas tárlatvezetések és koncertek
is várták a napokban a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Tolna megyei állomásának látogatóit.
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Különleges múzeumtúra indul Komáromban

Link

https://forrasradio.hu/hirek/helyi/kulonleges-muzeumturaindul-komaromban.html

Különleges múzeumtúra indul Komáromban
2019. május 15. szerda
Első alkalommal rendezi meg május 24-én Komáromban az ország több pontján már
megtartott Mozaik Múzeumtúra Roadshow-t a Klapka György Múzeum.
Egy különleges múzeumi napon a Komáromi Klapka György Múzeum az Arany 17
Rendezvényközpontba és az Igmándi erődbe hívja az érdeklődőket – mondta a Helyi
Híradóknak Számadó Emese. A Klapka György Múzeum igazgatója hozzátette, hogy az
Arany 17 Rendezvényközpontban Andromeda és Perszeusz történetét elmesélő árnyjátékelőadással, a római mindennapokat felvillantó villámprezentációkkal és játékos
múzeumpedagógiai foglakozásokkal várják a családokat, míg az Igmándi erődben egész nap
szabadulószoba, délután pedig gladiátorjátékok.
A rendezvény ingyenes, a szabaduló szoba és a délelőtti foglalkozások azonban
regisztrációhoz kötöttek. kép és infó: komaromhirado.hu
Dátum

5/22/2019

Felület

artnews.hu

Médium típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Erődbéli kalandokkal és a római kor titkaival érkezik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Komáromba

Link

http://artnews.hu/2019/05/22/erodbeli-kalandokkal-es-aromai-kor-titkaival-erkezik-a-mozaik-muzeumtura-roadshowkomaromba/

Erődbéli kalandokkal és a római kor titkaival érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow Komáromba
2019. május 22. szerda
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Hogyan harcoltak a gladiátorok? Milyen titkokat rejt az Igmándi erőd? Vajon milyen
tévhitek élnek bennünk a mai napon is a római korral kapcsolatban? Mindenre fény derül
a Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomásán, május 24-én Komáromban!
Széles múzeumpedagógiai kínálattal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Komáromba!
Az országjáró programsorozat itteni állomásán – ahogyan ez előtt több városban – ismét
bemutatkozik egy határon túli vendégmúzeum, mely nem lesz más, mint az észak-komáromi,
Szlovákiai oldalról érkező Duna Menti Múzeum! Az intézmény az Arany17
Rendezvényközpontban tart foglalkozást „Láss-alkoss-gyarapíts: a Duna mente növény- és
állatvilága az őskortól napjainkig” címmel, ahol a szóban forgó élővilágot gipsz, agyag, papír, és
filc segítségével fedezhetik fel a gyerekek. A helyszínen emellett különböző, a római korral
kapcsolatos múzeumpedagógiai elfoglaltságok közül választhatnak az itteni diákok:
Andromeda és Pegaszosz címmel a Bábuci Bábszínház tart árnyjáték előadást, amelyet a
Komáromi Klapka György Múzeum római kori mennyezetfestménye ihletett, emellett pedig
festhetnek római isteneket, ékszereket készíthetnek, vagy akár római pénzfestésen is részt
vehetnek a kisebbek. A nagyobbak számára a szóban forgó korszakról villámleckékkel
készülnek a Klapka György Múzeum dolgozói, melyekből kiderül, hogy mely elképzeléseink
tévesek a római kori mindennapi életről és a hadseregről. A fejünkben ugyanis gyakran a
látványos filmekből származó képek vannak, azonban a modern kori kutatások kimutatták,
hogy számos elképzelésünk idejétmúlt.
Délután az Igmándi erődben folytatódnak a múzeumi kalandok: többek között fény derül arra
is, hogyan is harcoltak a gladiátorok a Familia Gladiatoria bemutatóján, mely 14:30 és 16:30-as
kezdéssel várja az érdeklődőket. A küzdelmek előadása közben előkerülnek a harcosokkal
kapcsolatos erkölcsi konfliktusok és ma is érvényes megoldásaik is, így nem csak látványos,
de tanulságos programban lehet része az ide látogatóknak. Délután kettőtől óránként
rendkívüli idegenvezetések is indulnak az erődben és a római kőtárban egészen este hat óráig,
ahol a Klapka György Múzeum munkatársai kalauzolják a különleges helyszínen a kalandos
kedvűeket. Akik pedig még több izgalomra vágynak, kipróbálhatják az itt kialakított
szabadulószobát, ahol a feladat nem kevesebb, mint kijutni az ezredparancsnok irodájából! A
programra egész nap várják a rejtvények szerelmeseit. A kisebbek számára pedig szintén a
római korral kapcsolatos foglalkozásokkal kedveskednek a szervezők: itt is lesz festés,
ékszerkészítés és még sok-sok remek játék. Tartsatok velünk Ti is és fedezzétek fel a római kor
és az Igmándi erőt titkait!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow komáromi állomásának Facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/626032204579141/
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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Felület
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online
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Erődbéli kalandokkal és a római kor titkaival érkezik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Komáromba

Link

https://felelosszulokiskolaja.hu/programok/erodkalandokromai-kori-titkok-a-mozaik-muzeumtura-roadshow-nkomaromban

Erődbéli kalandokkal és a római kor titkaival érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow Komáromba
2019. május 23. csütörtök
Hogyan harcoltak a gladiátorok? Milyen titkokat rejt az Igmándi erőd? Vajon milyen tévhitek
élnek bennünk a mai napon is a római korral kapcsolatban? Mindenre fény derül a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow következő állomásán, május 24-én Komáromban!
Széles múzeumpedagógiai kínálattal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Komáromba!
Az országjáró programsorozat itteni állomásán – ahogyan ez előtt több városban – ismét
bemutatkozik egy határon túli vendégmúzeum, mely nem lesz más, mint az észak-komáromi,
Szlovákiai oldalról érkező Duna Menti Múzeum.
Az intézmény az Arany17 Rendezvényközpontban tart foglalkozást „Láss-alkoss-gyarapíts: a
Duna mente növény- és állatvilága az őskortól napjainkig” címmel, ahol a szóban forgó
élővilágot gipsz, agyag, papír, és filc segítségével fedezhetik fel a gyerekek. A helyszínen
emellett különböző, a római korral kapcsolatos múzeumpedagógiai elfoglaltságok közül
választhatnak az itteni diákok: Andromeda és Pegaszosz címmel a Bábuci Bábszínház tart
árnyjáték előadást, amelyet a Komáromi Klapka György Múzeum római kori
mennyezetfestménye ihletett, emellett pedig festhetnek római isteneket, ékszereket
készíthetnek, vagy akár római pénzfestésen is részt vehetnek a kisebbek.
A nagyobbak számára a szóban forgó korszakról villámleckékkel készülnek a Klapka György
Múzeum dolgozói, melyekből kiderül, hogy mely elképzeléseink tévesek a római kori
mindennapi életről és a hadseregről. A fejünkben ugyanis gyakran a látványos filmekből
származó képek vannak, azonban a modern kori kutatások kimutatták, hogy számos
elképzelésünk idejétmúlt.
Délután az Igmándi erődben folytatódnak a múzeumi kalandok: többek között fény derül arra
is, hogyan is harcoltak a gladiátorok a Familia Gladiatoria bemutatóján, mely 14:30 és 16:30-as
kezdéssel várja az érdeklődőket. A küzdelmek előadása közben előkerülnek a harcosokkal
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kapcsolatos erkölcsi konfliktusok és ma is érvényes megoldásaik is, így nem csak látványos,
de tanulságos programban lehet része az ide látogatóknak.
Délután kettőtől óránként rendkívüli idegenvezetések is indulnak az erődben és a római
kőtárban egészen este hat óráig, ahol a Klapka György Múzeum munkatársai kalauzolják a
különleges helyszínen a kalandos kedvűeket. Akik pedig még több izgalomra vágynak,
kipróbálhatják az itt kialakított szabadulószobát, ahol a feladat nem kevesebb, mint kijutni az
ezredparancsnok irodájából!
A programra egész nap várják a rejtvények szerelmeseit. A kisebbek számára pedig szintén a
római korral kapcsolatos foglalkozásokkal kedveskednek a szervezők: itt is lesz festés,
ékszerkészítés és még sok-sok remek játék. Tartsatok velünk Ti is és fedezzétek fel a római kor
és az Igmándi erőd titkait!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow komáromi állomásának Facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/626032204579141/
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.
Dátum
5/24/2019
Felület

kultura.hu

Médium típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Komáromban

Link

http://www.kultura.hu/programajanlo-181107/mozaikmuzeumtura

Mozaik Múzeumtúra Roadshow Komáromban
2019. május 24. péntek
Hogyan harcoltak a gladiátorok? Milyen titkokat rejt az Igmándi erőd? Vajon milyen tévhitek
élnek bennünk a mai napon is a római korral kapcsolatban? Mindenre fény derül a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow következő állomásán, május 24-én Komáromban. Az országjáró
programsorozat itteni állomásán bemutatkozik egy határon túli vendégmúzeum, az északkomáromi, Szlovákiai oldalról érkező Duna Menti Múzeum.
Az intézmény az Arany17 Rendezvényközpontban tart foglalkozást Láss-alkoss-gyarapíts: a
Duna-mente növény- és állatvilága az őskortól napjainkig címmel, ahol az élővilágot gipsz, agyag,
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papír, és filc segítségével fedezhetik fel a gyerekek. A helyszínen emellett különböző, a római
korral
kapcsolatos
múzeumpedagógiai
foglalkozások
közül
választhatnak
a
diákok: Andromeda és Pegaszosz címmel a Bábuci Bábszínház tart árnyjáték előadást, festhetnek
római isteneket, ékszereket készíthetnek, vagy akár római pénzfestésen is részt vehetnek a
kisebbek. A nagyobbak számára villámleckékkel készülnek a Klapka György Múzeum
dolgozói.
Délután az Igmándi erődben folytatódnak a múzeumi kalandok, a Familia Gladiatoria
bemutatóján 14.30 és 16.30-kor fény derül arra is, hogyan harcoltak a gladiátorok. 14.00-tól
óránként rendkívüli idegenvezetések is indulnak az erődben és a római kőtárban, ahol a
Klapka György Múzeum munkatársai kalauzolják a különleges helyszínen a kalandos
kedvűeket. Akik pedig még több izgalomra vágynak, kipróbálhatják az itt kialakított
szabadulószobát. A kisebbek számára pedig szintén a római korral kapcsolatos
foglalkozásokkal készülnek a szervezők: lesz festés, ékszerkészítés és még sok-sok remek
játék.
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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5/26/2019
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Erődbéli kalandokkal és a római kor titkaival érkezik a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow Komáromba
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Erődbéli kalandokkal és a római kor titkaival érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Roadshow Komáromba
2019. május 26. vasárnap
Hogyan harcoltak a gladiátorok? Milyen titkokat rejt az Igmándi erőd? Vajon milyen
tévhitek élnek bennünk a mai napon is a római korral kapcsolatban? Mindenre fény derül
a Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomásán, május 24-én Komáromban!
Széles múzeumpedagógiai kínálattal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Komáromba!
Az országjáró programsorozat itteni állomásán – ahogyan ez előtt több városban – ismét
bemutatkozik egy határon túli vendégmúzeum, mely nem lesz más, mint az észak-komáromi,
Szlovákiai oldalról érkező Duna Menti Múzeum! Az intézmény az Arany17
Rendezvényközpontban tart foglalkozást „Láss-alkoss-gyarapíts: a Duna mente növény- és
állatvilága az őskortól napjainkig” címmel, ahol a szóban forgó élővilágot gipsz, agyag, papír, és
filc segítségével fedezhetik fel a gyerekek. A helyszínen emellett különböző, a római korral
kapcsolatos múzeumpedagógiai elfoglaltságok közül választhatnak az itteni diákok:
Andromeda és Pegaszosz címmel a Bábuci Bábszínház tart árnyjáték előadást, amelyet a
Komáromi Klapka György Múzeum római kori mennyezetfestménye ihletett, emellett pedig
festhetnek római isteneket, ékszereket készíthetnek, vagy akár római pénzfestésen is részt
vehetnek a kisebbek. A nagyobbak számára a szóban forgó korszakról villámleckékkel
készülnek a Klapka György Múzeum dolgozói, melyekből kiderül, hogy mely elképzeléseink
tévesek a római kori mindennapi életről és a hadseregről. A fejünkben ugyanis gyakran a
látványos filmekből származó képek vannak, azonban a modern kori kutatások kimutatták,
hogy számos elképzelésünk idejétmúlt.
Délután az Igmándi erődben folytatódnak a múzeumi kalandok: többek között fény derül arra
is, hogyan is harcoltak a gladiátorok a Familia Gladiatoria bemutatóján, mely 14:30 és 16:30-as
kezdéssel várja az érdeklődőket. A küzdelmek előadása közben előkerülnek a harcosokkal
kapcsolatos erkölcsi konfliktusok és ma is érvényes megoldásaik is, így nem csak látványos,
de tanulságos programban lehet része az ide látogatóknak. Délután kettőtől óránként
rendkívüli idegenvezetések is indulnak az erődben és a római kőtárban egészen este hat óráig,
ahol a Klapka György Múzeum munkatársai kalauzolják a különleges helyszínen a kalandos
kedvűeket. Akik pedig még több izgalomra vágynak, kipróbálhatják az itt kialakított
szabadulószobát, ahol a feladat nem kevesebb, mint kijutni az ezredparancsnok irodájából! A
programra egész nap várják a rejtvények szerelmeseit. A kisebbek számára pedig szintén a
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római korral kapcsolatos foglalkozásokkal kedveskednek a szervezők: itt is lesz festés,
ékszerkészítés és még sok-sok remek játék. Tartsatok velünk Ti is és fedezzétek fel a római kor
és az Igmándi erőt titkait!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow komáromi állomásának Facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/626032204579141/
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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Gladiátorjátékokon és gipszfestésen is részt vehettek a gyerekek
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Gladiátorjátékon és gipszfestésen is részt vehettek a gyerekek Komáromban
2019. május 28. kedd
KOMÁROM Első alkalommal rendezte meg az ország több pontján már megtartott Mozaik
Múzeumtúra Roadshow-t a Komáromi Klapka György Múzeum. Számadó Emese igazgató
elmondta, hogy egy különleges múzeumi napon az intézmény munkatársai az Arany 17
Rendezvényközpontba és az Igmándi erődbe várták az érdeklődőket.
A régész, muzeológus hozzátette, hogy délelőtt az Arany 17 Rendezvényközpontban
Andromeda és Perszeusz történetét elmesélő árnyjátékelőadással készültek, emellett a római
mindennapokat felvillantó villámprezentációkkal és játékos múzeumpedagógiai
foglakozásokkal – gipszfestéssel, római pénzfestéssel és memóriajátékkal – várták a
gyerekeket. Népszerű volt az esemény, amelyen nemcsak komáromi, hanem a környező
településekről érkező diákok is részt vettek.
Délután az Igmándi erődben szabadulószoba és gladiátorjáték várta az érdeklődőket, emellett
a látogatók bepillanthattak a római kőtárba is. A programhoz az észak-komáromi Duna Menti
Múzeum is nem mindennapi programokkal csatlakozott.
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Mozaik Múzeumtúra Komáromban
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Mozaik Múzeumtúra Komáromban
2019. május 30. csütörtök
Először csatlakozott a Klapka György Múzeum a Mozaik Múzeumtúra elnevezésű országos
programhoz. Május 24-én az Arany 17 rendezvényközpontba és az Igmándi erődbe várták az
érdeklődőket.
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A római kor és Igmándi erőd másképp
2019. május 30. csütörtök
Különleges múzeumi kalandokban volt része minden kultúrakedvelőnek és diáknak, ha
múlt pénteken ellátogattak a Mozaik Múzeumtúra Roadshow komáromi állomásának
programjaira.
A délelőtt folyamán az Arany17 Rendezvényközpontban várta a tanulókat és az óvodásokat a
különleges múzeumpedagógiai kavalkád. Andromeda és Pegaszosz címmel a Bábuci
Bábszínház tartott árnyjáték előadást, amelyet a Komáromi Klapka György Múzeum római
kori mennyezetfestménye ihletett, emellett pedig akinek kedve volt, festhetett római isteneket,
készíthetett ékszereket, vagy akár római pénzfestésen is részt vehetett. A nagyobbak a szóban
forgó korszakról villámleckékkel okosodhattak: a Klapka György Múzeum dolgozói
bemutatták nekik, hogy mely elképzeléseink tévesek a római kori mindennapi életről és a
hadseregről. A gyerekeket vendégmúzeum is fogadta a Rendezvényközpontban: a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow hagyományaihoz híven itt is bemutatkozott egy határon túli magyar
intézmény. Ezúttal az észak-komáromi, szlovákiai oldalról érkező Duna Menti Múzeum Lássalkoss-gyarapíts: a Duna mente növény- és állatvilága az őskortól napjainkig című
foglalkozásán vehettek részt a nebulók, melyen a csodás élővilágot gipsz, agyag, papír, és filc
segítségével fedezhették fel.
Délután az Igmándi erődben folytatódtak a múzeumi kalandok: a Familia Gladiatoria
bemutatóján kiderült, hogyan zajlottak az ókori Róma gladiátorharcai. Kiderült, milyen
sokféle fegyverzetben és páncélban álltak ki egymással szemben a harcosok, s hogy milyen
technikákat alkalmazhattak a küzdelem során. Amíg pedig a bemutató zajlott, a közönség
átváltozhatott a szórakozó római néppé, akik gyakran bekiabálással dönthettek a vesztes
gladiátor sorsáról. A nagy izgalmak mellett rendhagyó idegenvezetések indultak óránként a
kőtártól, melyeken a közönség sok-sok érdekességet tudhatott meg az Igmándi erődről. Az
építményt igazi hadiépítészeti műremekként jellemezte Burai László, aki a komáromi Klapka
György Múzeum képviseletében kalauzolta az érdeklődőket. Annak ellenére, hogy az erődben
katonai összecsapásra sosem került sor, minden egyes elemével fel volt készítve a csatára: a
járatok huzatossága, a földbe rejtett elhelyezkedés és a kialakított domboldal is a védelmet
szolgálták.
Az erődbe látogató gyerekekről és fiatalokról sem feledkezett meg a Klapka György Múzeum,
ugyanis a kicsik – és a játékos kedvű nagyok - itt is próbára tehették kézügyességüket! Az
alkotó kedvű látogatók használt Nespresso kapszulákból gyárthattak ékszereket, vagy éppen
elkészíthették saját kis római ábrájukat gipszformára. Az igazán belevaló múzeumbarátok
pedig A tiszti szalon fogságában című szabadulószobával élesíthették elméjüket: a csavaros
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fejtörőkre épített programon egy rejtélyes levelet kellett kicsempészniük az ezredparancsok
irodájából. A rendhagyó múzeumi napon a komáromiak nem csak remek élményekkel
gazdagodhattak, hanem számos érdekességet megtudhattak lakóhelyükről és annak múltjáról
is.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása május 31-én, Sárospatakon lesz:
http://www.facebook.com/events/1241655145993326/
Bővebben a Mozaik Múzeumtúráról:
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
Mozaik Múzeumtúra az Instagramon:
http://www.instagram.com/mozaikmuzeumtura/
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Sárospatak múzeum program 2019, Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019. május 17. péntek
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow következő állomása Sárospatak lesz, ahol izgalmas
programokkal várjuk a múzeumbarátokat 2019. május 31-én!
Részletes program
Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
Rendhagyó rajzóra a Rákóczi-várban
10:30
A múzeumpedagógiai foglalkozás során a gyermekek megtudhatják, miként kapcsolódik a
festészet a Rákóczi-várhoz és megismerkedhetnek a festészet alaptechnikáival. Saját,
választott technikával vászonra vihetik az egykori Rákóczi birtok egy szép szegletét.
Ajánlott korosztály: 5-12. osztályosok. A foglakozás időtartama: 90 perc
A foglalkozásra előzetes regisztráció szükséges a honlapunkon megadott elérhetőségeken.
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Lorántffy Zsuzsanna élete a Rákóczi-várban, avagy „töri óra” egy kicsit másképp
11:00
Szakmai vezetés Lorántffy Zsuzsanna példamutató életéről, a palotaszárnyban található
„Rákócziak dicső kora…” kiállításban. A hallgatóság bepillantást nyerhet a vár életében
meghatározó szerepet játszó Lorántffy Zsuzsanna mindennapjaiba. Megismerhetik, mint
magánszemélyt, ezáltal a történelemben meghatározó alakja könnyebben megjegyezhető lehet
a fiatalok számára.
Ajánlott korosztály: 1-12. osztályosok. A szakmai vezetés időtartama: 30 perc
A szakmai vezetésre
elérhetőségeken.

előzetes

regisztráció

szükséges

a

honlapunkon

megadott

A tokaji obszidián - avagy a fekete üveg útja a nyersanyagtól az őskori ember túlélését
jelentő eszközéig
12:30
A kíváncsi füleknek lehetőségük van megismerkedni egy varázslatos nyersanyaggal, melynek
nem csak a látványa különleges, de a története is. Megtudhatják, hogy az őskori ember a fekete
üvegből hogyan volt képes a túlélést jelentő eszközeit előállítani.
Ajánlott korosztály: 4-12. osztályosok. A program időtartama: 30 perc
A programra előzetes regisztráció szükséges a honlapunkon megadott elérhetőségeken.
Az angolpark kincsei – rendhagyó „biológia óra” egy kis tesivel ötvözve
13:30
Ismerd meg legidősebb lakóit a kertnek! Egy gyönyörű séta keretében szakmai vezetést kap a
hallgatóság a 6 hektárt magába foglaló angol kertünkben. A vezetés közben
megismerkedhetnek az kert élővilágával, s annak legidősebb fáival. A foglakozás végén a
játszóteret is birtokba vehetik a gyermekek, így a biológia órát egybehozzuk a testnevelés
órával.
Ajánlott korosztály: 1-6. osztályosok. A foglakozás időtartama: 45 perc
A foglalkozásra előzetes regisztráció szükséges a honlapunkon megadott elérhetőségeken.
Az 5 szintes Vörös-torony titkai, rendhagyó „töri óra” egy kis tesivel ötvözve
15:00
Egy rendkívüli tárlatvezetés során a gyermekek bejárhatják az öt szintes Vörös-torony
zegzugait, és megismerhetik a történetét, miként kapcsolódik a Perényi családhoz, s hogyan
lett Sárospatak Rákóczi örökség.
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A vezetés egyben felfogható tornaórának is, hiszen a tornyot a pince szintjétől a legtetejéig
bejárják a vállalkozó szelleműek.
Ajánlott korosztály: 2-12. osztályosok. A tárlatvezetés időtartama: 75 perc
A tárlatvezetésre előzetes regisztráció szükséges a honlapunkon megadott elérhetőségeken.
Törökország Sárospatakon – Rodostó Kassán
16:30
Egy izgalmas előadás keretein belül megismerkedhetünk a Kelet – szlovákiai Múzeum
tulajdonában lévő Rodostói házzal. Az épület tökéletes másolata annak a háznak, melyben
Rákóczi 15 évig tartó rejtélyes száműzetését töltötte, s ami helyet ad egy gazdag Rákóczikiállításnak.
Az előadás időtartama: 60 perc. Az előadásra előzetes regisztráció nem szükséges.
A programokra szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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A Rákóczi-vár felfedezésére hív a Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki
állomása
2019.május 28. kedd
Valóságos diákparadicsommá változik egy napra a sárospataki Rákóczi-vár a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow idei utolsó állomásán, május 31-én! Az érdeklődők megismerhetik
a csodás épület minden rejtett zugát, délután pedig a Kelet-szlovákiai Múzeum mutatkozik
be a rendezvényen.
Vajon milyen lehet játszva tanulni és rendhagyó órákon felfedezni, miért volt a tokaji
obszidián az ősember túlélését jelentő eszköz vagy bepillantást nyerni Lorántffy Zsuzsanna
mindennapjaiba? Mindez kiderül a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei utolsó, sárospataki
állomásán, amelyre a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában kerül sor. A
rendezvényen emellett nem csak a fiatal múzeumbarátok részesülhetnek remek élményekben:
délután érkezik a Kelet-szlovákiai Múzeum, akik izgalmas előadással készülnek a rendhagyó
múzeumi napra. Sokan nem tudják, de az intézmény tulajdonában van a Rodostói ház, amely
tökéletes másolata annak a lakóépületnek, melyben II. Rákóczi Ferenc 15 évig tartó rejtélyes
száműzetését töltötte! Az épületben ma ehhez kapcsolódó kiállítás látható, a Törökország
Sárospatakon – Rodostó Kassán című előadáson ebben a témában hallhatnak a látogatók
érdekességeket.
A diákok eközben rendhagyó rajzórán vehetnek részt, amelyen a festészet alaptechnikáival
ismerkedhetnek meg, rendhagyó történelem órán pillanthatnak bele Lorántffy Zsuzsanna
példamutató életének mindennapjaiba, vagy éppen az angolpark kincsein keresztül
fedezhetik fel a kert élővilágát és legidősebb fáit. A gyerekek emellett megtanulhatják, hogyan
fedezte fel az ősember a tokaji obszidiánt és milyen módon állítottak elő ebből a különleges
anyagból a túlélésüket jelent eszközt készíteni, de a rejtélyes Vörös-torony titkai sem
maradnak többé a homályban!
Látogassatok el Ti is a Rákóczi-várba és csodálkozzatok rá hazánk történelmének izgalmas
szeleteire!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki állomásának Facebook eseménye:
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https://www.facebook.com/events/1241655145993326/
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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A Rákóczi-vár felfedezésére hív a Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki
állomása
2019.május 28. kedd
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei utolsó állomása május 31-én lesz a sárospataki
Rákóczi-várban.
Vajon miért volt a tokaji obszidián az ősember túlélését jelentő eszköz? Milyenek voltak
Lorántffy Zsuzsanna mindennapjai? Kiderül a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei utolsó,
sárospataki állomásán, amely a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában lesz.
A rendezvényre délután érkezik a Kelet-szlovákiai Múzeum. Az intézmény tulajdonában van
a Rodostói ház, amely tökéletes másolata annak az épületnek, amelyben II. Rákóczi Ferenc 15
évig tartó rejtélyes száműzetését töltötte. Az épületben ma ehhez kapcsolódó kiállítás látható,
a Törökország Sárospatakon – Rodostó Kassán című előadáson ebben a témában hallhatnak a
látogatók érdekességeket.
A diákok eközben rendhagyó rajzórán vehetnek részt, amelyen a festészet alaptechnikáival
ismerkedhetnek meg, rendhagyó történelemórán pillanthatnak bele Lorántffy Zsuzsanna
példamutató életének mindennapjaiba, vagy éppen az angolpark kincseit fedezhetik fel, ahogy
azt is megtudhatják, hogyan fedezte fel az ősember a tokaji obszidiánt és milyen módon
állítottak elő ebből a különleges anyagból a túlélésüket jelent eszközt, de a rejtélyes Vöröstorony titkai sem maradnak többé a homályban!
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A Rákóczi-vár felfedezésére hív a Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki
állomása
2019.május 30. csütörtök

Valóságos diákparadicsommá változik egy napra a sárospataki Rákóczi-vár a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow idei utolsó állomásán, május 31-én! Az érdeklődők megismerhetik a
csodás épület minden rejtett zugát, délután pedig a Kelet-szlovákiai Múzeum mutatkozik be
a rendezvényen.
Vajon milyen lehet játszva tanulni és rendhagyó órákon felfedezni, miért volt a tokaji
obszidián az ősember túlélését jelentő eszköz vagy bepillantást nyerni Lorántffy Zsuzsanna
mindennapjaiba? Mindez kiderül a Mozaik Múzeumtúra Roadshow idei utolsó, sárospataki
állomásán, amelyre a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában kerül sor.
A rendezvényen emellett nem csak a fiatal múzeumbarátok részesülhetnek remek
élményekben: délután érkezik a Kelet-szlovákiai Múzeum, akik izgalmas előadással
készülnek a rendhagyó múzeumi napra. Sokan nem tudják, de az intézmény tulajdonában van
a Rodostói ház, amely tökéletes másolata annak a lakóépületnek, melyben II. Rákóczi Ferenc
15 évig tartó rejtélyes száműzetését töltötte! Az épületben ma ehhez kapcsolódó kiállítás
látható, a Törökország Sárospatakon – Rodostó Kassán című előadáson ebben a témában
hallhatnak a látogatók érdekességeket.
A diákok eközben rendhagyó rajzórán vehetnek részt, amelyen a festészet alaptechnikáival
ismerkedhetnek meg, rendhagyó történelem órán pillanthatnak bele Lorántffy Zsuzsanna
példamutató életének mindennapjaiba, vagy éppen az angolpark kincsein keresztül
fedezhetik fel a kert élővilágát és legidősebb fáit. A gyerekek emellett megtanulhatják, hogyan
fedezte fel az ősember a tokaji obszidiánt és milyen módon állítottak elő ebből a különleges
anyagból a túlélésüket jelent eszközt készíteni, de a rejtélyes Vörös-torony titkai sem
maradnak többé a homályban!
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Látogassatok el Ti is a Rákóczi-várba és csodálkozzatok rá hazánk történelmének izgalmas
szeleteire!
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki állomásának Facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/1241655145993326/
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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Mozaik múzeumtúra sajtótájékoztató
2019. május 31. péntek
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Mozaik múzeumtúra sajtótájékoztató
2019. május 31. péntek
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Szórakoztató történelem: a Rákóczi-várban járt a Mozaik Múzeumtúra Roadshow
2019. 06.11 kedd
Diákcsoportok sokasága vette birtokba múlt pénteken a sárospataki Rákóczi-várat a Mozaik
Múzeumtúra Roadshow idei utolsó állomásán. A rendhagyó, múzeumi tanórákon a gyerekek
megismerkedtek a csodás építmény minden zugával miközben szórakozva tanulhattak II.
Rákóczi Ferencről, Lorántffy Zsuzsannáról vagy éppen a tokaji obszidiánról.
Mozgalmas és élményekkel teli programokkal várta a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi
Múzeuma a Mozaik Múzeumtúra Roadshow sárospataki állomására érkező diákokat. A
délelőtt folyamán rendhagyó rajzóra volt a vár udvarában, ahol a kreatív nebulók festékkel és
vászonnal keltették éltre az épületet saját elképzelésük szerint. Eközben elindult egy
rendhagyó történelemóra is, ahol a gyerekek Lorántffy Zsuzsanna példamutató életével és
mindennapjaival ismerkedhettek meg a Rákócziak dicső kora…című tárlatban. A történelmi
kalandozások egészen az őskorig nyúltak vissza a rendhagyó múzeumi napon: a tokaji
obszidián ugyanis már akkoriban is fontos szerepet játszott az emberek életében. A különleges
foglalkozáson kiderült, hogyan fedezték fel a látványos, fekete színű nyersanyagot, és az is
kiderült, hogy az ősemberek hogyan készítettek belőle a túlélésüket jelentő eszközöket.
A délután folyamán is folytatódtak a múzeumi kalandok, ugyanis rendhagyó biológia és
testnevelés óra formájában a gyerekek a vár melletti angolpark csodás kincseinek felfedezésére
indultak. Természetesen nem maradhatott ki a sétából a sárospataki várkert emblematikus
fája, a park legöregebb lakója, a nagyjából 180-190 éves japán akác sem. Akik pedig a rejtélyes
Vörös-toronnyal ismerkedtek volna meg szívesen, rendhagyó történelemórára indultak a
különleges építményben. A torony különböző szintjein szinte minden megtalálható: a
pinceszinten sziklába vájt kút, feljebb lőrések és őrhelyek, kápolna, fejedelmi fogadószoba és
mesés kilátást biztosító tető is várta a kis felfedezőket.
A gyerekek után késő délután a felnőtt kultúrakedvelők számára is különleges programmal
készült a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma: a reneszánsz konyhában ugyanis
bemutatkozott a Kassáról érkező Kelet-szlovákiai Múzeum, melynek munkatársai érdekes
előadás keretei közt meséltek intézményükről. A felvidéki múzeum gyűjteményének egyik
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éke a Rodostói ház, amely tökéletes másolata annak a lakóépületnek, melyben II. Rákóczi
Ferenc 15 évig tartó száműzetését töltötte.
Az élménydús múzeumi napon a történelem igazán szórakoztató arcát ismerhették meg a
sárospataki múzeumbarátok: a gyerekek élményszerűen tanultak, a felnőtt látogatók pedig
kedvet kaphattak.
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Játék a történelemben – becsengettek a Rákóczi-várban
2019 június 12. szerda
2019. május 31-én, pénteken a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma egy különleges
tanítási napot rendezett az iskolás gyerekek számára. A rendezvény megvalósulása nem
saját kútfőből eredt, ugyanis a nagysikerű MOZAIK Múzeumtúra Roadshow
közreműködésével valósulhatott meg.
A nagy volumenű program előtt május 28-án, kedden sajtótájékoztatót is tartottak
Sárospatakon, a Rákóczi-vár Főúri könyvtárában, melyen a sajtó több tagja is képviseltette
magát. Dr. Tamás Edit az MNM Rákóczi Múzeumának igazgatója nyitotta meg a rendezvényt,
majd a Néprajzi Múzeum főigazgatójának adta át a szót, dr. Kemecsi Lajosnak, aki beszédében
kiemelte, milyen fontos az, hogy a felnövekedő generáció tudatába, és azáltal az életébe is,
beépüljön a múzeum világa. Ez a múzeumok megmaradásának alapköve. A főigazgató
beszéde után Makranczi Zsolttól, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet ügyvezetőjétől halhattuk
részletesebben a Mozaik Múzeumtúra programjáról, céljairól, s hogy Sárospatak a 2019-es
évben már a 21. helyszíne a Roadshownak.
Hála ennek a fantasztikus rendezvénysorozatnak, 31-én szinte egy teljes iskolányi gyermek
élvezhette a különleges órákat a múzeumban. A programpontok lefedték az egész napot.
Délelőtt fél 11-től indult a „Rendhagyó rajzóra a Rákóczi-várban”, 29 kreatív gyermeknek
adatot meg a lehetőség, hogy vászonra vihesse a vár belső udvarát, illetve annak egy részletét.
A múzeumpedagógiai foglalkozáson nagyon szép munkák születtek, melyeknek biztosan
örültek otthon a szülők, ugyanis az elkészült munkákat hazavihették. Tizenegy órától a
hatodik évfolyamosok egy rendkívüli töri óra keretében a „Rákócziak dicső kora…”
kiállításon Lorántffy Zsuzsanna életének részleteit ismerhették meg, a kiállítás műtárgyain
keresztül. Fél egytől az ötödik évfolyamos diákok, kis régészekké szellemültek át, mikor
megismerkedtek a régészeti kiállításon az ún. fekete üveggel, a tokaji obszidiánnal, mely az
őskori ember túlélését jelentő eszköz alapanyaga volt.
A harmadik és negyedik évfolyamos gyermekekre délután fél kettőtől egy igazi kis kalandtúra
várt a rendhagyó biológia órán, mert lehetőségük volt megismerni az „angol park kincseit”. A
hat hektáron elterülő park élővilágának megismerése után a történelmi játszótéren az óra
játékosan folytatódott. Délután három órától a második és ötödik évfolyam tanulói
felfedezésre indultak, az öt szintes Vörös-torony rejtett kis zegzugait épp úgy megismerhették,
mint a történetét. Így kötötték össze a történelem órát a testneveléssel.
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Az utolsó programpont délután fél ötkor kezdődött. „Törökország Sárospatakon – Rodostó
Kassán” előadás keretében bemutatkozott a Kelet-szlovákiai Múzeum. Egy izgalmas előadást
halhattunk a Kassán felépült Rodostó-ház történetéről, a műtárgyak odakerülésének útjáról, s
azok gazdagságáról, mely valóban figyelemre méltó, s melyek egy része megtekinthető a
kiállításukon.
A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanulóit fogadta az MNM Rákóczi Múzeuma, akik megelégedettségünkre érdeklődésükről és
jó magaviseletükről tettek bizonyságot aznap.
Köszönjük, hogy ez a program ilyen sikeresen megvalósulhatott!
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b) A Mozaik Múzeumtúra Iskolai Roadshow-hoz kapcsolódó megjelenések
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Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a
szigetszentmiklósi diákok számára
2019. április 12. péntek
Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja
a 2019-es tanév tavaszán is útjára indul, első helyszínként pedig a szigetszentmiklósi Kardos
István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium felső tagozatos diákjaihoz érkezik. A
félnapos program keretein belül a diákok más népek kultúrájának hangszereit szólaltathatják
meg, harcalaki kiképzésen vehetnek részt, érdekességeket hallhatnak a magyar sport
aranykoráról, vagy éppen a vadászrepülőgépek világáról, emellett pedig tabletek és Kahoot
játék segítségével zsidó kiválóságokról tanulhatnak és bepillanthatnak Mátyás király
palotájába, könyvtárába vagy éppen konyhájába. A programsorozat célja, hogy interaktív,
játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és tanárok figyelmét, kíváncsiságát és
ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi programkínálatot és ezután gyakrabban
látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai
foglalkozások a Kardos Iskola Diáknapjának keretein belül április 17-én 9 és 13 óra között
kerülnek megrendezésre. Az osztályok az előre kialakított helyszíneken párhuzamosan több
állomáson kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok
vagy éppen a művészetek világában. A 10-14 éves korosztály fél napon keresztül a következő
foglalkozásokon vehet majd részt:
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 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.
Mit tudtok Mátyás királyról? Igazságos volt? Ki volt a legnagyobb hadvezére? Látogassunk el
Mátyás országába, ismerjük meg együtt a király hatalmas seregét, barangoljuk be a palotát,
kukkantsunk be a könyvtárába és a konyhájába. Szervezzünk meg együtt egy fényűző
lakomát! Hangzik a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusainak ajánlója a
foglalkozásról.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő segítségével
merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében, munkásságában,
valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy éppen Zuckerberg életét
közelebbről.
A Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében érkező Elek Ányos improvizációs és
drámapedagógiai játékokra hívja a felsős diákokat. Terítéken lesz Benedek Elek: Só című
meséjének újraértelmezett változata amerikai mozifilmként, vagy éppen Rómeó és Júlia
erkélyjelenete, na meg Mátyás király is.
Emellett a diákok megtekinthetnek majd a Da Vinci TV mozisarokban egy-egy kisfilmet is,
ahol az edukációs műsorban elhangzott információk alapján kitöltenek egy 10 kérdésből álló
tesztet. A Da Vinci TV az élményalapú oktatás jeles képviselője 90 országban, köztük
Magyarországon is, műsorai jó néhány tudományterületet részletesen érintenek, az
érdekességek önálló felfedezésére ösztönöznek, ezért is csatlakoztak partnerként az iskolai
edukációs programhoz.
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Izgalmas diáknap a Kardos Iskolában
2019. április 17. szerda
Különleges diáknapot tartottak a tavaszi szünet előtti utolsó szerdán a Kardos Iskola felső
tagozatán, ahova az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra edukációs
programja látogatott el. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program célja, hogy a gyerekek
ízelítőt kapjanak a múzeumok által kínált interaktív szórakozási és tanulási lehetőségekből.
A félnapos program keretein belül a diákok más népek kultúrájának hangszereit
szólaltathatják meg a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény jóvoltából, harcalaki
kiképzésen vehetnek részt a Pákozdi Katonai Emlékpark programhelyszínén, míg a Magyar
Olimpiai és Sportmúzeum segítségével érdekességeket hallhatnak a magyar sport
aranykoráról vagy éppen a vadászrepülőgépek világáról a szolnoki Reptárral, akik a magyar
katonai repüléstörténet különböző fejezeteit elevenítették fel VR (virtuális valóság)
szemüvegeken keresztül. Mindemellett tabletek és Kahoot játék segítségével zsidó
kiválóságokról is tanulhatnak a Zsidó Kiválóságok Háza termében és bepillanthattak Mátyás
király palotájába, könyvtárába vagy éppen konyhájába is a Magyar Nemzeti Múzeum
múzeumpedagógusaival.
A Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében érkezett Elek Ányos improvizációs és
drámapedagógiai játékokkal varázsolta el a felsős diákokat. Terítéken volt Benedek Elek: Só
című meséjének újraértelmezett változata amerikai mozifilmként, vagy éppen Rómeó és Júlia
erkélyjelenete és Mátyás király is.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai nap
versenyének győztese az 5.b lett, akik egy általuk választott hazai múzeumba nyertek belépőt
az egész osztály számára. Mindenki gazdagabb lett azonban egy hatalmas élménnyel, és a
szervezők már biztosak lehetnek benne, hogy a gyerekek ezután a nap után szívesebben
látogatják meg Magyarország múzeumait akár szüleikkel együtt is.
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Izgalmas diáknap a Kardos Iskolában
2019. április 17. szerda
Különleges diáknapot tartottak a tavaszi szünet előtti utolsó szerdán a Kardos Iskola felső
tagozatán, ahova az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra edukációs
programja látogatott el. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program célja, hogy a gyerekek
ízelítőt kapjanak a múzeumok által kínált interaktív szórakozási és tanulási lehetőségekből.
A félnapos program keretein belül a diákok más népek kultúrájának hangszereit
szólaltathatják meg a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény jóvoltából, harcalaki
kiképzésen vehetnek részt a Pákozdi Katonai Emlékpark programhelyszínén, míg a Magyar
Olimpiai és Sportmúzeum segítségével érdekességeket hallhatnak a magyar sport
aranykoráról vagy éppen a vadászrepülőgépek világáról a szolnoki Reptárral, akik a magyar
katonai repüléstörténet különböző fejezeteit elevenítették fel VR (virtuális valóság)
szemüvegeken keresztül. Mindemellett tabletek és Kahoot játék segítségével zsidó
kiválóságokról is tanulhatnak a Zsidó Kiválóságok Háza termében és bepillanthattak Mátyás
király palotájába, könyvtárába vagy éppen konyhájába is a Magyar Nemzeti Múzeum
múzeumpedagógusaival.
A Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében érkezett Elek Ányos improvizációs és
drámapedagógiai játékokkal varázsolta el a felsős diákokat. Terítéken volt Benedek Elek: Só
című meséjének újraértelmezett változata amerikai mozifilmként, vagy éppen Rómeó és Júlia
erkélyjelenete és Mátyás király is.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai nap
versenyének győztese az 5.b lett, akik egy általuk választott hazai múzeumba nyertek belépőt
az egész osztály számára. Mindenki gazdagabb lett azonban egy hatalmas élménnyel, és a
szervezők már biztosak lehetnek benne, hogy a gyerekek ezután a nap után szívesebben
látogatják meg Magyarország múzeumait akár szüleikkel együtt is.
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4/17/2019

Felület

Kardos István Általános iskola

Média típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Giga diáknapunk volt ma!

Link
https://www.facebook.com/istvan.kardos.9250/posts/339967900210802

Giga diáknapunk volt ma!
2019. április 17. szerda
Giga Diáknapunk volt ma!!
Számos szellemi és fizikai megpróbáltatáson vettek részt nebulóink. Emellett még a
kreativitásukra is szükség volt tanulóinknak, mert ellátogatott hozzánk a Mozaik
Múzeumtúra. Az Élmény Pedagógián keresztül sokrétű ismereteket szerezhettek diákjaink.
Készítettek videót, színészek voltak, és még sorolhatnánk
Köszönjük Bea Fülöp-nek a szervezést!
Élményeiteket megosztani ér, és további beszámolókat láthattok még...

279

Dátum

4/19/2019

Felület

Szigetszentmiklós TV

Média típusa

regionális

Megjelenés formája

elektronikus

Cím

Mozaik Múzeumtúra a Kardosban

Link

http://duna-media.hu/index.php/szigetmagazincikk/item/11192mozaik-muzeumtura-a-kardosban

Mozaik Múzeumtúra a Kardosban
2019. április 19. péntek
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4/19/2019

Felület

duna-media.hu

Média típusa

regionális

Megjelenés formája

online

Cím

Mozaik Múzeumtúra a Kardosban

Link

http://duna-media.hu/index.php/szigetmagazincikk/item/11192mozaik-muzeumtura-a-kardosban

Mozaik Múzeumtúra a Kardosban
2019. április 19. péntek
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Dátum

4/30/2019

Felület

artnews.hu

Média típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Legyen divat múzeumba járni!-2019 tavaszán újabb 8 iskolába érkezik
a Mozaik Múzeumtúra

Link

http://artnews.hu/2019/04/30/legyen-divat-muzeumba-jarni-2019tavaszan-ujabb-8-iskolaba-erkezik-a-mozaik-muzeumtura

Legyen divat múzeumba járni!-2019 tavaszán újabb 8 iskolába érkezik a Mozaik
Múzeumtúra
2019. április 30. kedd
Az idei évben immár harmadik alkalommal indul útjára a nagy sikernek örvendő Mozaik
Múzeumtúra iskolai edukációs programja. A kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet
hívta életre azzal a céllal, hogy a múzeumokat népszerűsítse a 10-14 éves gyerekek és
tanáraik körében. Az azóta eltelt időszakban 15 iskola diákjaihoz jutott el eddig a
múzeumtúra, a 2019-es tanév tavaszán pedig újabb 8 fővárosi és vidéki iskolába érkezik a
programsorozat. Így a tavaszi eseményekkel együtt már 5000 diák vehet részt az edukációs
roadshow-n.
„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” –nyilatkozta korábban Makranczi Zsolt, a Mozaik
Múzeumtúra programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
A rendezvény során nem a gyerekek kirándulnak a múzeumokba, hanem kivételesen a
kiállítóterek és a múzeumpedagógusok költöznek az iskolák termeibe egy napra. A Felelős
Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai
foglalkozások az élménypedagógia valamennyi elemét felvonultatják. Cél, hogy a diákok
játszva, szórakozva jussanak ismeretanyaghoz, vagy felelevenítsék a tankönyvekből korábban
már elsajátított tananyagot és megtapasztalják a tanulás örömét.
„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”– vallja Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programok szervezését
koordináló Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
A Mozaik Múzeumtúra legközelebb az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaihoz
érkezik 2019. május 8-án, ahol a fővárosi helyszínen a Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a
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gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő segítségével ismerkedhetnek a zsidó származású
tudósok életével, munkásságával, vendég lesz Einstein vagy éppen Zuckerberg.
Ugyanekkor a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit eleveníti majd fel VR
(virtuális valóság) szemüvegeken keresztül a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum.
A Bélyegmúzeum 13 millió bélyegből álló gyűjteményének ízelítője is jelen lesz a Petőfi
Iskolában. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a magyar sport igazi aranykorát, az 1950-es
éveket mutatja majd be, míg a Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc
témakörét állítja középpontba. A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ
legizgalmasabb, legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik, hogy a közös zenélés
örömét adja át egy önfeledt hangszerbemutatón. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeibe avatja be a gyerekeket és az is
kiderül, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől. Balatoni József, alias
Jocó bácsi, az ország egyik legnépszerűbb történelem tanára pedig történelmi, irodalmi
kérdésekkel, feladatokkal és megfejtendő anagrammákkal teletűzdelt játékos vetélkedőt vezet
a diákok körében. A felsorolt múzeumokon felül a következő intézmények, partnerek is
csatlakoztak a programhoz: Magyar Természettudományi Múzeum, MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely, Postamúzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Bajor Gizi
Színészmúzeum, Da Vinci TV.
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Dátum

5/1/2019

Felület

bdpst24.hu

Média típusa

regionális

Megjelenés formája

online

Cím

Legyen divat múzeumba járni!

Link

https://bdpst24.hu/2019/05/01/legyen-divat-muzeumbajarni/

Legyen divat múzeumba járni!
2019. május 1. szerda
2019 tavaszán újabb 8 iskolába érkezik a Mozaik Múzeumtúra
Az idei évben immár harmadik alkalommal indul útjára a nagy sikernek örvendő Mozaik
Múzeumtúra iskolai edukációs programja. A kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet hívta életre
azzal a céllal, hogy a múzeumokat népszerűsítse a 10-14 éves gyerekek és tanáraik körében.
Az azóta eltelt időszakban 15 iskola diákjaihoz jutott el eddig a múzeumtúra, a 2019-es tanév
tavaszán pedig újabb 8 fővárosi és vidéki iskolába érkezik a programsorozat. Így a tavaszi
eseményekkel együtt már 5000 diák vehet részt az edukációs roadshow-n.
„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” –nyilatkozta korábban Makranczi Zsolt, a Mozaik
Múzeumtúra programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
A rendezvény során nem a gyerekek kirándulnak a múzeumokba, hanem kivételesen a
kiállítóterek és a múzeumpedagógusok költöznek az iskolák termeibe egy napra. A Felelős
Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai
foglalkozások az élménypedagógia valamennyi elemét felvonultatják. Cél, hogy a diákok
játszva, szórakozva jussanak ismeretanyaghoz, vagy felelevenítsék a tankönyvekből korábban
már elsajátított tananyagot és megtapasztalják a tanulás örömét.
„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”– vallja Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programok szervezését
koordináló Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
A Mozaik Múzeumtúra legközelebb az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaihoz
érkezik 2019. május 8-án, ahol a fővárosi helyszínen a Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a
gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő segítségével ismerkedhetnek a zsidó származású
tudósok életével, munkásságával, vendég lesz Einstein vagy éppen Zuckerberg.
Ugyanekkor a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit eleveníti majd fel VR
szemüvegeken
keresztül
a Reptár
–
Szolnoki
(virtuális
valóság)
repülőmúzeum. A Bélyegmúzeum 13 millió bélyegből álló gyűjteményének ízelítője is jelen
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lesz a Petőfi Iskolában. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a magyar sport igazi aranykorát,
az 1950-es éveket mutatja majd be, míg a Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es
szabadságharc
témakörét
állítja
középpontba.
A
kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb zenei
instrumentumaival érkezik, hogy a közös zenélés örömét adja át egy önfeledt
hangszerbemutatón. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum a vendéglátós
szakma legizgalmasabb trükkjeibe avatja be a gyerekeket és az is kiderül, milyen hasznos
dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől. Balatoni József, alias Jocó bácsi, az ország egyik
legnépszerűbb történelem tanára pedig történelmi, irodalmi kérdésekkel, feladatokkal és
megfejtendő anagrammákkal teletűzdelt játékos vetélkedőt vezet a diákok körében. A felsorolt
múzeumokon felül a következő intézmények, partnerek is csatlakoztak a
programhoz: Magyar Természettudományi Múzeum, MTVA Rádió- és Televíziótörténeti
Kiállítóhely, Postamúzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Bajor Gizi Színészmúzeum, Da Vinci
TV.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai sorozata során a helyszíneken megjelenő múzeumok az ország
különböző területeiről érkeznek. Valamennyi helyszínen legalább 5 múzeum és
múzeumpedagógusaik bizonyítják be a gyerekeknek jó hangulatú, tartalmas foglalkozásokon,
hogy tanulni könnyedén, örömmel, akár okos eszközök segítségével is lehet.
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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albertfalva.sulinet.hu

Média típusa
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Megjelenés formája

online

Cím

Mozaik Múzeumtúra-Rendhagyó iskolai program a felső tagozaton

Link

http://www.albertfalva.sulinet.hu/node/823

Mozaik Múzeumtúra
2019. május 2. csütörtök
Diákönkormányzati nap keretében 2019. május 8-án ellátogat hozzánk a Mozaik Múzeumtúra,
melynek keretében egész délelőtt rendhagyó iskolai programokon vehetnek részt a felső
tagozatos tanulók. Egyebek között lesz interaktív hangszerbemutató, alaki kiképzés a
szabadságharc mozzanataiból, fergeteges történelmi vetélkedő. Minden osztály egy-egy
csapatként vesz részt a programban.
Részlet a Múzeumtúra ismertetőjéből:
"A Mozaik Múzeumtúra országos múzeumnépszerűsítő program. Múzeumi foglalkozásokat,
kiállításokat, programokat viszünk el a diákokhoz és ezen interaktív játékos tanulás keretében
ösztönözzük őket arra, hogy a tanáraikkal, szüleikkel is gyakrabban látogassák meg ezen
múzeumokat. Az eseményen a MOSOLY és az ÉLMÉNY garantált!"
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felelosszulokiskolaja.blog.hu
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Legyen divat múzeumba járni!

Link

https://felelosszulokiskolaja.hu/programok/legyen-divatmuzeumba-jarni

Legyen divat múzeumba járni!
2019. május 2. csütörtök
Az idei évben immár harmadik alkalommal indul útjára a nagy sikernek örvendő Mozaik
Múzeumtúra iskolai edukációs programja. A kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet hívta életre
azzal a céllal, hogy a múzeumokat népszerűsítse a 10-14 éves gyerekek és tanáraik körében.
Az azóta eltelt időszakban 15 iskola diákjaihoz jutott el eddig a múzeumtúra, a 2019-es tanév
tavaszán pedig újabb 8 fővárosi és vidéki iskolába érkezik a programsorozat. Így a tavaszi
eseményekkel együtt már 5000 diák vehet részt az edukációs roadshow-n.
„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” –nyilatkozta korábban Makranczi Zsolt, a Mozaik
Múzeumtúra programot koordináló Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
A rendezvény során nem a gyerekek kirándulnak a múzeumokba, hanem kivételesen a
kiállítóterek és a múzeumpedagógusok költöznek az iskolák termeibe egy napra. AFelelős
Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai
foglalkozások az élménypedagógia valamennyi elemét felvonultatják. Cél, hogy a diákok
játszva, szórakozva jussanak ismeretanyaghoz, vagy felelevenítsék a tankönyvekből korábban
már elsajátított tananyagot és megtapasztalják a tanulás örömét.
„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”– vallja Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programok szervezését
koordináló Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
A Mozaik Múzeumtúra legközelebb az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaihoz
érkezik 2019. május 8-án, ahol a fővárosi helyszínen a Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a
gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő segítségével ismerkedhetnek a zsidó származású
tudósok életével, munkásságával, vendég lesz Einstein vagy éppen Zuckerberg.
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Ugyanekkor a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit eleveníti majd fel VR
(virtuális valóság) szemüvegeken keresztül aReptár – Szolnoki repülőmúzeum.
ABélyegmúzeum 13 millió bélyegből álló gyűjteményének ízelítője is jelen lesz a Petőfi
Iskolában. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a magyar sport igazi aranykorát, az 1950-es
éveket mutatja majd be, míg aKatonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc
témakörét állítja középpontba. A kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény a világ
legizgalmasabb, legkülönlegesebb zenei instrumentumaival érkezik, hogy a közös zenélés
örömét adja át egy önfeledt hangszerbemutatón. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeibe avatja be a gyerekeket és az is
kiderül, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől. Balatoni József, alias
Jocó bácsi, az ország egyik legnépszerűbb történelem tanára pedig történelmi, irodalmi
kérdésekkel, feladatokkal és megfejtendő anagrammákkal teletűzdelt játékos vetélkedőt vezet
a diákok körében. A felsorolt múzeumokon felül a következő intézmények, partnerek is
csatlakoztak a programhoz: Magyar Természettudományi Múzeum, MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely,Postamúzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Bajor Gizi
Színészmúzeum, Da Vinci TV.
A Mozaik Múzeumtúra iskolai sorozata során a helyszíneken megjelenő múzeumok az ország
különböző területeiről érkeznek. Valamennyi helyszínen legalább 5 múzeum és
múzeumpedagógusaik bizonyítják be a gyerekeknek jó hangulatú, tartalmas foglalkozásokon,
hogy tanulni könnyedén, örömmel, akár okos eszközök segítségével is lehet.
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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Idén is megrendezik a Mozaik Múzeumtúra programot

Link

https://www.vg.hu/kozelet/kultura/iden-is-megrendezik-a-mozaikmuzeumtura-programot-1492804/

Idén is megrendezik a Mozaik Múzeumtúra programot
2019. május 4. szombat
Idén is megrendezik a Mozaik múzeumtúra elnevezésű programot; a múzeumok
népszerűsítését és a múzeumlátogatások számának növelését célzó rendezvénysorozat a 8-16
éves korosztályt célozza meg.
Kemecsi Lajos, az ötletgazda Néprajzi Múzeum főigazgatója a műsorban elmondta, hogy a
múzeumoknak fel kell tudni venni a verseny a virtuális világgal a valódi tárgyak hiteles
üzenetein keresztül, ehhez pedig meg kell szólítani a fiatalokat. A kultúraátadásban egy
múzeum ma már könnyedén felvállalhatja, hogy egy kiállítóhely trendi és népszerű legyen a
fiatalok körében is – tette hozzá.
Mint mondta, azt remélik: a program során kiderül, hogy a múzeum ma már nem unalmas
hely, poros tárgyak kiállítása egy sötét teremben, ahol csendben kell lenni, és esetleg papucsot
húzni a lábra.
A Mozaik múzeumtúra keretében lesz matricagyűjtő játék, iskolai edukációs program,
speciális múzeumtúrák, családi programok és múzeumpedagógiai foglalkozások. A
programban háromszáz kiállítóhely vesz részt.
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Dátum

5/4/2019

Felület

nullahategy.hu

Média típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Idén is megrendezik a Mozaik Múzeumtúra programot

Link

https://nullahategy.hu/iden-is-megrendezik-a-mozaik-muzeumturaprogramot/

Idén is megrendezik a Mozaik Múzeumtúra programot
2019. május 4. szombat
Idén is megrendezik a Mozaik múzeumtúra elnevezésű programot; a múzeumok
népszerűsítését és a múzeumlátogatások számának növelését célzó rendezvénysorozat a 816 éves korosztályt célozza meg – hangzott el az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.
Kemecsi Lajos, az ötletgazda Néprajzi Múzeum főigazgatója a műsorban elmondta, hogy a
múzeumoknak fel kell tudni venni a verseny a virtuális világgal a valódi tárgyak hiteles
üzenetein keresztül, ehhez pedig meg kell szólítani a fiatalokat. A kultúraátadásban egy
múzeum ma már könnyedén felvállalhatja, hogy egy kiállítóhely trendi és népszerű legyen a
fiatalok körében is – tette hozzá.
Mint mondta, azt remélik: a program során kiderül, hogy a múzeum ma már nem unalmas
hely, poros tárgyak kiállítása egy sötét teremben, ahol csendben kell lenni, és esetleg papucsot
húzni a lábra. A Mozaik múzeumtúra keretében lesz matricagyűjtő játék, iskolai edukációs
program, speciális múzeumtúrák, családi programok és múzeumpedagógiai foglalkozások. A
programban háromszáz kiállítóhely vesz részt.
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Dátum

5/4/2019

Felület

mediaklikk.hu

Média típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Újra megrendezik a Mozaik Múzeumtúrát

Link

https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-05-04-i-adas-2/

Újra megrendezik a Mozaik Múzeumtúrát
2019.május 4. szerda
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Dátum

5/4/2019

Felület

M1 Ma délelőtt

Média típusa

országos

Megjelenés formája

elektronikus

Cím

Újra megrendezik a Mozaik Múzeumtúrát

Újra megrendezik a Mozaik Múzeumtúrát
2019.május 4. szerda
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Dátum

5/6/2019

Felület

Retro Rádió

Média típusa

országos

Megjelenés formája

elektronikus

Cím

Idén is elindul a Mozaik múzeumtúra

Idén is elindul a Mozaik Múzeumtúra
2019. május 6.
Idén is elindul a Mozaik múzeumtúra. A program célja, hogy a 8-16 évesek körében
népszerűsítse a múzeumokat. Az ötletgazda Néprajzi Múzeum főigazgatója a köztévének azt
mondta: szeretnék megmutatni a gyerekeknek, hogy a múzeum nem unalmas hely, ahol poros
tárgyakat lehet nézegetni, és csendben kell maradni. A projektben háromszáz kiállítóhely vesz
részt - lesz matricagyűjtő játék, és speciális múzeumtúrákat, családi rendezvényeket,
múzeumpedagógiai foglalkozásokat és iskolai edukációs programokat is tartanak. Utóbbinál
egy napra az iskolák termeibe költöznek a kiállítóterek és a múzeumpedagógusok. Két év alatt
15 iskola diákjaihoz jutott el a múzeumtúra, most tavasszal pedig újabb 8 intézménybe érkezik
a programsorozat.

293

Dátum

5/6/2019

Felület

museum.hu

Média típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Idén is megrendezik a Mozaik Múzeumtúra programot

Link
http://www.museum.hu/hir/8043/Iden_is_megrendezik_a_Mozaik_Muzeumtura_
programot

Idén is megrendezik a Mozaik Múzeumtúra programot
2019. május 6. hétfő
Idén is megrendezik a Mozaik múzeumtúra elnevezésű programot; a múzeumok
népszerűsítését és a múzeumlátogatások számának növelését célzó rendezvénysorozat a 8-16
éves korosztályt célozza meg - hangzott el az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.
Kemecsi Lajos, az ötletgazda Néprajzi Múzeum főigazgatója a műsorban elmondta, hogy a
múzeumoknak fel kell tudni venni a verseny a virtuális világgal a valódi tárgyak hiteles
üzenetein keresztül, ehhez pedig meg kell szólítani a fiatalokat. A kultúraátadásban egy
múzeum ma már könnyedén felvállalhatja, hogy egy kiállítóhely trendi és népszerű legyen a
fiatalok körében is - tette hozzá.
Mint mondta, azt remélik: a program során kiderül, hogy a múzeum ma már nem unalmas
hely, poros tárgyak kiállítása egy sötét teremben, ahol csendben kell lenni, és esetleg papucsot
húzni a lábra.
A Mozaik múzeumtúra keretében lesz matricagyűjtő játék, iskolai edukációs program,
speciális múzeumtúrák, családi programok és múzeumpedagógiai foglalkozások. A
programban háromszáz kiállítóhely vesz részt.
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Dátum

5/6/2019

Felület

felelosszulokiskolaja.blog.hu

Média típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Belső kíváncsiság: “Felfedező leszek!” – avagy hiszek a csillogó szemű
gyerekekben

Link

https://felelosszulokiskolaja.hu/felelos-szulo/belso-kivancsisagfelfedezo-leszek-avagy-hiszek-a-csillogo-szemu-gyerekekben

Belső kíváncsiság: „Felfedező leszek!” – avagy hiszek a csillogó szemű
gyerekekben
2019. május 6. hétfő
Tanulni és tanítani is csak úgy lehet, ha közben érdekes, humoros dolgokat csinálunk.
Felfedezni a világot, úgy, hogy együtt keressük meg a kérdésekre a választ. Elfogadni, hogy
nem csak egy válasz létezik, ahogy nem csak egy megközelítés. A legnagyobb találmányok
bakikból, hibákból jöttek létre, de ez mind nem valósulhatna meg, ha nem lennénk kíváncsiak.
– fogalmaz Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója, a Da Vinci TV csatorna
magyarországi nagykövete, aki számos tudományos-felfedező programot tartott már
gyerekeknek és tanároknak egyaránt. Hogyan őrizhetjük meg gyermeki kíváncsiságunkat?
Miként taníthatjuk úgy a gyermekeket, hogy a felnőttség – tanárság, szülőség – presztízsét ne
veszítsük el? Lehet komolyan viccelni? Interjú jelent meg a babanet.hu és
a koloknet.hu oldalon Tibenszky Moni Lisával az élmény alapú oktatásról, a csapatmunkáról,
a mai gyerekekről és a felelős szülőségről.
LEGYEN ÉLMÉNY A TANULÁS!
A gyerekek a legnagyobb tanítók, olyan tükröt tartanak elénk, amely élesebb, mint a valós kép.
Átveszik az összes rezonanciánkat, ha jó rezgéseink vannak, akkor azt, ha feszültek és
idegesek vagyunk, akkor azt. Ezért szerintem a tanítás és tanulás legelső feltétele
a pszichológiai avagy érzelmi biztonság, harmónia megteremtése, ahol oldottan, feszültségek
nélkül tudunk egymásra figyelni, ahol a tanító és a diákok egyenrangú partnerek, ahol nem
fél a gyermek kérdezni, mert tudja, hogy nem nevetik ki, ha valamit nem tud. Fontos, hogy a
tanár is bevallja, ha Ő nincs tisztába valamivel és ne legyen rest utána nézni, adott esetben
előkapni az okostelefonját és a gyerekekkel együtt rákeresni az interneten. Erre kiváló a Da
Vinci Kids applikáció, amely olyan igen sok, jópofa ismeretterjesztő filmet foglal magába,
játékokat, ahol a gyerekek szinte azonnal visszajelzést kapnak a helyes vagy helytelen
válaszaikra.
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FONTOS AZ AZONNALI VISSZAJELZÉS
A mai kor gyermekei – homo informaticusok – sokkal

gyorsabb világba születtek,

készségszinten használják az okos eszközöket, a mi felelősségünk abban van, hogy
megtanítsuk Őket arra, hogy mire használják és miként. Közösen állítsunk fel határokat,
korlátokat. Ebben a mondatban minden szó fontos. Közösen – azaz akár a családi, akár az
iskolai közösségeket vesszük alapul, minden esetben akkor érzi sajátjának a szabályokat egy
gyermek, ha Ő is részt vehetett a megalkotásában – természetesen életkori sajátosságok
figyelembevételével. Ez a közösséget is erősíti és Őt is.
A korlátokra és határokra pedig minden gyermeknek szüksége van, ennek mentén
tájékozódnak, olyasmi ez számukra, mint nekünk, felnőtteknek a kocsivezetésnél a KRESZ.
Viszonyítás, ami megtanítja Őket, hogy időben is tudják korlátozni magukat és arra is, hogy
az internetnek előnyei és hátrányai is vannak. De nagyon sok előnye is és ezt csak akkor
tapasztaljuk meg felnőttként, ha velük együtt hajlandóak vagyunk felfedezni ezt. Eljött az a
kor, amikor bizonyos területeken mi tanulunk a diákoktól és ez nem szégyen, sőt!
AZ ÉLETBEN MINDENKI TANÁR ÉS TANULÓ EGYSZERRE
Az élet furcsa fintora, hogy engem nem engedtek anno pedagógusi pályára, miként
megbuktam a tanítóképző felvételi alkalmasságin. Minden pontszámom tökéletes lett volna.
Az ok az volt, hogy nem tudtam jól énekelni és visszaénekelni a dallamokat a vizsgán. …Hát
ezért nem lettem tanító néni, de nem is bánom, mert azóta csak olyan eseményeken,
élményórákon tanítom a gyermekeket, ahol Ők is és én is önazonosak tudunk lenni. Számtalan
oktatási konferencián volt módom beszélni a szülői bevonódásról, asszertív kommunikációról
felelős szülői attitűdről és pedagógiai jó gyakorlatokról.
Hiszem, hogy tulajdonképpen mindannyian tanulók és tanárok vagyunk egyszerre, mert
hatással vagyunk egymásra. Egy kedves zöldséges néni is hozzátud tenni vagy épp elvenni a
napunkhoz. Ismertem olyan iskolai portást, aki szinte nevelője, mentora volt az iskolába járó
állami gondozott gyermeknek, mert beszélgetett vele, figyelt rá, ha kellett korrepetálta, de ha
nem volt cipője, azt is vett neki. Ezekre a gesztusokra, emberekre fog emlékezni a gyermek
felnőtt korában, az élettörténetek, példák adják meg számára azt a rezilienciát – érzelmi
rugalmasságot – amivel alkalmazkodni tud majd élethelyzetekhez. Megkockáztatom, hogy ez
a képesség többet ér minden megtanulható évszámnál és matematikai képletnél.
ÉLMÉNY ALAPÚ OKTATÁS
Valójában mindenkinek van egy gyermeki énje, az már más kérdés, hogy mennyire tudja
előhívni magából. Pedig a játékhoz ismét gyermeknek kell lennünk, kizárni a szürke
hétköznapok nehézségeit és a jelenben lenni. A nevelés jelenlét, a tanulás pedig játék és humor.
A Felelős Szülők Iskolája csapatával évek óta rendezünk előadásokat, közösség építő
programokat, érzékenyítő programokat felnőtteknek és gyerekeknek is egyaránt.
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Rendhagyó módon vagyunk jelen, ami azért van, hogy nagyobb „nyom”, élmény maradjon
utánunk. Az érzelmi lenyomatok nincsen szimplán kognitív tudásátadásnál, sem a
gyermekeknél, sem a szülőknél, sem a pedagógusoknál. A jobb és bal agyfélteke
együttműködésére van szükség és ehhez kell a játék és a nevetés.
Az érzékenyítő programjainkon kerekesszékes, hallás, látássérült tapasztalati szakértőkkel
megyünk és mutatjuk meg egy gyerek vagy felnőtt közösségnek a másság fogalmát, amit
taktilis módon élnek át. Egy ilyen program után megváltozik a sorrend, az életünk
problémáinak súlya, a gyerekek számára sem az válik a legfontosabbá, hogy kinek milyen
telefonja van, vagy milyen kocsival érkezett az iskolába. Hálát tudnak adni az egészségükért,
elindul egy szép folyamat, ami a látszólag élő közömbösséget töri le, meg. Mert a mai gyerekek
csak látszólag érzéketlenek, motiválatlanok. Valójában nekik van a legnagyobb szükségük a
játékra, az élményekre, az érintésekre, a biztatásra, mert egy olyan világban kell
megvalósítaniuk magukat, amely elvárásait még a felnőttek sem értik.
Egy biztos, a jövő iskolájában amire szükség lesz, az a találékonyság, kreativitás, együttműködés,
csapatmunka. Mi erre képezzük Őket.
A tudományos- felfedezős élményprogramokon kívülről úgy tűnik, hogy felforgatunk
mindent, mert széttoljuk a padokat, beöltözünk védőszemüvegbe vagy épp köpenyt veszünk
a kémiai kísérlet előtt. Van úgy, hogy tévedünk, nem helyesen válaszolunk egy-egy kérdésre,
de akkor megnézzük, hogy mitől nem működött. Nagy öröm, hogy több mint 2 éve a Da Vinci
Tv csatorna magyarországi nagykövete lehetek, mert ez, a Habsburg Ferdinánd nevéhez
kötődő csatorna ismeretterjesztő filmek népszerűsítésen felül számos szuper innovatív
edukációs programhoz kapcsolódik, amit így elvihetek a gyerekekhez. Készítünk láva lámpát,
elefántfogkrémet, elektromos áramot termelünk krumpli vagy citrom és réz segítségével, de
akár fantasztikus tudományos kiállításokra járunk. A kis „felfedezőimtől” számtalanszor
kapok üzenetet, hogy mit csináltak, mivel kísérleteztek, ehhez pedig jó kis témafelütést ad a
Da Vinci Kids Csináld magad! sorozata, ami az applikáción is elérhető.
Nem véletlenül olyan népszerűek a Da Vinci pizsamapartyk, ahol a gyerekek egy-egy
rendhagyó helyszínen – múzeumban, várban – töltenek egy-egy éjszakát és rejtvényfejtéssel,
elektromossággal vagy épp állatgondozással foglalkoznak. Az idei év különleges apropója a
Da Vinci halálának 500. évfordulója, mely kapcsán sok érdekességgel készülünk.
Pár napja jöttünk haza a csapatommal a Villapark Várgesztes családi programjairól, ahol a
húsvéti tavaszi szünetben kísérletekkel, Da vinci Kids filmekkel, tematikus felfedezős
élményprogramokkal és a Kölyökpark Játszó- és Fejlesztőközpont nagymozgásos játékaival
szórakoztattuk a családokat. Nagy öröm, hogy ezekre az animációs programokra a család
együtt érkezik és boldogan vesznek részt az apukák, anyukák is a felfedezésben, így még
nagyobb élményt adva saját gyerkőceiknek. Az együtt, játszva tanulás, időtöltés a legnagyobb
ajándék, amit a gyermekünknek adhatunk.
ÉLETMÓDJA – REJTŐZKÖDŐ, KÍVÁNCSI
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Hiszem, hogy az életre nevelés egyik legfontosabb eleme, hogy fogadjuk el a gyerekeket
olyannak, amilyenek, hagyjuk Őket kiforrni, aki kíváncsi, kutasson, aki sportolni szeret, az
versenyezzen, aki pedig valaki elmélyülten tud rajzolni és abban kifejezni magát, akkor abban
alkosson. Ne megváltoztatni akarjuk Őket, hanem kísérjük figyelemmel és szeretettel a
fejlődésüket. Ösztönözni, motiválni lehet Őket, de ne kényszerítsük Őket semmire. Öröm
látni, ahogy megnyílnak, ha kapnak teret és időt, akár az iskolában, akár otthon. Sokszor
vetítünk Da Vinci Kids filmeket nekik, legutóbb az Elmemunkák sorozatból, ami a szem és az
agy információnak feldolgozásával foglalkozott. Tanultunk optikai csalódásról, képekről,
amik valójában nem is úgy néznek ki, mint ahogy látjuk Őket és ennek kapcsán elkezdtünk
beszélgetni a másságról, a külső jegyekről, ami mindannyiunkban különböző és ettől szép. Jó
érzés volt látni, ahogy kibékültek önmagukkal, a saját testképükkel, mesélni kezdetek …..A
mai gyerekeknek minden eddiginél nagyobb szüksége van valós, közösségi térre,
kapcsolódásra, mert ezt az online tér soha nem fogja pótolni.
Kedvenc mottóm:” “Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogyan tanítjuk,
akkor úgy kell tanítanunk, ahogyan ő tanulni tud.”
Ignacio Nacho Estrada
Több mint 9 éve személyes misszióból alapítottam meg a Felelős Szülők Iskoláját, ami keretén
belül nagyon sok szakértővel – pszichológus, pedagógus, mentálhigiénés, orvos – dolgozunk
együtt, annak érdekében, hogy a gyermekeinknek egy boldogabb, önazonosabb gyermekkort
biztosítsunk, amiben – nem mellesleg – mi szülők is jól érezzük magunkat. Foglalkozunk
érzelmi neveléssel, érzékenyítéssel, családi szerepekkel, iskolaválasztással, fejlesztéssel,
családbarát munkahely teremtéssel.
Edukációs projekt irodánkban több tucat neves szakértővel dolgozunk – Balatoni József, alias
Jocó bácsi, Kádár Annamária, pszichológus, Polus Enikő, mentálhigiénés szakember, Tihanyi
Rita, gyermekagykontroll oktató, Tari Annamária, klinikai szakpszichológus, stb – akik
vállalnak előadásokat, tréningeket az országban.
Öröm látni azt, hogy ez a közösség mekkora lett, hogy egy-egy élmény alapú oktatási nap
után, hány pedagógus gondolja másként az addig kőbevésett és már kiégett szemléletét,
miszerint 45 perc frontális oktatás az egyetlen helyes út, ahol a tanár kérdez, nem a gyerek.
Ennek épp fordítva kell lennie, hisz elvileg a tanár tudja, de a gyerek még csak most keresi a
saját kérdéseire a választ, fedezi fel az életet.
A napokban indul útjára a Mozaik múzeumtúra iskolai road show harmadik évada, ami
keretében iskolákba viszünk el egy tematikus múzeumi napot. Célunk, hogy megmutassuk
nekik izgalmas feladatok, programok keretében, hogy milyen érdekes így tanulni, kézbe
fogni,megmérni egy mamutlábszárat, VR szemüveg repülni a Balaton felett, csapatmunkával
előadni Mátyás király mondáit vagy épp filmet készíteni Benedek Elek: A só című meséje
alapján. Közel 30 múzeummal dolgozunk együtt, akik interaktív programokat hoznak el az
iskolákba, vidám, aktív múzeumpedagógusok, színészek, tanárok. A program az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet jóvoltából pályázati forrásból valósulhat meg.
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A legérdekesebb tapasztalás, hogy az iskola „legrosszabbnak „kikiáltott gyereke viselkedik
ilyenkor a legjobban, aktív, csapatot szervez, mert végre teret kap arra, hogy Ő is kérdezzen,
megmutassa magát. A tanárok számára is jó gyakorlatként jelenik meg ez, hisz a kevéssé
hatékony, tekintélyelvű frontális oktatás összes elemét felváltjuk a kooperatív technikákkal,
élmény pedagógiai módszerekkel.
A feladatunk, hogy kísérjük gyermekeinket azon az úton, melyen haladnak, ahogy a japán
mondás mondja:
„A japánok úgy tartják, a gyermek a folyó és a két szülője mellette a part.
Ők adnak keretet az életének, ők vigyázzák túl ne csorduljon. Nem mondják meg, hogy folyjon, nem
szólnak bele, milyen sebességgel, nincs kötelező folyásirány, de vannak határok, támaszok, kapaszkodók.
És ott vannak ők egymásnak: a víz és a part. Kiegészítik egymást és támogatják. Attól teljesek, hogy
együtt vannak
Aztán majd egyszer eléri a víz a végtelen tengert, beleömlik és szabadon úszhat.”
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koloknet.hu
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Megjelenés formája

online

Cím

Legyen divat múzeumba járni

Link

http://www.koloknet.hu/iskola-2/legyen-divat-muzeumba-jarni/

Legyen divat múzeumba járni
2019. május 6. hétfő
2019 tavaszán újabb 8 iskolába érkezik a Mozaik Múzeumtúra. Az idei évben immár harmadik
alkalommal indul útjára a nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja. A kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi
Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet hívta életre azzal a céllal, hogy a múzeumokat
népszerűsítse a 10-14 éves gyerekek és tanáraik körében. Az azóta eltelt időszakban 15 iskola
diákjaihoz jutott el eddig a múzeumtúra, a 2019-es tanév tavaszán pedig újabb 8 fővárosi és
vidéki iskolába érkezik a programsorozat. Így a tavaszi eseményekkel együtt már 5000 diák
vehet részt az edukációs roadshow-n.
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” –
nyilatkozta korábban Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra programot koordináló Örökség
Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.
A rendezvény során nem a gyerekek kirándulnak a múzeumokba, hanem kivételesen a
kiállítóterek és a múzeumpedagógusok költöznek az iskolák termeibe egy napra. A Felelős
Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások
az élménypedagógia valamennyi elemét felvonultatják. Cél, hogy a diákok játszva, szórakozva
jussanak ismeretanyaghoz, vagy felelevenítsék a tankönyvekből korábban már elsajátított
tananyagot és megtapasztalják a tanulás örömét.
„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” – vallja Vargacz Alexandra, az iskolai
edukációs programok szervezését koordináló Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.
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M5 Híradó
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országos

Megjelenés formája

elektronikus

Cím

Útjára indult a Mozaik Múzeumtúra idei programfolyama

Link

https://www.mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-05-08-i-adas/

Útjára indult a Mozaik Múzeumtúra idei programfolyama
2019. május 8. szerda
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Útjára indult a Mozaik Múzeumtúra idei programfolyama
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https://www.mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-05-08-i-adas/

Útjára indult a Mozaik Múzeumtúra idei programfolyama
2019. május 8. szerda
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Mozaik Múzeumtúra Újbuda

Link

https://www.youtube.com/watch?v=pb4oiDvzP4c

Mozaik Múzeumtúra Újbuda
2019. május 9. csütörtök
Házunk csapata az újbudai Petőfi Sándor Általános Iskolában a Mozaik Múzeumtúra
keretein belül mesélt a kiállításról.
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5/10/2019
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Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a
rákospalotai diákok számára
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https://felelosszulokiskolaja.hu/oktatas/erkezik-a-mozaikmuzeumtura-muzeumpedagogiai-foglalkozasok-a-rakospalotaidiakok-szamara

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a rákospalotai
diákok számára
2019. május 10. péntek
2019. május 15-én Rákospalotára érkezik az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik
Múzeumtúra iskolai edukációs programja. A Kossuth Lajos Általános Iskola felsős diákjai
félnapos program keretein belül más népek kultúrájának hangszereit szólaltathatják meg,
harcalaki kiképzésen vehetnek részt, érdekességeket hallhatnak a huszárok életéről, a
rádiózás, televíziózás világával ismerkedhetnek, emellett pedig tabletek és Kahoot játék
segítségével zsidó kiválóságokról tanulhatnak, valamint Jocó bácsi rendhagyó vetélkedőjén
mérhetik össze tudásukat. A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében
felkeltsék a diákok és tanárok figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy
megismerjék a múzeumi programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg
Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai
foglalkozásokon az osztályok az előre kialakított helyszíneken párhuzamosan több állomáson
kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen
a művészetek világában. A tanulók a megadott témával már előzetesen foglalkoznak és mini
előadásokat, produkciókat állítanak össze, amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt
mutatnak be. A 10-14 éves korosztály fél napon keresztül a következő foglalkozásokon vehet
majd részt:
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
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„indulhatnak a csatába”, mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok
életéről.
Az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából egy QR kódos applikáció
segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik darabjaira, valamint egy
televízió belsejében is barangolhatnak. A régmúlt eszközeit újra felfedezhetik a modern
technológia nyújtotta élmények segítségével.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tableteken és Kahoot vetélkedőn keresztül
merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében, munkásságában,
valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy éppen Zuckerberg életét
közelebbről.
Emellett a diákok megtekinthetnek majd a Da Vinci TV mozisarokban egy-egy kisfilmet is,
ahol az edukációs műsorban elhangzott információk alapján válaszolnak a témához kacsolódó
kérdésekre. A Da Vinci TV az élményalapú oktatás jeles képviselője 90 országban, köztük
Magyarországon is, műsorai jó néhány tudományterületet részletesen érintenek, az
érdekességek önálló felfedezésére ösztönöznek, ezért is csatlakoztak partnerként az iskolai
edukációs programhoz.
Dátum

5/10/2019

Felület

felelosszulokiskolaja.blog.hu
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Megjelenés formája

online

Cím

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a
rákospalotai diákok számára

Link

https://felelosszulokiskolaja.hu/oktatas/erkezik-a-mozaikmuzeumtura-muzeumpedagogiai-foglalkozasok-a-rakospalotaidiakok-szamara

Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a rákospalotai
diákok számára
2019. május 10. péntek
2019. május 15-én Rákospalotára érkezik az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik
Múzeumtúra iskolai edukációs programja. A Kossuth Lajos Általános Iskola felsős diákjai
félnapos program keretein belül más népek kultúrájának hangszereit szólaltathatják meg,
harcalaki kiképzésen vehetnek részt, érdekességeket hallhatnak a huszárok életéről, a
rádiózás, televíziózás világával ismerkedhetnek, emellett pedig tabletek és Kahoot játék
segítségével zsidó kiválóságokról tanulhatnak, valamint Jocó bácsi rendhagyó vetélkedőjén
mérhetik össze tudásukat. A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében
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felkeltsék a diákok és tanárok figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy
megismerjék a múzeumi programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg
Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai
foglalkozásokon az osztályok az előre kialakított helyszíneken párhuzamosan több állomáson
kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen
a művészetek világában. A tanulók a megadott témával már előzetesen foglalkoznak és mini
előadásokat, produkciókat állítanak össze, amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt
mutatnak be. A 10-14 éves korosztály fél napon keresztül a következő foglalkozásokon vehet
majd részt:
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.

Az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely jóvoltából egy QR kódos applikáció
segítségével a táblagépen egy rádió a gyerekek szeme előtt hullik darabjaira, valamint egy
televízió belsejében is barangolhatnak. A régmúlt eszközeit újra felfedezhetik a modern
technológia nyújtotta élmények segítségével.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tableteken és Kahoot vetélkedőn keresztül
merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében, munkásságában,
valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy éppen Zuckerberg életét
közelebbről.
Emellett a diákok megtekinthetnek majd a Da Vinci TV mozisarokban egy-egy kisfilmet is,
ahol az edukációs műsorban elhangzott információk alapján válaszolnak a témához kacsolódó
kérdésekre. A Da Vinci TV az élményalapú oktatás jeles képviselője 90 országban, köztük
Magyarországon is, műsorai jó néhány tudományterületet részletesen érintenek, az
érdekességek önálló felfedezésére ösztönöznek, ezért is csatlakoztak partnerként az iskolai
edukációs programhoz.
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
Dátum

5/12/2019
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A magyar múzeumok legjava-rendhagyó módon

Link

https://infostart.hu/kultura/2019/05/12/a-magyar-muzeumoklegjava-rendhagyo-modon

A magyar múzeumok legjava-rendhagyó módon
2019. május 12. vasárnap
Már közel 5 ezer diák vett részt a Mozaik Múzeumtúrán. A kulturális intézményekben és
iskolákban is zajló programokról Tibenszky Moni Lisát, a szervező Felelős Szülők
Iskolájának alapító ügyvezetőjét kérdeztük.
A Mozaik Múzeumtúrát az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálja, és két részből áll: az
egyik részét olyan nyílt napok jelentik, amelyeket a nagyközönség is meglátogathat. Ezeket
megyeközpontokban, nagyvárosokban rendezik, több száz múzeum bevonásával. A másik
rész az iskolai roadshow, amelynek a szervezője és koordinátora a Felelős Szülők Iskolája, és
arról szól, hogy a múzeumok mennek az iskolásokhoz, hogy népszerűsítsék a múzeumokban
elérhető információkat. Ám ezt rendhagyó módon, az élményalapú oktatás és a
múzeumpedagógia modern technikáival, valamint a virtuliális valóság eszközeivel teszik mondta el az InfoRádióban Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője.
"Egy-egy etapban - ez most a harmadik - nyolc iskolához tudunk eljutni, és eddig közel ötezer
diákhoz ért el a Mozaik Múzeumtúra iskolai roadshow. Az a tapasztalatunk, hogy nagy
örömmel vesznek részt a diákok az olyan programokban, mint a Természettudományi
Múzeum mammutcsontjainak vizsgálata, a szolnoki RepTár VR-szemüvegeinek repülési
élményein át megtapasztalható Puma-történelem" - sorolta a szakember.
A nyílt napokra családokat is várnak, az információk a programsorozat honlapján találhatók
meg, ahol az iskolák is pályázhatnak a Mozaik Múzeumtúrán való részvételre. A szervezők
célja, hogy ismét divatba hozzák a múzeumba járást.
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Legyen divat múzeumba járni- Kiállítástúra az iskolákban
2019. május 14. kedd
Egész kiállítótermek és múzeumpedagógusok költöznek ki az oktatási intézményekbe a
Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs program kezdeményezésére. Az Újbudai Petőfi
Sándor Általános Iskola diákjai például a napokban megtanulták a huszárvágást,
elsajátították a helyes terítést és kipróbálhatták a didzseridut.
Legyen divat múzeumba járni! – ez a mottója idén is a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programjának. A kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a
Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet hívta életre azzal a céllal, hogy a
múzeumokat népszerűsítse a 10-14 éves gyermekek és tanáraik körében. Idén 8 fővárosi és
vidéki iskolába érkezik a programsorozat.
Múzeumlátogatás – látogató múzeum
A rendezvényre nem a diákok látogatnak el egy-egy intézménybe, hanem a kiállítótermek és
múzeumpedagógusok mennek ki az iskolákba. Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjainak a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza, a Reptár-Szolnoki repülőmúzeum, a
fővárosi Bélyegmúzeum, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum, valamint a pákozdi Katonai Emlékpark és a kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény mutatkozott be. A diákok a múzeumpedagógusok irányításával
csapatokban versenyeztek egymással, vagy ismerkedtek a múzeumokban kiállított
tárgyakkal.
Huszárvágás, szuronyharc
A Reptár-Szolnoki repülőmúzeum játékában például a „gyalogharcosok” a hat mozdulatból
álló huszárvágást tanulták meg – félelmetesen hangzik, régen a huszárok így vágták le az
ellenfél fejét. Most sem járt jól, aki eltévesztette a mozdulatot, hiszen kardja összecsattant
szomszédjáéval. A másik csoport a szigonnyal és a katonai mozdulatokkal ismerkedett.
Megtudták, hogy ha egy mai katona a balra át vagy a jobbra át vezényszót hallja, akkor a lábai
a földet súrolva mozdulnak, ám régen ezt nem lehetett így csinálni. 170 évvel ezelőtt ugyanis
nem műanyagból volt a cipő talpa, hanem valódi bőrből, ezért enyhe lábemeléssel, háromnégy kisebb lépéssel fordultak a katonák. Amikor pedig csatára készültek, a szuronnyal kellett
ledöfniük az ellenséget. Ehhez a szuronyt harci helyzetbe kellett tenni. Noha a lányok egy
részének ez a feladat már sok volt, azért ők is megtanulták, hogyan kell helyesen fogni,
használni ezt az eszközt.
308

Mindenhez kenyeret eszik a magyar ember
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum pedagógusa először a helyes terítést
mutatta be. A kenyeres tányér funkcióját a diákok nem találták ki, volt, aki szálkás-, más
desszertes tányérnak nézte. De megtudták, hogy mivel a „magyar ember mindenhez kenyeret
próbál enni, ahhoz is, amihez nem lehet, ezért kell kitenni kenyérnek és zsemlének való
kistányért”. Háromféle poharat illik az asztalra helyezni, a feles vagy aperitifnek valót, a bor
és a víz töltéséhez egy- egy másikat. Az evőeszközökkel pedig kintről haladunk befelé,
levessel, hallal kezdünk és ott van a kávéhoz használható kanál is. De, mint a pedagógus
elmondta, nemcsak teríteni tud egy ügyes pincér, hanem a különböző igényeket figyelembe
véve ételt ajánlani is. Ez már a diákok feladata volt, akiknek 4 csoportban egy régi,
Magyarország egyik legelegánsabb étterméből, a Gundelből származó étlap alapján kellett
menüt választaniuk különböző igények szerint. Volt, akihez olyan virtuális vendég érkezett,
aki kevés húst fogyasztott, de a tejet szerette. A másik asztalnál inkább a tésztaételeket
kedvelték. Előételt, főételt, és desszertet kellett ajánlaniuk, erre kaptak pontokat.
Fehér, magyar és puli – Zuckerberg kutyája
Egy másik teremben a Zsidó Kiválóságok Háza volt kíváncsi a diákok tudására. Tableten
kellett válaszolniuk a feltett kérdésekre, amelyek közül mindegyik Mark Zuckerbergre
vonatkozott. Egyebek mellett arra várt választ, hogy a Facebook oldal kitalálója mikor
született, milyen kapcsolata van Magyarországgal, és milyen színű a pulija.
Doromb, furaja, didzseridu
A Leskowsky Hangszergyűjtemény pedagógusa érdekes hangszereket mutatott be a
gyermekeknek, amit ki is próbálhattak az önként vállalkozók. A dorombot szinte mindenki
ismerte, de a szlovák, vállra helyezhető, háromlyukú furaja megszólaltatása igazi próbatétel
volt.
A hangszerrel régen egyik hegyről a másikra küldtek üzenetet egymásnak az emberek. A
didzseridu ősi ausztrál hangszer, megszólaltatásához a körlégzést kell elsajátítani. Ezt először
egy bátor kislány próbálta ki, majd egy angoltanár jelentkezett, neki ugyanis sok ismerőse él
Ausztráliában. A diákok azt mondták, jól érezték magukat a programon. Többségük nem
szokott múzeumba járni, de a jövőben szívesen változtatna ezen.
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Mozaik Múzeumtúra-Iskolai edukációs programsorozat

Link

http://xvmedia.hu/event/mozaik-muzeumtura-iskolai-edukaciosprogramsorozat/

Mozaik Múzeumtúra-Iskolai edukációs programsorozat
2019. május 15. szerda
A rendezvény helyszíne:
Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola
(1151 Budapest, Kossuth utca 53.)
Megnyitó:
2019.

május 15. (szerda), 09:00 (aula)

Edukációs program:
május 15. (szerda) 09:20-13:00 (az iskola területén)
Köszöntőt mond:
Bikfalvi Borbála igazgató
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
Az edukációs program célja, hogy a múzeumokat népszerűsítse a gyerekek körében, amely
feledhetetlen élményt biztosít a gyerekeknek. Az iskola termeibe költöznek a múzeumok. A
játékos múzeumpedagógiai foglalkozások egész délelőtt zajlanak a termekben, ugyanakkor az
aulában vetélkedőn és hangszerbemutatón vesznek részt a tanulók.
Az iskolánkba érkező múzeumok: RepTár – Szolnoki repülőmúzeum, Zsidó Kiválóságok
Háza, Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, Katonai Emlékpark Pákozd, Leskowsky
Hangszergyűjtemény, MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.
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Mozaik Múzeumtúra a Kossuth Iskolában

Link

http://xvmedia.hu/video/hirtukor-2019-05-17/

Mozaik Múzeumtúra a Kossuth Iskolában
2019. május 17. péntek
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Taníts játszva-Mozaik Múzeumtúra az iskolában
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Taníts játszva-Mozaik Múzeumtúra az iskolában
2019. május 20. hétfő
Múzeumlátogatás iskolásokkal? Úgyhogy divatos legyen, ne legyen kötelező program, s
még a gyerekek is élvezzék? Ezzel a kihívással kell szembenézniük a Mozaik
Múzeumtúra szervezőinek, akik megfordították az eseményt, s a múzeumokat viszik el az
iskolákba. Bízva abba, hogy újra divat lesz múzeumba járni.
Múzeum másképp
Ötödikesek, hatodikosok sorakoznak a budapesti XI. kerületi Petőfi Sándor Általános
Iskola csarnokában. Mindegyikük készült egy kis bemutatkozóval, egymást biztatva, hajrázva
indulnak el a múzeumtúrára. Kihívás, tanóra, vagy megmérettetés ez számukra? Egy kicsit ez,
egy kicsit az. A Mozaik Múzeumtúrának pont ez a lényege. Hiszen magunktól, családostul,
valljuk be, nagyon kevesen vesszük a fáradtságot, hogy elmenjünk a gyerekekkel
múzeumokba. Inkább az iskolai kirándulásokon találkoznak a múzeumokkal, s akkor is sokan
úgy vélik, hogy unalmas, nem lehet hangosan beszélni, csak vitrinekben nézhetik meg a
kiállított tárgyakat. S valljuk be, hogy melyik kiskamaszt kötné le egy ilyen program? Itt
viszont minden fordítva van. A program lényege, hogy a múzeumok jönnek el az iskolákba,
programokkal készülnek, egy kis betekintést mutatnak meg a kiállításaikból. Itt mindent meg
lehet fogni, ki lehet próbálni, s ha kedvük van a gyerekeknek, akkor később ténylegesen
ellátogathatnak az adott múzeumba.
Az iskolai program másik része az interaktív játék. A gyerekeket Jocó bácsi – Balatoni József,
történelem tanár várta, aki egy kis bemelegítésképpen játékra invitálta a tanulókat. A túra első
állomása tehát egy kvízzel indult. Betű rejtvényekkel, szójátékokkal, anagrammákkal indult a
nap, s a játékos bemelegítés után máris egy interaktív órába csöppenthettek a gyerekek. A
Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője nemcsak megmutogatta az érdekes hangszereket,
hanem a gyerekekkel együtt zenélt. A gyerekek kipróbálhatták a didzseridut, belefújhattak
egy igazi havasi kürtbe, együtt doboltak, csörgődoboltak és kolompoltak, mini koncertet
varázsolva az iskola falai közé.
Hét múzeum egy helyen
A többi csoport eközben sorba járta a termeket, ahol megmérettethettek, mint pincérek, a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum foglalkozásán. Majd a tányérok kivitele
után, menüt állíthattak össze. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum foglalkozásán a magyar
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sport igazi aranykorát ismerhették meg a gyerekek, sőt még a vívást is kipróbálhatták. A Zsidó
Kiválóságok Háza programján tabletten ismerhették meg a gyerekek a zsidó származású
tudósok életét, de vendég volt itt – igaz virtuálisan – Einstein és Zuckerberg is. A Reptár –
Szolnoki repülőmúzeum termében a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
elevenítették fel VR szemüvegeken keresztül. A Bélyegmúzeum programján a múzeum 13
millió bélyegből álló gyűjteményének egy kis ízelítőjét nézhették meg. Az iskola udvarán
pedig a pákozdi Katonai Emlékpark munkatársai várták a gyerekeket, s az 1848/49-es
szabadságharcról meséltek nekik, fából készült puskákat, kardokat tanultak meg forgatni a
korhű ruhába öltözött katonától.
Élményalapú oktatás
Még leírni is sok, mennyi program várta a gyerekeket. Fárasztó délelőtt volt-e számukra? Én
azt gondolom, hogy nem. Játszva tanultak, olyan témákba kaptak betekintést, amelyek
valóban újak voltak számukra. Úgy tanulhattak, hogy élmény volt a délelőtt minden perce. Itt
senki sem unatkozott, nem volt csengő, nem volt szünet, mégis minden gyerek arcáról a
boldogságot, a kalandvágyat, az újonnan kapott tudás örömét tudtam kivenni. Ez az
élménypedagógia lényege.
A Mozaik Múzeumtúrát a Felelős Szülők Iskolája szervezte, s 2017 óta, mióta e program
elindult, már 15 iskolába tudták becsempészni a múzeumokat. 2019 tavaszán pedig újabb 8
fővárosi és vidéki iskolába érkezik meg a programsorozat.
S, hogy valóban múzeumlátogatók lesznek ezek a gyerekek, nem tudhatjuk, de a
kezdeményezés célja, hogy már gyerekkorban kell elkezdeni megismertetni velük ezt a
különleges világot, mert később egyre nehezebb bevonni őket. S ezekben segítenek a játékos
tanulás, az élménypedagógiai módszerek, ismeretterjesztő applikációk és a digitális,
technológiai eszközök, amelyeket ilyenkor bevonnak az oktatásba.
Csak ajánlani tudom, keressétek ezt a programot. Jelentkezzenek az iskolák rá, hogy minél
több gyerekhez jussanak el a múzeumi élmények.
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Legyen divat múzeumba járni!

Link

https://soundcloud.com/mannafm/csaladi-manna-mozaikmuzeumtura-20190518

Legyen divat múzeumba járni!
2019. május 20. hétfő
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Élményteli diáknap – avagy a múzeumok iskolába járnak!
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zeumok_iskolaba_jarnak

Élményteli diáknap – avagy a múzeumok iskolába járnak!
2019. május 20. hétfő
Mozaik Múzeumtúra iskolai élményprogram egy tanár szemével
A tanításról és iskolai életről az emberek többségének van egy elképzelése és többnyire
mindenki ért hozzá, éppen, mint a focihoz ebben az országban. Csakhogy hiába járt bárki
iskolába annak idején és homályos emlékeire támaszkodva igyekszik messzemenő
következtetéseket és kinyilatkoztatásokat tenni a jelenlegi helyzetről, a gyerekét tanítókról, az
iskolában folyó eseményekről, a rossz hír mindenképpen az, hogy ennek a víziónak
gyakorlatilag semmi köze a valósághoz. A tanárok szerepe igencsak megváltozott, a diákok
számára másként kell élményt szerezni....és hogy erre képesek a múzeumok, ez maga a csoda!
Van egy alapvető tévedés. A tanár csak azért van ott az iskolában, hogy tanítson. Ez a dolga,
semmi más. Ez a mondat helyesen ma már így hangzik:,,A tanár eredetileg azért van ott az
iskolában, hogy tanítson, de ugyanakkor nevel, krízishelyzeteket old meg(érzelmi, fizikai,
családi ügyekben), sőt manapság programszervezőként is tevékenykedik. Mert léteznek
témahetek, diáknapok, kirándulások külföldön és belföldön egyaránt. A diáknap pedig
önmagában csak és kizárólag a gyereksereg szórakoztatását célozza meg. De próbált-e már
valaki egyszerre megmozgatni több száz különböző korú és érdeklődésű iskolást?
Emberpróbáló és szinte reménytelen feladat. Nem beszélve a rendelkezésre álló emberi és
egyéb erőforrások szűkösségéről.
Kivétel az, ha iskoládba ellátogat a Mozaik Múzeumtúra. Na, akkor könnyebb lesz.
Mert minden tanár álma egy olyan edukációs program, amit úgy állítottak össze a
szakemberek, hogy a megadott korosztályt célozza (felső tagozat), játszva, élvezetesen tanít és
egy jó ügyet támogat. A Mozaik Múzeumtúra pont ilyen. Ebben az esetben a diákok ízelítőt
kapnak a múzeumok által kínált interaktív szórakozási lehetőségekből. A különböző helyekről
érkező múzeumpedagógusok félnapos, jól szervezett program keretén belül több múzeum
által kialakított helyszíneken bizonyítják be, hogy a múzeumok új és izgalmasabb életre keltek
az utóbbi időben.
Hát nem szeretnéd elérni, hogy a tanítványaid a múzeum szó hallatán ne tiltakozzanak, hanem azt
mondják, rendben, nézzük meg, biztos ez is izgalmas lesz!
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A szigetszentmiklósi Kardos iskola közel 300 tanulója biztosan így reagál majd, miután április
17-én harcalaki kiképzésen vettek részt a pákozdi Katonai Emlékpark jóvoltából, vagy
a Magyar Olimpia és Sportmúzeum szakembereivel a magyar sport aranykoráról tanultak.
Ugyanakkor egy másik teremben éppen a vadászrepülőgépek világárban mélyedtek el
a szolnoki Reptárral, akik a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit elevenítették
fel és VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül. Mindemellett tabletek és Kahoot játék
segítségével zsidó kiválóságokról is ismereteket szereztek a Zsidó Kiválóságok
Háza termében, sőt bepillanthattak Mátyás király palotájába, könyvtárába vagy éppen
konyhájába a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusaival.
Arra sem sokan emlékeztek a kollégák közül, mikor sikerült hat osztálynyi gyereket jókedvű,
de fegyelmezett játékra bírni egy tornateremben. A Bajor Gizi Színészmúzeum képviseletében
érkezett Elek Ányosnak improvizációs és drámapedagógiai játékokkal sikerült elvarázsolnia
a felsős diákokat és ezt elérnie velük. Itt terítéken volt Benedek Elek: Só című meséjének
újraértelmezett változata amerikai mozifilmként, vagy éppen Rómeó és Júlia erkélyjelenete és
Mátyás király is. Külön említést érdemel, hogy ezt a programot külön felkészülés előzte meg
a kijelölt témákban osztályfőnöki segítséggel. Ez sem megy mindig könnyen, hiszen a
tananyag mellé nem könnyű bepréselni az ehhez szükséges időt, de a kollégák kifejezetten
élvezték a témák játékos feldolgozását. Talán számukra is új színt, ötletet hozott a napi rutinba.
Jókedvű, közös munkát mindenképpen.
Az pedig, hogy a Leskowsky Hangszergyűjtemény jóvoltából a diákok más népek
kultúrájának hangszereit szólaltathatták meg örökre nagy élmény marad.
Nem kétséges, hogy az élménypedagógia a legjobb út a gyerekek tanulási kedvének
fenntartásához, de ehhez új módszerekre, jól szervezett programokra és megfelelő
szakemberekre van szükség. Éppen úgy, ahogy a Mozaik Múzeumtúrát lebonyolítja a Felelős
Szülők Iskolája.
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Múzeumok az iskolákban

Link

https://ujbuda.hu/ujbuda/muzeumok-az-iskolakban

Múzeumok az iskolákban
2019. május 23. csütörtök
„Legyen divat múzeumba járni!” – hirdeti a Mozaik Múzeumtúra edukációs
programsorozat, amely idén harmadik alkalommal indult útjára. Az első élménynapot
május 8-án az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskolában rendezték.
A Mozaik Múzeumtúra kezdeményezés 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a
Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet ötlete alapján valósult meg azzal a
céllal,
hogy
a
múzeumokat
népszerűsítse
a
10–14
évesek
körében.
Az edukációs rendezvénysorozat a tantermi színházi előadásokhoz hasonlóan a múzeumokat
viszi el az iskolákba. A Felelős Szülők Iskolája által szervezett interaktív foglalkozások a
sokszor személytelennek megélt látogatásokat múzeumpedagógiai módszerekkel teszik a
gyerekek számára is izgalmassá. – Itt az ideje, hogy a diákokat a saját nyelvükön szólítsuk meg
– mondta lapunknak Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapító-ügyvezetője.
Az idei első állomás az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola volt: ízelítőt hoztak ide többek
között a Bélyegmúzeum gyűjteményéből, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum pedig Puskás
labdájával,
a
kecskeméti
Leskowsky
Hangszergyűjtemény
különleges
zenei
instrumentumokkal jött el a diákokhoz. A múzeumi programok mellett Balatoni József, alias
Jocó bácsi, az ország egyik legnépszerűbb történelemtanára tartott játékos vetélkedőt.
Dátum

5/23/2019

Felület

Életképek

Média típusa

regionális

Megjelenés formája

nyomtatott

Cím

Házhoz jöttek a múzeumok

Házhoz jöttek a múzeumok
A Kossuth Lajos Általános Iskola felsősei május 15-én délelőtt különleges módon tanulhattak:
négy múzeum látogatott hozzájuk a Mozaik Múzeumtúra keretében. Bikfalvi Borbála igazgató
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köszöntötte a megjelent vendégeket, közöttük Kovács Katalint, az Észak-Pesti Tankerületi
Központ igazgatóját, majd Makranczi Zsolt, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója
bemutatta a Mozaik Múzeumtúra programot, a Felelős Szülők Iskolája alapító-ügyvezetője,
Tibenszky Moni Lisa pedig az iskolai edukációs programról beszélt. A diákok egy része
Balatoni József, Jocó bácsi történelemtanár vezetésével vetélkedőn vett részt, a többi osztály
pedig körbejárta a kitelepült múzeumokat, majd cseréltek. Az MTVA Rádió- és
Televíziótörténeti Kiállítóhely varázsdobozokat mutatott a gyerekeknek, a korabeli Orion 501
televízió és Orion rádió alkatrészeit tabletek segítségével fedezhették fel. A Zsidó Kiválóságok
Háza Mark Zuckerberg, a Facebook alapítójának életét dolgozta fel szintén tabletek
segítségével, viszont a pákozdi Katonai Emlékpark múzeumpedagógusa fapuskákkal
gyakorlatoztatta a tanulókat úgy, ahogy azt 1848-ban is tették a katonák. A Leskowsky
Hangszergyűjteményt Szilágyi Áron mutatta be, náluk a zajongás és a zenélés néha közel
került egymáshoz. A délelőtt végére ismét bebizonyosodott, hogy ismereteket szerezni a
szokásostól eltérő módon is lehet.
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Amikor a múzeum keresi fel a látogatókat. Egy izgalmas délelőtt a
Kőrösiben

Link

https://www.facebook.com/pages/category/Movie-TelevisionStudio/Telekeszi-Tv-540545836094151/

Amikor a múzeum keresi fel a látogatókat. Egy izgalmas délelőtt a Kőrösiben
2019. május 27. hétfő
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Taníts játszva!-mozaik múzeumtúra az iskolákban
2019. május 29. szerda
Idén harmadik alkalommal indult útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs program.
A kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum
és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet hívta életre azzal a céllal, hogy a múzeumokat
népszerűsítse a 10-14 éves gyerekek és tanáraik körében. Az azóta eltelt időszakban 17
iskola diákjához jutott el a múzeumtúra. A 2019-es tanév tavaszán pedig újabb 8 fővárosi
és vidéki iskolába érkezik a programsorozat, amelynek szakmai lebonyolítója a Felelős
Szülők Iskolája.
Így a tavaszi eseményekkel együtt már 5000 diák vehet részt az edukációs roadshow-n. Az
Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola múzeum túráját 2019. május 8-án L. Simon László
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális bizottságának alelnöke nyitotta meg, míg
a programot Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója ismertette.
Élménybeszámoló a http://www.napocska.hu oldaláról:
Vajon tényleg létezik élvezetes múzeumlátogatás iskolásokkal? Úgyhogy divatos legyen,
ne legyen kötelező program, s még a gyerekek is élvezzék? Ezzel a kihívással kell
szembenézniük a Mozaik Múzeumtúra szervezőinek, akik megfordították az eseményt, s a
múzeumokat viszik el az iskolákba. Bízva abba, hogy újra divat lesz múzeumba járni.
MÚZEUM MÁSKÉPP
Ötödikesek, hatodikosok sorakoznak a budapesti XI. kerületi Petőfi Sándor Általános
Iskola csarnokában. Mindegyikük készült egy kis bemutatkozóval, egymást biztatva, hajrázva
indulnak el a múzeumtúrára. Kihívás, tanóra, vagy megmérettetés ez számukra? Egy kicsit ez,
egy kicsit az. A Mozaik Múzeumtúrának pont ez a lényege. Hiszen magunktól, családostul,
valljuk be, nagyon kevesen vesszük a fáradtságot, hogy elmenjünk a gyerekekkel
múzeumokba. Inkább az iskolai kirándulásokon találkoznak a múzeumokkal, s akkor is sokan
úgy vélik, hogy unalmas, nem lehet hangosan beszélni, csak vitrinekben nézhetik meg a
kiállított tárgyakat. S valljuk be, hogy melyik kiskamaszt kötné le egy ilyen program? Itt
viszont minden fordítva van. A program lényege, hogy a múzeumok jönnek el az iskolákba,
programokkal készülnek, egy kis betekintést mutatnak meg a kiállításaikból. Itt mindent meg
lehet fogni, ki lehet próbálni, s ha kedvük van a gyerekeknek, akkor később ténylegesen
ellátogathatnak az adott múzeumba.
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Az iskolai program másik része az interaktív játék. A gyerekeket Jocó bácsi – Balatoni József,
történelem tanár várta, aki egy kis bemelegítésképpen játékra invitálta a tanulókat. A túra első
állomása tehát egy kvízzel indult. Betűrejtvényekkel, szójátékokkal, anagrammákkal indult a
nap, s a játékos bemelegítés után máris egy interaktív órába csöppenthettek a gyerekek.
A Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője nemcsak megmutogatta az érdekes
hangszereket, hanem a gyerekekkel együtt zenélt. A gyerekek kipróbálhatták a didzseridut,
belefújhattak egy igazi havasi kürtbe, együtt doboltak, csörgődoboltak és kolompoltak, mini
koncertet varázsolva az iskola falai közé.
HÉT MÚZEUM EGY HELYEN
A többi csoport eközben sorba járta a termeket, ahol megmérettethettek, mint pincérek,
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum foglalkozásán. Majd a tányérok kivitele
után, menüt állíthattak össze. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum foglalkozásán a magyar
sport igazi aranykorát ismerhették meg a gyerekek, sőt még a vívást is kipróbálhatták. A Zsidó
Kiválóságok Háza programján tabletten ismerhették meg a gyerekek a zsidó származású
tudósok életét, de vendég volt itt – igaz virtuálisan – Einstein és Zuckerberg is. A Reptár –
Szolnoki repülőmúzeum termében a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
elevenítették fel VR szemüvegeken keresztül. A Bélyegmúzeum programján a múzeum 13
millió bélyegből álló gyűjteményének egy kis ízelítőjét nézhették meg. Az iskola udvarán
pedig a Pákozdi Katonai Emlékpark munkatársai várták a gyerekeket, s az 1848/49-es
szabadságharcról meséltek nekik, fából készült puskákat, kardokat tanultak meg forgatni a
korhű ruhába öltözött katonától.
ÉLMÉNYALAPÚ OKTATÁS
Még leírni is sok, mennyi program várta a gyerekeket. Fárasztó délelőtt volt-e számukra? Én
azt gondolom, hogy nem. Játszva tanultak, olyan témákba kaptak betekintést, amelyek
valóban újak voltak számukra. Úgy tanulhattak, hogy élmény volt a délelőtt minden perce. Itt
senki sem unatkozott, nem volt csengő, nem volt szünet, mégis minden gyerek arcáról a
boldogságot, a kalandvágyat, az újonnan kapott tudás örömét tudtam kivenni. Ez az
élménypedagógia lényege.
S, hogy valóban múzeumlátogatók lesznek ezek a gyerekek, nem tudhatjuk, de a
kezdeményezés célja, hogy már gyerekkorban kell elkezdeni megismertetni velük ezt a
különleges világot, mert később egyre nehezebb bevonni őket. S ezekben segítenek a játékos
tanulás, az élménypedagógiai módszerek, ismeretterjesztő applikációk és a digitális,
technológiai
eszközök,
amelyeket
ilyenkor
bevonnak
az
oktatásba.
Csak ajánlani tudom, keressétek ezt a programot. Jelentkezzenek az iskolák rá, hogy minél
több gyerekhez jussanak el a múzeumi élmények. A legjobb bizonyíték erre egy résztvevő
kamasz véleménye:
Az Újbudai iskola 8.a osztályos tanulója, Halmos Bence állítja, hogy óriási élmény volt
számunkra a Mozaik Múzeumtúra. Ezen a napon megtapasztalták, milyen jó is lehet
múzeumba járni.
,,Nagyon sok olyan dolgot tudtunk meg, ami a mindennapi élethez is tartozik (pl.: Vendéglátóipari
Múzeum), valamint olyanokat, amiket jó, ha tudunk (pl.: Híres zsidó emberek, milyen a katonaság).
Kifejezetten tetszett az osztálynak, hogy modern eszközöket is kipróbálhattunk. Összehozta az osztályt
a csapatnév, az induló, a vers és az osztálybemutató kitalálása. Ezután már más szemmel nézünk a
múzeumokra.”
A 8.a osztályfőnöke – Varga Annamária – szerint igazán különleges ötlet, hogy a múzeumok
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házhoz jönnek. Az izgalmakat fokozta, hogy a vetélkedő fődíja egy kiválasztott múzeum
meglátogatása volt.
,,Osztályom – igazi csapatként – nagyon komolyan vette a kérést: tablót készítettek, verset írtak,
csatakiáltást találtak ki, bemutatkozó videót állítottak össze. A délelőtt folyamán a különböző helyszínek
feladatai érdekesek, szórakoztatóak voltak. A legmodernebb technikai eszközök használata a feladatok
megoldásánál külön élmény volt a gyerekeknek. A hagyományok ápolása és a modern kor kihívásainak
ötvözése nagyszerű volt. Titkon reméltük, és sikerült: megnyertük a versenyt. Nagy örömmel látogatunk
majd el a kiválasztott múzeumba. Köszönet a lehetőségért, a szervezésért, a lebonyolításért!”
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Taníts játszva! – Mozaik Múzeumtúra az iskolákban
2019. május. 29 szerda
Idén harmadik alkalommal indult útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs program. A
kezdeményezést 2017-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet hívta életre azzal a céllal, hogy a múzeumokat népszerűsítse
a 10-14 éves gyerekek és tanáraik körében. Az azóta eltelt időszakban 17 iskola diákjához jutott
el a múzeumtúra. A 2019-es tanév tavaszán pedig újabb 8 fővárosi és vidéki iskolába érkezik
a programsorozat, amelynek szakmai lebonyolítója a Felelős Szülők Iskolája. Így a tavaszi
eseményekkel együtt már 5000 diák vehet részt az edukációs roadshow-n. Az Újbudai Petőfi
Sándor Általános Iskola múzeum túráját 2019. május 8-án L. Simon László országgyűlési
képviselő, az Országgyűlés Kulturális bizottságának alelnöke nyitotta meg, míg a programot
Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója ismertette. Élménybeszámoló
a Napocska oldaláról.
Vajon tényleg létezik élvezetes múzeumlátogatás iskolásokkal? Úgy, hogy divatos legyen, ne
legyen kötelező program, s még a gyerekek is élvezzék? Ezzel a kihívással kell szembenézniük
a Mozaik Múzeumtúra szervezőinek, akik megfordították az eseményt, s a múzeumokat
viszik el az iskolákba. Bízva abba, hogy újra divat lesz múzeumba járni.
MÚZEUM MÁSKÉPP
Ötödikesek, hatodikosok sorakoznak a budapesti XI. kerületi Petőfi Sándor Általános
Iskola csarnokában. Mindegyikük készült egy kis bemutatkozóval, egymást biztatva,
hajrázva indulnak el a múzeumtúrára. Kihívás, tanóra, vagy megmérettetés ez számukra? Egy
kicsit ez, egy kicsit az. A Mozaik Múzeumtúrának pont ez a lényege. Hiszen magunktól,
családostul, valljuk be, nagyon kevesen vesszük a fáradtságot, hogy elmenjünk a gyerekekkel
múzeumokba. Inkább az iskolai kirándulásokon találkoznak a múzeumokkal, s akkor is sokan
úgy vélik, hogy unalmas, nem lehet hangosan beszélni, csak vitrinekben nézhetik meg a
kiállított tárgyakat. S valljuk be, hogy melyik kiskamaszt kötné le egy ilyen program? Itt
viszont minden fordítva van. A program lényege, hogy a múzeumok jönnek el az iskolákba,
programokkal készülnek, egy kis betekintést mutatnak meg a kiállításaikból. Itt mindent meg
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lehet fogni, ki lehet próbálni, s ha kedvük van a gyerekeknek, akkor később ténylegesen
ellátogathatnak az adott múzeumba.
Az iskolai program másik része az interaktív játék. A gyerekeket Jocó bácsi – Balatoni József,
történelem tanár várta, aki egy kis bemelegítésképpen játékra invitálta a tanulókat. A túra első
állomása tehát egy kvízzel indult. Betűrejtvényekkel, szójátékokkal, anagrammákkal indult a
nap, s a játékos bemelegítés után máris egy interaktív órába csöppenthettek a gyerekek.
A Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője nemcsak megmutogatta az érdekes
hangszereket, hanem a gyerekekkel együtt zenélt. A gyerekek kipróbálhatták a didzseridut,
belefújhattak egy igazi havasi kürtbe, együtt doboltak, csörgődoboltak és kolompoltak, mini
koncertet varázsolva az iskola falai közé.
HÉT MÚZEUM EGY HELYEN
A többi csoport eközben sorba járta a termeket, ahol megmérettethettek, mint pincérek,
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum foglalkozásán. Majd a tányérok kivitele
után, menüt állíthattak össze. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum foglalkozásán a magyar
sport igazi aranykorát ismerhették meg a gyerekek, sőt még a vívást is kipróbálhatták. A Zsidó
Kiválóságok Háza programján tabletten ismerhették meg a gyerekek a zsidó származású
tudósok életét, de vendég volt itt – igaz virtuálisan – Einstein és Zuckerberg is. A Reptár –
Szolnoki repülőmúzeum termében a magyar katonai repüléstörténet különböző fejezeteit
elevenítették fel VR szemüvegeken keresztül. A Bélyegmúzeum programján a múzeum 13
millió bélyegből álló gyűjteményének egy kis ízelítőjét nézhették meg. Az iskola udvarán
pedig a Pákozdi Katonai Emlékparkmunkatársai várták a gyerekeket, s az 1848/49-es
szabadságharcról meséltek nekik, fából készült puskákat, kardokat tanultak meg forgatni a
korhű ruhába öltözött katonától.
ÉLMÉNYALAPÚ OKTATÁS
Még leírni is sok, mennyi program várta a gyerekeket. Fárasztó délelőtt volt-e számukra? Én
azt gondolom, hogy nem. Játszva tanultak, olyan témákba kaptak betekintést, amelyek
valóban újak voltak számukra. Úgy tanulhattak, hogy élmény volt a délelőtt minden perce. Itt
senki sem unatkozott, nem volt csengő, nem volt szünet, mégis minden gyerek arcáról a
boldogságot, a kalandvágyat, az újonnan kapott tudás örömét tudtam kivenni. Ez az
élménypedagógia lényege.
S, hogy valóban múzeumlátogatók lesznek ezek a gyerekek, nem tudhatjuk, de a
kezdeményezés célja, hogy már gyerekkorban kell elkezdeni megismertetni velük ezt a
különleges világot, mert később egyre nehezebb bevonni őket. S ezekben segítenek a játékos
tanulás, az élménypedagógiai módszerek, ismeretterjesztő applikációk és a digitális,
technológiai eszközök, amelyeket ilyenkor bevonnak az oktatásba.
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Csak ajánlani tudom, keressétek ezt a programot. Jelentkezzenek az iskolák rá, hogy minél
több gyerekhez jussanak el a múzeumi élmények. A legjobb bizonyíték erre egy résztvevő
kamasz véleménye:
Az Újbudai iskola 8.a osztályos tanulója, Halmos Bence állítja, hogy óriási élmény volt
számunkra a Mozaik Múzeumtúra. Ezen a napon megtapasztalták, milyen jó is lehet
múzeumba járni.
,,Nagyon sok olyan dolgot tudtunk meg, ami a mindennapi élethez is tartozik (pl.:
Vendéglátóipari Múzeum), valamint olyanokat, amiket jó, ha tudunk (pl.: Híres zsidó
emberek, milyen a katonaság). Kifejezetten tetszett az osztálynak, hogy modern eszközöket is
kipróbálhattunk. Összehozta az osztályt a csapatnév, az induló, a vers és az osztálybemutató
kitalálása. Ezután már más szemmel nézünk a múzeumokra.”
A 8.a osztályfőnöke – Varga Annamária szerint- igazán különleges ötlet, hogy a múzeumok
házhoz jönnek. Az izgalmakat fokozta, hogy a vetélkedő fődíja egy kiválasztott múzeum
meglátogatása volt.
,,Osztályom – igazi csapatként – nagyon komolyan vette a kérést: tablót készítettek, verset
írtak, csatakiáltást találtak ki, bemutatkozó videót állítottak össze. A délelőtt folyamán a
különböző helyszínek feladatai érdekesek, szórakoztatóak voltak. A legmodernebb technikai
eszközök használata a feladatok megoldásánál külön élmény volt a gyerekeknek. A
hagyományok ápolása és a modern kor kihívásainak ötvözése nagyszerű volt. Titkon
reméltük, és sikerült: megnyertük a versenyt. Nagy örömmel látogatunk majd el a kiválasztott
múzeumba. Köszönet a lehetőségért, a szervezésért, a lebonyolításért!
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Egy napra ,,nemzeti múzeum” nyílt a Kőrösiben
2019. június 4. kedd
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Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a XV.kerületi
diákok számára
2019. június 4. kedd
Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja
a 2019-es tanév tavaszán is útjára indult és 2019. június 4-én Budapestre, a Hartyán Általános
Iskola felső tagozatos diákjaihoz érkezik a XV. kerületbe. A félnapos program keretein belül a
diákok többek között a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb hangszereit is kipróbálhatják,
tabletek és Kahoot játék segítségével zsidó kiválóságokról tanulhatnak és kipróbálhatják a
vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeit, és felfedezhetik, milyen hasznos dolgot
tanulhatunk ma a békeidők mestereitől.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és
tanárok figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi
programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai
foglalkozások során az osztályok az előre kialakított helyszíneken párhuzamosan több
állomáson kalandozhatnak történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok
vagy éppen a művészetek világában.
A diákokra rendhagyó történelem órán anagrammákkal, szóképekkel színesített fergeteges
történelmi vetélkedő vár Jocó bácsival, az ország legnépszerűbb tetkós töri tanárával, majd a
közös zenélés fergeteges élményét tapasztalhatják meg a kecskeméti Leskowsky
Hangszergyűjtemény segítségével, akik a világ legizgalmasabb, legkülönlegesebb zenei
instrumentumaival érkeznek a didzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a tradicionális
afrikai dobig, amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak.
A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő segítségével
merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében, munkásságában,
valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy éppen Zuckerberg életét
közelebbről.
A Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják magukat Dr. Csontként
is. Kiderül, mi mindent árulnak el a régészeti feltárásokból származó leletek.
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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 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vendéglátós pályaválasztási játékán
megfigyelhetik a diákok a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeit, és felfedezhetik,
milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől.
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
eleveníti fel, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a vadászrepülőgépek
világát.
A Magyar Nemzeti Múzeum helyszínén kiderül, igazságos volt-e Mátyás király, vagy éppen
ki volt a legnagyobb hadvezére. Sőt, látogatást tehetnek a gyerekek Mátyás országába,
megismerhetik a király hatalmas seregét, bebarangolják a palotát, bekukkantanak a
könyvtárába és a konyhájába.
A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program
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A múzeum, mint játszótér- Mozaik Múzeum

Link
https://www.bp16.hu/sites/default/files/dokumentumok/2019/11_0605_vegleges.
pdf

A múzeum, mint játszótér- Mozaik Múzeum
2019. június 5. szerda
A múzeumok többé nem unalmas, komor intézmények, hanem izgalmas és szórakoztató
központok, ahol a gyermekek játszva sajátíthatnak el új ismereteket. Május 27-én, a Lemhényi
Dezső Általános Iskolában rendezett Mozaik Múzeumtúra keretében a kultúra házhoz
érkezett a kíváncsi diákokhoz és tanáraikhoz.
A közelmúltban indult programsorozat a felső tagozatos diákokat célozza meg és különböző,
játékos és érdekes feladatokkal, vetélkedőkkel törekszik a tudás átadására a felnövekvő új
nemzedéknek. A múzeumpedagógiai rendezvényt a Felelős Szülők Iskolája szervezi a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A lebonyolításban a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet nyújtott segítő kezet. A különleges napot Dienes Anna, az iskola
igazgatónője nyitotta meg, majd átadta a szót a bemutatkozó múzeumoknak. A felvonuló
intézmények változatos kínálatukkal csalogatták a tudásra szomjazó tanulókat, melyben
megfért egymás mellett a régészet, a hangszeres bemutató, a telefonkészülékek története, a
bélyeggyűjtés vagy a Kahoot játék. A múzeumokban szokásos „mindent a szemnek és semmit
a kéznek” elvvel szemben a gyermekek itt mindent kipróbálhattak, használatba vehettek. A
rendezvényen a következő Múzeumok képviseltették magukat: a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, a Zsidó Kiválóságok Háza, a Természettudományi Múzeum, a
Postamúzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Budapesti
Bélyegmúzeum. A diákok megszólításában a fiatalos előadásmódnak is komoly szerepe van.
A gyermekek számára Balatoni József (Jocó Bácsi), az ország egyik legnépszerűbb
történelemtanára tartott rendhagyó vetélkedőt. A szervezők remélik, hogy a játékosságra építő
családias múzeumkultúra szélesebb körben is képes lesz teret hódítani.
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A múzeum, mint játszótér- Mozaik Múzeum
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https://www.bp16.hu/sites/default/files/dokumentumok/2019/11_0605_vegleges.
pdf

A múzeum, mint játszótér- Mozaik Múzeum
2019. június 5. szerda
A múzeumok többé nem unalmas, komor intézmények, hanem izgalmas és szórakoztató
központok, ahol a gyermekek játszva sajátíthatnak el új ismereteket. Május 27-én, a Lemhényi
Dezső Általános Iskolában rendezett Mozaik Múzeumtúra keretében a kultúra házhoz
érkezett a kíváncsi diákokhoz és tanáraikhoz.
A közelmúltban indult programsorozat a felső tagozatos diákokat célozza meg és különböző,
játékos és érdekes feladatokkal, vetélkedőkkel törekszik a tudás átadására a felnövekvő új
nemzedéknek. A múzeumpedagógiai rendezvényt a Felelős Szülők Iskolája szervezi a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A lebonyolításban a Néprajzi Múzeum és az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet nyújtott segítő kezet. A különleges napot Dienes Anna, az iskola
igazgatónője nyitotta meg, majd átadta a szót a bemutatkozó múzeumoknak. A felvonuló
intézmények változatos kínálatukkal csalogatták a tudásra szomjazó tanulókat, melyben
megfért egymás mellett a régészet, a hangszeres bemutató, a telefonkészülékek története, a
bélyeggyűjtés vagy a Kahoot játék. A múzeumokban szokásos „mindent a szemnek és semmit
a kéznek” elvvel szemben a gyermekek itt mindent kipróbálhattak, használatba vehettek. A
rendezvényen a következő Múzeumok képviseltették magukat: a Leskowsky
Hangszergyűjtemény, a Zsidó Kiválóságok Háza, a Természettudományi Múzeum, a
Postamúzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Budapesti
Bélyegmúzeum. A diákok megszólításában a fiatalos előadásmódnak is komoly szerepe van.
A gyermekek számára Balatoni József (Jocó Bácsi), az ország egyik legnépszerűbb
történelemtanára tartott rendhagyó vetélkedőt. A szervezők remélik, hogy a játékosságra építő
családias múzeumkultúra szélesebb körben is képes lesz teret hódítani.
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Múzeumba járni igenis menő- Élménypedagógiával a kiállításokért
2019. június 5. szerda
Nagyot fordult az utóbbi években a kocka a múzeumlátogatások terén. Anno a gyerekek
mentek el a kiállításokra, ehhez képest ma már a múzeumok jönnek házhoz. Mutatjuk, miért
és hogyan.
Egyre kevesebb ember jár ma múzeumokba, ráadásul ez a trend egy ideje stabilnak tűnik. Ezen
szeretne változtatni a Mozaik Múzeumtúra, mely iskolai programjának megvalósítója a
Felelős Szülők Iskolája. Náluk amúgy is az oktatás az egyik kiemelt fókusz. „Egyértelmű volt,
hogy alapjaiban új módszerekhez kell nyúlnunk – nyilatkozta lapunknak Tibenszky Moni Lisa,
a Felelős Szülők Iskolájának alapítója. – Így született meg egy országos iskolai roadshow ötlete, mely
során élménypedagógiai elemekkel visszük el a kiállításokat a gyerekekhez, és így bizonyítjuk be, hogy
múzeumba járni márpedig igenis menő.”
A projekt három évvel ezelőtt indult. Mára 18 iskola felsőtagozatát látogatták végig mintegy
harminc múzeum szakembereivel. A cél Tibenszky Moni Lisa szerint megdönteni azt a
tévhitet, mely szerint a múzeum nem más, mint kétórányi, unalmas séta. „Az intézmények
természetesen a saját tematikájukat hozzák el. Így vehetnek részt a gyerekek Dr. Csont foglakozásain,
nézhetik meg egy applikáció segítségével, hogy miként hullik darabjaira egy tranzisztoros rádió,
öltözhetnek reneszánsz ruháka, illetve vehetnek kézbe mamutlábszárat, vagy épp régi fegyvereket –
sorolja a példákat a Felelős Szülők Iskolájának alapítója. – És így pillanthatnak bele a történelem, az
irodalom, a művészetek, illetve az élővilág fejlődésének különböző korszakaiba.”
A kíváncsiság és az online tér
Az iskolákban a gyerekek már a roadshow megérkezése előtt foglalkoznak az adott
tematikával. Valahol csapat-bemutatkozásokkal készülnek, máshol mondákat, meséket
jelenítenek meg.
A program másik érdekessége, hogy az iskolában tanító pedagógusoktól nem várja el, hogy a
(szinte nem létező) szabadidejükben dolgozzanak. Nincs hosszas pályázati procedúra, benne
részletes indoklás arról, hogy ki miért szeretné, ha ellátogatnának az iskolájába a múzeumok.
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Az egyes projektek pedig teljes egészében a múzeumokban dolgozó szakemberek
knowhowján alapulnak. A tanárok „csak” szemlélődők, persze ha szeretnének, éppenséggel
bekapcsolódhatnak a programba. Így vagy úgy, a szervezők szerint előbb-utóbb a
pedagógusokat is elkapja az a bizonyos flow. „Valódi élménynapokat terveztünk a gyerekeknek –
folytatja Tibenszky Moni Lisa. – Olyan kalandokat, amik szétfeszítik az élménypedagógia kereteit is.
A mai gyerekeknek azonnali sikerélményre van szükségük, aminek persze nem mindig lehet és nem is
mindig kell megfelelni. De ahhoz, hogy a múzeumok iránti kíváncsiságukat visszahozzuk, változtatni
kellett a korábbi módszereinken. Szerencsére azzal, hogy használjuk a digitális világot, az applikációkat,
a Kahoo tanulási programot, a VR szemüvegeket, instant élményeket adunk a múzeumi kiállításokról.
Mondanom sem kell, hatalmas sikere van annak, hogy a gyerekek az online térben kíváncsiskodhatnak.”
„A múzeumok nagyon pontosan ismerik a mai gyerekeket. Tudják, amit én szülőként is,
osztályfőnökként is vallok, hogy tartalmas élményt kell nyújtaniuk számukra. Olyat, ami minket,
felnőtteket is leköt, ami egyszerre tanítja és szórakoztatja a diákokat – mondja Fülöp Bea, újságíró, a
Kardos István Általános Iskola magyartanára, akinél saját bevallása szerint épp ezért nem is
nagyon vannak lézerharc, játszóház típusú programok. Ezeket ő inkább meghagyja a
szülőknek. „A múzeumok nagy része mostanra tehát alkalmazkodott a megváltozott igényekhez. Ettől
függetlenül, nekünk, tanároknak a digitális tudatosság terén még rengeteg a teendőnk. Ahhoz képest
például, hogy a tavalyi év erről szólt, még mindig sok gyerek jelenik meg nyílt profillal a Facebookon…”
A múzeum mint csendes, dohos hely…
Balatoni József, közismertebb nevén Jocó bácsi a kezdetektől részt vesz a programban. Ő a
Mozaik Múzeumtúra vetélkedőjének házigazdája is. A múzeumokkal kapcsolatos
sztereotípiákról hasonlóan vélekedik, mint kollégái. „Azt hisszük, hogy a múzeum egy csendes,
dohos hely, ahol semmihez nem lehet nyúlni – magyarázza. – Ez egyrészt nincs így, másrészt a régi
formában a múzeumok engem sem nagyon kötnének le. A célunk épp ezért megmutatni, hogy izgalmas,
felfedezésre váró helyekről van szó, ahol igenis egy csomó mindent lehet csinálni gyerekként is, szülőként
is, tanárként is. Hátha a gyerek elmeséli otthon, hogy milyen érdekes dolgokat látott, hallott, és
legközelebb rábeszéli a szüleit, hogy együtt is menjenek el.” Jocó szerint a program számos előnye
közül az egyik az, hogy a múzeumok a gyerekek saját környezetében adnak ízelítőt a
kiállításokból, vagyis nincs utazási idő (és útiköltség) és nincs idegeskedés, hogy senki ne
vesszen el.
Benedek Elek és Mátyás király
A Mozaik Múzeumtúrában minden évben valamilyen emlékév köré szerveződnek a
programok. Idén Benedek Elek és Mátyás király voltak a középpontban. „Az iskolánkban a
csapatok Benedek Elek: A só című meséjét dolgozták fel, kisfilmmel, vagy épp plakát formájában –
folytatja Jocó bá. – Hasonlóan népszerű Mátyás király kora, legendái, a Fekete sereg mítosza, ami
egyébként mind-mind hálás téma a felsősök számára. Épp ezért örömmel értékeljük a kreativitásukat,
tudásukat vetélkedő formájában. A múzeumi állomások természetesen igen változatos programot
kínálnak, rengeteg impulzus éri a gyerekeket. Ráadásul mindenhol szükségük van a már megtanult
ismereteikre is. Maga a kiállítás teljesen interaktív módon zajlott, tabletek és egyéb digitális eszközök
bevonásával, aminek érthetően hatalmas sikere volt.”
Neki egyébként a Szolnoki RepTár és a Zsidó kiválóságok háza a két személyes kedvence, de
elmondása szerint a hangszerbemutatók is zseniálisak, úgyhogy nehéz egyet-kettőt kiemelni.
„A Szolnoki RepTár a katonai repüléstörténet teljes egészét feldolgozó interaktív élménypark és
kiállítóhely, számtalan fantasztikus repülőgéppel, amit természetesen nem lehet az iskolákba elrepíteni.
De a VR szemüvegek pont ebben segítik a gyerekeket. A Zsidó Kiválóságok Háza pedig egy különleges
334

digitális kiállítótér, ahol egy applikáció segítségével dolgozták fel zsidó származású tudósok találmányait
dolgozták fel, köztük Einstein, Bíró László vagy Zuckerberg találmányát, életét.”
Jocó szerint a múzeumpedagógia nem véletlenül külön ág a pedagógián belül. „Nekünk,
iskolákban dolgozó pedagógusoknak azért is hatalmas ajándék minden ilyen foglalkozás, mert egyrészt
rengeteg jó módszert lehet ellesni a kollégáktól, másrészt segít a gyerekek motiválásában, akik mellesleg
végig észrevétlenül tanulnak. Nagyon jó az is, hogy kiszakadhatunk a napi rutinból, a foglalkozások
jellege miatt pedig kapcsolódhatunk más tantárgyakhoz, kollégákhoz.”
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Játékos tanulás

Játékos tanulás
2019. június 6. csütörtök
A nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra a Hartyán Általános Iskolába érkezett június
4-én. A félnapos program keretében a felső tagozatosok többek között a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb hangszereit is kipróbálhatták, tabletek és Kahoot játék segítségével zsidó
kiválóságokról tanulhattak és bepillanthattak a vendéglátós szakma rejtelmeibe is. A Felelős
Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos múzeumpedagógiai foglalkozások
során az osztályok az előre kialakított helyszíneken párhuzamosan több állomáson
kalandozhattak történelmünkben, hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen
a művészetek világában. A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében
felkeltsék a diákok és tanárok figyelmét, kíváncsiságát, és ösztönözzék őket arra, hogy
megismerjék a múzeumi programkínálatot, és ezután gyakrabban látogassák meg
Magyarország múzeumait.
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Mozaik Múzeumtúra a Budakeszi SZIA-ban

Link
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2123351307792737&id=1498
16685146219&__tn__=-R

Mozaik Múzeumtúra a Budakeszi SZIA-ban
2019. június 6. csütörtök
Mozaik Múzeumtúra a Budakeszi SZIA-ban, a Felelős Szülők Szakmai és Civil Közösségével,
mely egy edukációs projekt iroda, sok referenciával. www.felelosszulokiskolaja.hu
A srácok egy újszerű múzeumpedagógia program részesei, élvezői voltak ma délelőtt.
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Jött, látott és győzött a fekete sereg

Link
https://www.facebook.com/SZIA.Budakeszi/posts/2214904058563499?__xts__%5B0
%5D=68.ARBtvpGnTaVNoVOo6Sa99KxBjzIjDJewGsGqZqdWEE61cHS2u1LZ8yTGbC17ol7HQ5SGa2w0L6Hudma0z7HEb6cL57v5t7kpR3XZiqjMt13K
KYUfzeNIATMWncDiKkMLWtmT-zfyEgx3mG_jOaXQDWH7_zwEY-WPjKkFj-QFZXzUZ

Jött, látott és győzött a fekete sereg
2019. június 7. péntek
Mozaik Múzeumtúra a SZIÁ-ban
Iskolánkba látogatott el egy projektnap keretében a Mozaik Múzeumtúra csapata a Felelős
Szülők Iskolája szervezésében, mely napon Bódi Zsuzsanna igazgató megnyitó beszéde után,
dr. Győri Ottilia polgármester asszony is köszöntötte a gyerekeket és a szervezőket.
A programon több magyarországi múzeum képviseltette magát, többek között: a Bajor Gizi
Színészmúzeum, a Zsidó Kiválóságok Háza, a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum, a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Leskowsky
Hangszergyűjtemény.
A projektnapot Mátyás király feketeserege nyerte meg, alias: a 6.D osztály!
Gratulálunk hatodikos diákjainknak, akik egy ingyenes múzeumlátogatást nyertek nagyszerű
szereplésük után!
Nagyon köszönjük ezt a felejthetetlen napot az összes résztvevőnek, szervezőnek!
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Mozaik Múzeumtúra a Hartyán Iskolában

Link

http://xvmedia.hu/video/hirtukor-2019-06-07/

Mozaik Múzeumtúra a Hartyán Iskolában
2019. június 7. péntek
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Mozaik Múzeumtúra az iskolákban

Link

https://hearthis.at/909jazzy/tibenszkymonilisa/azE/?fbclid=IwAR3JaK4yuvIZi91sK9Ro5Ebl
iiGthWMb1YwgmdVXIYlURmWaPKJneU3EWmA

Mozaik Múzeumtúra az iskolákban
2019. június 8 szombat
A dr Jazzy vendége volt Tibenszky Moni Lisa a Felelős Szülők Iskolája alapító vezetője, a téma
pedig az iskolai Mozaik Múzeumtúra, amelynek Lisa a főszervezője. Hogyan hat a gyerekekre,
ha a régi, avittas múzeumi élmények helyett, a múzeumpedagógusok beviszik az iskolába a
kézzelfogható, megtapintható, átérezhető történelmet, kereskedelmet, természettudományos
ismereteket? Egészen más VR szemüveggel betekinteni egy világháborús harci repülő
belsejébe, vagy egy lakáj ruhába öltözött múzeumpedagógustól megtudni érdekességeket a
századforduló pesti kulturális életéről, mint unalmas tárlatvezetésen ásítozni. Az adásba
bekapcsolódott Marsi Gabriella, a szolnoki RepTár - Szolnoki Repülőmúzeum marketing
igazgatója, aki mesél az élménypedagógia befogadhatóságáról

Dátum

6/12/2019
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Mogyoródi Szent László Általános Iskola
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online

Cím

Mozaik Múzeumtúra a Szent Lászlóban

Link
https://www.facebook.com/mogyorodisuli/posts/866687997041155?__tn__=-R
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Mozaik Múzeumtúra a Szent Lászlóban
2019. június 12. szerda
Tegnap lezajlott iskolánkban a Mozaik Múzeumtúra edukációs roadshow. Ez a program a
Felelős Szülők iskolája révén jutott el iskolánkba. Lényege, hogy népszerűsítse a gyerekek
körében a múzeumokat és elősegítse, hogy minél többen keressék fel szüleikkel, társaikkal
ezeket az intézményeket a jövőben
.
A következő múzeumok képviselői jelentek meg és játékos, interaktív formában mutatkoztak
be: Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Zsidó Kiválóságok
Háza, Bajor Gizi Színészmúzeum, Leskowsky Hangszergyűjtemény Kecskemét és a Katonai
Emlékpark Pákozd.
A nagy meleg ellenére, nagyon tartalmas délelőttön vagyunk túl.
Az osztályonkénti csapatversenyt a 8.a osztály nyerte.
ellátogathatnak egy általuk kiválasztott múzeumba.
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Jutalomként

ingyenesen

Dátum

6/12/2019

Felület

M1 Családbarát Magazin

Média típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Mozaik Múzeumtúra

Link

https://www.mediaklikk.hu/csaladbaratextravideok/video/2019/06/12/mozaik-muzeumtura/

Mozaik Múzeumtúra
2019. június 12. szerda
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Felület

M1 Családbarát Magazin

Média típusa

országos
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elektronikus

Cím

Mozaik Múzeumtúra

Mozaik Múzeumtúra
2019. június 12. szerda
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Dátum

6/13/2019

Felület

felelosszulokiskolaja.blog.hu

Média típusa

országos

Megjelenés formája

online

Cím

Bizsergő ujjak, csillogó szemek

Link
https://felelosszulokiskolaja.blog.hu/2019/06/13/bizsergo_ujjak_csillogo_szemek

Mindig különös érzés fog el, amikor hajnal öt óra körül -mely időpontban általában a legszebb
álmaim szoktak letöltődni- elfordítom a szunnyadó Kecskemét tökéletesen kihalt főutcáján
lévő hangszermúzeumunk zárjában a kulcsot. A Mozaik Múzeumtúrás napokon ezek az
utolsó pillanatok, amikor csend van. Finom, mindent beborító csend. Az ember ihletett
állapotba kerül ekkor. Talán a szokatlanul korai időpont miatt, vagy amiatt, hogy még az
álomvilág és valóság határán vagyok, az érzékeim kiélesednek. A kiállítótérbe érve
megszólítanak a hangszerek, érzik a tanakodásom: melyiket vigyem ma magammal? Melyik
lesz az, ami mosolyt csal az arcokra? Mitől fog csillogni a gyermekszem? Inkább a szunnyadó
parazsat kell felszítani az egyenesen ülő, passzív gyerekekben, vagy a lobogó lángú túlpörgést
kell andalító hangokkal finomítani? Egymástól nagyon távol készült instrumentumok
zötykölődnek össze csapattá az autó csomagtartójában a helyszínre tartva.
Amint az iskola üres tornatermébe lépve beszippantod a klasszikus, utánozhatatlan
tornaterem szagot és lepacsizol Peti/Zsolti/Laci bácsival, a technikusként is funkcionáló
tesi/földrajz/számtek (megfelelő aláhúzandó) tanárral, érzed, hogy megérkeztél. Kifejezetten
izgalmas feladat több száz gyermekkel egyszerre foglalkozni, összehangolódni. Itt nincs
rutinból megoldott feladat. Minden iskola más, minden gyermeki közösség más és minden
tanári testület más.
Egyedül egy valami állandó, mindig jó, felvillanyozó és pozitív: a szervező csapat, a Mozaik
Múzeumtúrát megálmodó Örökség Kultúrpolitikai Intézet és a Felelős Szülők Iskolája. Jó
érzés a kölcsönös bizalom, hogy bármilyen programot hozhatok a gyerekeknek és én is tudom,
hogy fantasztikus előkészítésnek és csapatmunkának köszönhetően minden profin van
leszervezve.
Bizsereg az ujjam, mikor Jocó bácsi -az ország legismertebb történelemtanára- a mondandója
végéhez közelít, hiszen utána következik a hangszerbemutató. (Zárójeles megjegyzés, hogy a
Magyar Nép-, majd sima Köztársaság közoktatásának elévülhetetlen vétke, hogy egyetlen normális
történelem tanárom nem volt és ezek a kisebb részben alkoholista, nagyobb részben idegbeteg emberek
képtelenek voltak megszerettetni velem ezt az alapvetően rajongható tantárgyat. Áldanám a sorsot, ha
legalább egy ötöd Jocó bácsinyi spiritusszal, humánummal, humorérzékkel megáldott magyar, vagy
történelem oktatóm lett volna iskolaéveim alatt.)
Amikor megkapom a mikrofont és ezzel együtt a több-száz gyermek figyelmét, vagy
figyelmetlenségét, a bizsergő ujjam a dorombba pendít. Ennek az ősi hangszernek a hangja
évezredek óta vonzza a figyelmet. A szem- és fülpárok rám szegeződnek. Pár percnyi
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dorombozás elég ahhoz, hogy ne csak az ő, hanem az én tudatom is kinyíljon, egy átlényegült
transzállapotba kerüljek, ahol az idegvégződéseim csápokként nyúlnak ki a gyerekek felé és
cuppannak rájuk.
A külvilág megszűnik, mikrokozmoszunk végtelenné tágul. Minden hangszert más és más
gyerek mutat be és ahogy haladunk előrébb a programban, egyre többen jelentkeznek arra,
hogy ők akarnak lenni a következők. Pedig nem is tudják, hogy milyen váratlan instrumentum
lesz az, amivel tömeges nevetés tárgyává válnak. Ez nem kinevetés, hanem együtt nevetés.
Olyan nevetés, ami felszabadít, fesztelenné tesz. Ami rávilágít arra, hogy a hangszerek világa
nemcsak egy elefántcsont-toronyban ülő elit számára megközelíthető, hanem intuitív módon
mindenki találhat magának olyan hangszert, amivel átélheti a hangok születésének élményét.
Az más kérdés, hogy ez a folyamat néha igen szórakoztató tud lenni a hallgatóság számára.
A közös ritmusjáték és éneklés, az együtt zengés egy teljesen nyitott állapotba oldja a
gyerekeket a hangszerbemutató végére, amikor valamilyen relaxációs hangszerrel
elcsendesítem a srácok lelki húrjait. Lassan beszüremkedik a valóság a tornaterembe és
átadom a csillogó szempárokat a Felelős Szülők valamely csapattagjának.
Viszont tudom, hogy nem utoljára találkoztunk, hiszen a program kezdete óta számos olyan
látogató, iskolai osztály jött el Kecskemétre azért, mert a Mozaik Múzeumtúrán részt vett a
Leskowsky hangszerbemutatón.
Hatalmas érdeme a programnak, hogy nemcsak fantasztikus múzeumi programokat szállít
házhoz, hanem szemléletformáló felnőttekkel is megismerkedhetnek az iskolások. A kiváló
múzeumpedagógusok és a Felelős Szülők Iskolája csapattagjai mind azon dolgoznak,
pontosabban közvetítik teljes lényükkel, hogy ezekből a gyerekekből a világra és egymásra
nyitott, kérdezni merő, bátor és tetteikért felelős fiatal váljon. Ehhez a folyamathoz nekünk
pedig néhány zenélő íj, aquafon, didgerido, doromb és háromlábú átlátszó csődob áll
rendelkezésre.
A program anyagi hátterét az Nemzeti Kulturális Alap biztosítja és az egész
múzeumnépszerűsítő Mozaik Múzeumtúra ötletgazdája és kivitelezője az Örökség
Kultúrpolitikai Intézet, akik igen jó értői és mívelői a múzeumba járáshoz való
kedvcsináláshoz.
Aki nyárra szeretne egy jó kis applikációt, annak javaslom a Mozaik Múzeumtúra applikációt,
amivel megtervezhetik a legizgalmasabb kiállítás látogatásokat és bízunk benne, hogy
Kecskemét is bekerül a túrahelyszínek közé.
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Felület

Szilas TV

Média típusa

regionális

Megjelenés formája

online

Cím

Mozaik Múzeumtúra- Iskolai edukációs programsorozat Mogyoródon

Link
https://www.youtube.com/watch?v=EmxMIV8uzVk&feature=youtu.be

Mozaik Múzeumtúra – Iskolai edukációs programsorozat Mogyoródon
2019. június 26. szerda
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