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[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] 

 

---BUDAPEST, I.--- 

 

Helyszín neve: Magyar Országos Levéltár 

BUDAPEST, I. Bécsi kapu tér 2-4. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az 

épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes kerámiái, Róth Miksa eredeti festett 

ólomüveges ablakai és Dudits Andor seccoi díszítik. Az épület 

Magyarország első levéltári célra épített épülete, mely az ország ezer 

éves történelmének alapdokumentumait őrzi. Az Ország Levéltára az 

államhatalom, jogszolgáltatás, központi kormányszervek, jelentős 

iparvállalatok, egyesületek, testületek és a történelemben kiemelkedő 

családok iratait őrzi. A vezetés mellett mindkét napon folyamatos 

gyermekprogram várja az érdeklődőket. Csoportos idegenvezetés, 

épületbemutatás és kiállítás folyamatos indulással. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.mol.gov.hu 

 

Rendezvény neve: Rendszerváltás évei - kiállítás 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

''A rendszerváltás évei" 1987-1990 - A Levéltár időszaki kiállítása.  

Rendezvény helye: Magyar Országos Levéltár, I. emeleti kiállítóterem 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Budai Vigadó - Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 

Lektorátus, Hagyományok Háza 

BUDAPEST, I. Corvin tér 8. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Budai Vigadó monumentális, kétemeletes, timpanonos, belsőudvaros 

neoreneszánsz-eklektikus középület, szobordíszekkel és díszlépcsőházzal. 

Az épület a Corvin tér és az Iskola utca között található. A XIX. század 

végén a székesfőváros a pesti után Budán is vigadó épületet kívánt 

építtetni. A tervezési pályázat egyik nyertese Kallina Mór lett, ő fogott 

össze a szakmai társ Árkay Aladárral 1896-ban. Az építkezés 1897 és 1899 

között le is zajlott, a kivitelezés Hauszmann Sándor nevéhez kötődik. 

Eleinte főleg koncertteremként működött, a két világháború között a budai 

polgárok és egyesületeik gyűltek itt össze. A második világháborúban az 

épület megsérült, de megmaradt. Az ötvenes évektől kezdve napjainkban is 

a magyar néprajz és néptánc otthona is. A felújítás a második 

világháborús sérülések előtti állapotot kívánta helyreállítani, pótolva 

az évtizedeken át hiányzó szobrokat, címereket, homlokzati díszeket. A 

belső terek részben már értéküket vesztették, de így is megmaradt az 

impozáns előcsarnok, és az annak felső szintjéről induló nagy lépcsőház, 

és a díszterem.  A 2006-07-ben felújított épület a Hagyományok Házának és 

a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnak ad otthont. 

Nyitvatartás: szombat: 14-19.30 vasárnap: 14-19 

Honlap: www.mmikl.hu 

 

Rendezvény neve: Anyanyelvünk éjjel-nappal 

Tematika: koncert, előadás, kiállítás 

Leírás: 
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A Budai Vigadó és a benne működő Magyar Művelődési Intézet és 

Képzőművészeti Lektorátus és a Hagyományok Háza tevékenységének 

bemutatása. Kiállítások mindkét napon, Az MMIKL részéről: 

9. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás (2009. szeptember 18-tól 

október 1-ig). Épületbemutatás időpontjai 19-én 10, 14, 17, 19 óra. Az 

épületbemutatás egyes helyszínein &#8222;Szórakoztató 

szórakésztető&#8221; játékok, meglepetések apró nyereményekkel a Magyar 

Nyelv Éve alkalmából. 15 órakor nyelvi játék a HH szervezésében 

&#8222;Nyelvünk öröksége&#8221;. 16 órakor &#8222;Boldog, szomorú 

dal&#8221; Huzella Péter dalszerző koncertje jó időben a Corvin téren, 

rossz idő esetén a Budai Vigadó aulájában (az MMIKL szervezésében). 17 

órakor az épületbemutatás előtt elhangzik: Kazinczy Ferenc: Híven 

szeretni&#8230; c. epigrammája. Épületbemutatás időpontjai 20-án 

10, 14, 16 órakor. Az épületbemutatás egyes helyszínein 

&#8222;Szórakoztató szórakésztető&#8221; játékok, meglepetések apró 

nyereményekkel a Magyar Nyelv Éve alkalmából. 15 órakor nyelvi játék a HH 

szervezésében &#8222;Nyelvünk öröksége&#8221;. A Hagyományok Háza 

részéről: &#8222;Népművészet ifjú mestere&#8221; - Magyar Népi 

Iparművészeti Múzeum, mindkét napon megtekinthető: 14.30 és 18 óra 

között. 

Rendezvény helye: Budai Vigadó - Magyar Művelődési Intézet és 

Képzőművészeti Lektorátus, Hagyományok Háza 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Rendezvény neve: Szakrális Terek - Kulturális antropológia c. konferencia 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Szeptember 18-án, pénteken 9.45 órakor rendezi meg az Antrop-Arte 

Kulturális Egyesület a Kulturális Örökség Napjai központi témájához 

kapcsolódó konferenciát a Magyar Művelődési Intézetben (Budai Vigadó). A 

rendezvény célja, hogy minél szélesebb körből merítve - de a szakralitást 

fókuszban tartva - a különféle tudományok, ill. egyházak új ismereteket 

közvetítsenek az érdeklődők számára. Az előadók között szerepel építész, 

kulturális antropológus, csoportterapeuta, egyházi személyiség, 

néprajzkutató. 

Rendezvény helye: Budai Vigadó 

Rendezvény időpontja: 18-án 9.45 óra 

 

Helyszín neve: Budavári De la Motte-Beer palota 

BUDAPEST, I. Dísz tér 15. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz Infoanyag lesz  

Leírás: 

A budai várban, a Dísz téren található a középkori alapokon álló De la 

Motte palota, amelynek emeleti egymásba nyíló szobasorának falain 

csodálatos, 1760-1790-ből származó barokk-rokokó és koraklasszicista 

díszítőfestés tekinthető meg. Az épületben jelenleg a Műemlékek Nemzeti 

Gondoksága működik. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.nemzetimuemlek.hu 

 

 

Helyszín neve: Mária Magdolna torony - volt helyőrségi templom 

BUDAPEST, I. Kapisztrán tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE, SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK 

ÉJSZAKÁJA 
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Leírás: 

A Budai várban lévő templomot a XIII. században építették, első említése 

1257-ből való. A középkorban plébániatemplom volt. 1541 után az egyetlen 

templom volt, melyet a törökök meghagytak keresztény imahelynek, ám csak 

1596-ig, azután dzsámivá alakították. 1698 után a ferenceseké lett, 1792-

ben itt koronázták meg I. Ferenc királyt. 1817 után helyőrségi templom 

lett. A II. világháború alatt súlyos károkat szenvedett, és az ötvenes 

években helyreállítás helyett lerombolták. Csodálatos módon a gótikus 

elemeket tartalmazó óratornyot és egy, az átellenes oldalon lévő mérműves 

ablakkeretet meghagytak. A toronyból minden nap félóránként harangjáték 

csendül fel. 

Nyitvatartás: szombat: 17-21 

 

Rendezvény neve: Lézershow 

Tematika: előadás, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

A volt budavári helyőrségi templom a II. világháború idején elpusztult, 

csak a toronyrésze maradt meg. Romjain lézersugarak segítségével fényből 

visszaépítjük a templomot. A Mária Magdolna toronyban textil kiállítás 

nyílik batikolt képekből "Tiszta forrásból" címmel. 

Rendezvény helye: Mária Magdolna torony 

Rendezvény időpontja: 19-én 18 óra 

 

Helyszín neve: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

BUDAPEST, I. Kapisztrán tér 2-4. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületében elhelyezett Hadtörténeti 

Múzeum, Hadtörténeti Intézet, Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár, a 

Hadtudományi Könyvtár a budai Várnegyed északnyugati sarkán található. Az 

épületnek a városképben betöltött hangsúlyos mivoltát még inkább kiemeli 

a nyugati és északi bástyasétány találkozópontján látható nagy rondella a 

hozzá csatlakozó falakkal és a múzeum tüzérségi gyűjteményéhez tartozó 

történelmi ágyúparkkal. Ennek az épületegyüttesnek, az itt található SZ 

100-as jelzőrendszernek ("vasfüggöny") és közvetlen környezetének 

bemutatása szerepel programunkban. 

Nyitvatartás: szombat: 10.30-14 vasárnap: 10.30-14 

Honlap: www.militaria.hu 

 

Séta neve: Hadtörténeti séta 

Leírása: 

Útvonala: Kapisztrán tér - Országház u. - Anjou bástya - Esztergomi 

rondella - Tóth Árpád sétány, HM-HIM díszudvar, valamint az 1989-es 

határnyitáshoz kapcsolódóan az SZ 100-as jelzőrendszer, a "vasfüggöny" 

bemutatása. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10.30 és 12 órakor 

Séta indulási helye: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kapisztrán téri 

bejárata 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 

BUDAPEST, I. Krisztina krt. 57. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 
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Az Országos Színháztörténeti Múzeumnak és Intézetnek harmonikus, 

klasszicista jellegű épület, a volt Áldásy-ház ad otthont. Az eredetileg 

földszintes, majd emeletessé átalakított palota a Krisztina-város egyik 

legjelentősebb történelmi épülete. A XIX. század negyvenes éveiben Áldásy 

Antal kapitány építette, 1855-től egészen 1866-ban bekövetkezett haláláig 

ez az épület volt családi otthona a Lánchíd és az Alagút skóciai 

születésű angol építészének, a budai Áldássy-családból nősült Clark 

Ádámnak. A földszintes háznak tizenöt szemöldökpárkányos, könyöklős 

ablaka nyílt az utca felé. A tágas szobák alatt hatalmas, boltozatos 

pince húzódik. Az épületre később emeletet húztak, és homlokzatát 

klasszicista jellegűvé építették. A négy oldalról zárt udvar egyik 

oldalát télikert határolta. 1931-ben a palotát átalakították. Gazdag copf 

stílusú, gazdagon díszített ablakrácsok egy Margit körúti házról 

származnak. A pilléres folyosóba futó boltíves kapualj változatlan 

maradt. Az udvaron ma is látható az egykori falikút. 

 

Nyitvatartás: szombat: 12-18 

 

 

Helyszín neve: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébániatemplom 

BUDAPEST, I. Krisztina tér 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom 1795-ben épült egy korábban leégett, fából készült kápolna 

helyén. A tűzvészben a Mária kép csodálatos módon megmaradt. E kép előtt 

sok imádság meghallgatásra talált, ezért jelenleg is búcsújáró hely. 

1940-ben a templomot kettévágták, szentélyét feljebb húzták, és így 

toldottak be egy kereszthajót. 20-án 10-11 között templomtúra (szervezett 

idegenvezetés, amelyen levetítjük a templom kettévágásáról szóló korabeli 

híradó részletet is). 

Nyitvatartás: szombat: 18-24 vasárnap: 7-13 

 

Rendezvény neve: Előadások a templomban 

Tematika: koncert, előadás, filmvetítés, Népzene 

Leírás: 

19-én 20 órakor Radnóti Miklós és Sík Sándor kapcsolatáról dr. Jelenits 

István SchP tart előadást. 21 órakor Csengítenék Mennyországba - Magyar 

szakrális énekek Moldvából, előadja a Kobzos együttes (Demeter L. - 

Navrati A. - Szedlák J.). 22 órakor Visky András: Júlia (monodráma), 

előadó: Dér Denisa. 23.30 órakor Taizei imaóra. 

Rendezvény helye: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébániatemplom 

Rendezvény időpontja: 19-én 20 órától 

 

Helyszín neve: Magyar Távirati Iroda székház 

BUDAPEST, I. Naphegy tér 8. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Kíváncsi a Nemzeti Hírügynökség működésére? Kerüljön testközelbe a hírek 

világával! Idén először csupán két napra megnyitjuk a nagyközönség előtt 

az MTI kapuit. Tartson velünk, látogasson el szerkesztőségeinkbe, nézze 

meg híres fotóarchívumunkat, pillantson be az elnöki irodába! Vezetett 

séták max. 10 fős csoportokban a nyitva tartás ideje alatt 15 percenként 

indulnak, utolsó csoportok zárás előtt fél órával indulnak. A séta 

útvonala: Elnökség - Fotóarchívum - Newsroom. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-17 
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Honlap: www.mti.hu 

 

 

Helyszín neve: Sándor Palota - Köztársasági Elnöki Hivatal 

BUDAPEST, I. Szent György tér 1. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1806-ban klasszicista stílusban épült az egykori miniszterelnöki palota. 

A Sándor palota ma a Köztársasági Elnöki Hivatalnak ad otthont. Az 

épületben a nyugati bejárattól a Körszalon - Gobelin terem - Mária 

Terézia Szalon - Tükörterem - Miniszteri váró útvonal járható be, 

valamint a teraszról gyönyörködni lehet a páratlan kilátásban. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.keh.hu 

 

 

Helyszín neve: Budapesti Történeti Múzeum 

BUDAPEST, I. Szent György tér 2., Budavári Palota E épület 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A múzeum a Budavári Palotában található. Az intézménynek helyet adó 

&#8222;E&#8221; épület a palota legrégebbi fennmaradt része.  Az 

alagsorban találhatók a középkori királyi palota épen maradt, 

helyreállított termei: a Gótikus terem, a Királypince, a kápolna valamint 

az egykori Tárnokház. Innen ki lehet sétálni a rekonstruált reneszánsz 

kertbe és a várfalra, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a Világörökség 

részét képező Duna-partra. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.btm.hu 

 

Rendezvény neve: Múzeumi programok 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás, történelmi játékok, bemutatók 

Leírás: 

19-én 15.30 órakor vezetett séta a középkori királyi palota és kápolna 

útvonalon, 20-án 15.30 órakor tárlatvezetés a Paizs Goebel Jenő életmű 

kiállításon, indulás az előcsarnokból. 20-án 11 órától Gótikus viseletek, 

reneszánsz öltözetek (palota történeti vezetés, viselettörténeti bemutató 

felvehető, korhű ruhákban, reneszánsz táncház), helyszín: palotaszint. 

Rendezvény helye: Budapesti Történeti Múzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) templom 

BUDAPEST, I. Szentháromság tér 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Budapest leghíresebb katolikus temploma több szakaszban, a XIII-XV. 

század között épült. Neogótikus formáját 1896-ban nyerte el, a Schulek 

Frigyes által irányított restaurálás során. Freskóit, üvegablakait Lotz 

Károly, Zichy Mihály és Székely Bertalan készítették. A templom őrzi III. 

Béla király és felesége, Antiochiai Anna síremlékét. Három királyt 

koronáztak meg itt. A bejárattól (Anjou-kapu, más néven Mária-kapu) fél 

óránként indul vezetés, 20 perces időtartamban a templom turisták által 

látogatható részeire. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 13-17 

Honlap: www.matyas-templom.hu 
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Helyszín neve: Magyar Kultúra Alapítvány 

BUDAPEST, I. Szentháromság tér 6. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Magyar Kultúra Alapítvány székháza 1904-ben Pénzügyminisztériumnak 

épült, neogótikus stílusban. Később itt működött a Várklub, az Illés, az 

Omega, stb. zenekar koncertjeivel. Az Alapítvány rendezvényeivel a 

kultúrák találkozását, a magyar-magyar párbeszédet szolgálja. 2008-2009-

ben díszlépcsőházunkat restauráltuk: a krémszínű falakon, a bordák mentén 

növényi ornamentikájú díszítőfestés motívumai láthatók. Vezetés kérhető 

az épületben, időtartama: 20-25 perc. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

Rendezvény neve: Kiállítások 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Józsa Judit kerámiaszobrász Magyar táncok című kiállítása. Mikecz András 

kanadai-magyar festőművész kiállítása. A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület kiállítása. 

Rendezvény helye: Magyar Kultúra Alapítvány, Deák terem és Aula Galéria 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Nemzeti Táncszínház 

BUDAPEST, I. Színház u. 1-3. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Várszínház az egyetlen olyan XVIII. századi magyarországi 

színházépület, amely ma is játszóhelyként funkcionál. Az egykori 

karmelita kolostort II. József parancsára ürítették ki és Kempelen Farkas 

tervei alapján építették át színházzá és kaszinóvá. A színház 2001 óta a 

Nemzeti Táncszínház otthona. Mindkét nap 11 és 15 órakor a főbejárattól 

vezetett séta indul az épületben a galéria - refektórium - hátsó öltözők 

- pince - díszletraktár - díszletlift - színpad - ügyelőpult - padlás - 

átjáró - fény- és hangpult - irodák - nézőtér - galéria útvonalon 30 perc 

időtartamban. 

Nyitvatartás: szombat: 11-19 vasárnap: 11-19 

Honlap: www.tancszinhaz.hu 

 

Rendezvény neve: Performanszok 

Tematika: koncert, előadás, filmvetítés 

Leírás: 

A színház különböző tereiben a Budapest Táncművészeti Szakközépiskola 

növendékeinek térspecifikus performanszaival találkozhatnak az 

érdeklődők. 

Rendezvény helye: Nemzeti Táncszínház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 11 és 15 órakor 

 

Rendezvény neve: Táncfilmek 

Tematika: filmvetítés 

Leírás: 

A Nemzeti Táncszínház Galériájában a szakrális terek témájához kötődően, 

az alábbi táncfilmek lesznek láthatóak 16, 17 és 18 órakor: Pálosi 

István, Fenyves Márk: Rítus; Gaál Mariann: Barbakán; Duda Éva: Aréna. 

Rendezvény helye: Nemzeti Táncszínház 
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Rendezvény időpontja: mindkét nap 16 órától 

 

Helyszín neve: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Örökség Galéria 

BUDAPEST, I. Táncsics Mihály u. 1. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az emeletes barokk épület két középkori reneszánsz ház maradványaiból 

épült, amit a XIX. században átépítettek. A tizenegy ablakos homlokzatot 

gazdagon díszített kőkapu hangsúlyozza. Az épület 1970 óta az 

örökségvédelem székháza. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

Rendezvény neve: Szakrális építmények a Kárpát-medencében 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Maczkó Erzsébet és Rainer Péter közös fotókiállítása. 

Rendezvény helye: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Pincegaléria 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Rendezvény neve: Kalotaszeg népi építőművészete 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Háromnyelvű kiállítás (magyar, román, angol) az NKA támogatásával. 

Rendezvény helye: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Örökség Galéria 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Rendezvény neve: Bélyegkiállítás a 4. Magyar Filatéliai Világtalálkozó 

alkalmából 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal télikertjében  bélyegkiállítás lesz 

templomokat és szakrális tereket ábrázoló bélyegekből és bélyegtervekből. 

Rendezvény helye: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, télikert 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Ybl Miklós tér alatti ciszternák 

BUDAPEST, I. Ybl Miklós tér, Ybl szobor mellett 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, IPARI, MŰSZAKI, 

KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Budapest I. kerület Ybl Miklós tér műemlék jelentőségű terület és 

régészeti lelőhely. A budai főgyűjtő csatorna építése kapcsán előírt 

régészeti megfigyelés során 2009.- tavaszán a tér északkeleti részén több 

térszint alatti építményre bukkantak. 

A föld felszíne alatt 6 műtárgy található, ezek többhajós, középoszlopos, 

boltozott terek, amelyek felülete jó minőségű vízzáró vakolattal van 

fedve. A helyiségek korát a XIX. század második felére datálják. 

Valószínűsíthető, hogy az Ybl Miklós által 1874-79-ben épített Várkert 

Kioszkhoz tartoztak, amely víz-szivattyúházként működött. A helyiségeket 

víztározóként, illetve ülepítőként használták. 

Az építmények helytörténeti és vízügyi szempontból figyelemreméltóak, 

örökségvédelmi értéket képviselnek. A térszín alatti helyiségcsoport 

felmérése után megállapították, hogy a műtárgyak nem akadályozzák a 

főgyűjtőcsatorna megépítését, így a tulajdonos Budavári Önkormányzat a 

föld alatti helyiségek későbbi hasznosítását és bemutatását tűzte ki 

céljául. Jelenleg egy ciszterna kerül bemutatásra, megközelítése a fölső 
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bejárati aknán keresztül létra segítségével történik. Kb. 4 m mélyen kell 

leereszkedni, zárt, vízzáró cipő ajánlatos. 

A helyszínt dr. Magyar Károly (Budapesti Történeti Múzeum) és dr. Janotti 

Judit (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) mutatja be. 

Nyitvatartás: szombat: 10-13 

 

 

Séta neve: Vízivárosi gyalogos séta 

Leírása: 

A séta útvonala: Przemysl emlékmű - Bem szobor - Görög katolikus templom 

- METESZ épületén a Nobel-díjasok - Szent Ferenc sebei templom - Szent 

Anna templom - Marczibányi ház - Budai Vigadó - Corvin tér házak - volt 

Andrássy-palota - Lánchíd palota - Lánchíd és az Alagút története. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Margit híd, budai hídfő villamos megálló 

Tervezett időtartam: 3 óra 

Vezető: Dr. Horváth Péterné 

---BUDAPEST, II.--- 

 

Helyszín neve: MMKM Öntödei Múzeuma 

BUDAPEST, II. Bem József u. 20. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Közép-Európa egyetlen műemlékként megőrzött öntödéje. Eredetileg Ganz 

Ábrahám vasöntödéje volt. A csodálatos faszerkezetű csarnok építése 1858-

ban kezdődött és 1862-ben fejeződött be. Megtekinthető új állandó 

kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága, Mechwart András 

emlékezete, A fémöntészet emlékei. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.omm.hu 

 

Séta neve: Mechwart séta 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: 19-én 14 és 15.30 órakor 

Séta indulási helye: MMKM Öntödei Múzeuma 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Millisits Máté művészettörténész 

 

Rendezvény neve: Az Öntödei Múzeum szakrális műtárgyai 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Előadó: Millisits Máté művészettörténész. 

Rendezvény helye: MMKM Öntödei Múzeuma 

Rendezvény időpontja: 19-én 13 óra 

 

Helyszín neve: Szépilona kocsiszín 

BUDAPEST, II. Budakeszi út 9-11. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Szépilona kocsiszín története egészen a lóvasút idejéig nyúlik vissza. 

A lóvonatokat a villamosok a XIX. század végén váltották fel. Az istállók 

korától napjainkig a kocsiszín számos változáson esett át. Feladatköre (a 

járművek tárolása, karbantartása, javíttatása) változatlan.  

Nyitvatartás: szombat: 10-14 
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Honlap: www.bkv.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent Flórián Görög Katolikus Templom 

BUDAPEST, II. Fő utca 88. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A barokk kor legsúlyosabb természeti és elemi csapása a pestis és a 

tűzvész volt. A tűzvésszel szembeni patrónus Szent Flórián volt, akinek 

tiszteletét az osztrák és német bevándorlók hozták magukkal.  

A XVIII. században a Vízivárosban is nagy építkezések folytak. Ebben az 

időszakban épült fel a Szent Flórián kápolna is, ami Christ Antal, egy 

Bajorországból Budára települt pékmester áldozatkészségének köszönhető. 

Christ Antal 1750-ben kápolna építésére tett ajánlatot a városi 

tanácsnak, amit saját költségből kívánt fedezni. A kápolnát 1753. június 

4-én, Szent Flórián napján szentelték fel.  

Nyitvatartás: vasárnap: 11-12 

 

 

Helyszín neve: Frankel Zsinagóga 

BUDAPEST, II. Frankel Leó út 49. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A ma is működő neogótikus újlaki (Budán egyedüli) zsinagógát udvarbelső 

beépítésével Fellner Sándor alakította ki 400 hívő részére. 

Felszentelésére 1888. augusztus 8-án került sor. Ebben az évben 

ünnepeljük fennállásának 120. évfordulóját. 20-án 10 órától félóránként 

vezetett séta indul Arató Judittal az épület megtekintésére. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12 vasárnap: 10-12 

Honlap: www.frankel.hu 

 

Rendezvény neve: Szombati istentisztelet 

Tematika: előadás 

Leírás: 

10 órától héber nyelven ünnepi istentiszteletet tartunk mely két órán 

keresztül tart. Ezalatt a Tóra tekercsből (Mózes öt könyve) az aktuális 

hetiszakasz felolvasásra kerül ivritül. 

Rendezvény helye: Frankel Zsinagóga 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 órától 

 

Helyszín neve: OPNI Kápolna 

BUDAPEST, II. Hűvösvölgyi út 116. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az OPNI szecessziós kápolnája, melynek falfestményeit és  

üvegablakait Nagy Sándor tervezte, az üvegablakokat  

Róth Miksa készítette, a festmények restaurálását Bóna  

István végezte. A kápolnáról Bóna István tart előadást. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12 

 

 

Séta neve: Szent Ferenc sebei, Szent Erzsébet rózsái - városnéző séta a 

budai Duna-part templomai között 

Leírása: 
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A budai Duna-part egyházi épületeit fedezzük fel: a görög katolikus 

templomtól a Szent Erzsébet templomig. A túrán megismerhetünk szenteket, 

papokat, régi városlakókat, de várostörténetről, egyházakról, templomok 

kincseiről is szó esik. 

Útvonal: Budai Szent Flórián görög katolikus templom - Szent Ferenc sebei 

templom - Felsővízivárosi Szent Anna templom - Budapest-Budai református 

templom - Alsóvízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Bem tér, Bem szobor 

Tervezett időtartam: 2,5 óra 

Vezető: ImagineBudapest (www.imaginebp.hu) 

 

Séta neve: Szent Ferenc sebei, Szent Erzsébet rózsái - a Duna-part 

templomai biciklivel 

Leírása: 

A budai Duna-part egyházi épületeit fedezzük fel kerékpárral: a görög 

katolikus templomtól egészen a sziklakápolnáig. A kényelmes tempójú 

biciklitúrán megismerhetünk szenteket, papokat, régi városlakókat, de 

várostörténetről, egyházakról, templomok kincseiről is szó esik. 

Kérjük, hogy biztonságunk érdekében megfelelő műszaki állapotú 

kerékpárral érkezzenek! 

Útvonal: Frankel Leó úti zsinagóga - Budai Szent Flórián görög katolikus 

templom - Szent Ferenc sebei templom - Felsővízivárosi Szent Anna templom 

- Budapest-Budai református templom - Alsóvízivárosi Árpád-házi Szent 

Erzsébet plébániatemplom - Szent Gellért Sziklakápolna. 

Séta indulási ideje: 20-án 10 óra 

Séta indulási helye: Frankel Leó úti zsinagóga bejárata ( II. Frankel Leó 

út 49.) 

Tervezett időtartam: kb. 4 óra 

Vezető: ImagineBudapest (www.imaginebp.hu) 

 

Séta neve: Budai templomséta 

Leírása: 

Útvonal: Pasarét - Budakeszi - pálos kolostor. BKV jegy vagy bérlet 

szükséges. A Budapesti Művelődési Központ szervezésében. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 15.30 órakor 

Séta indulási helye: Moszkva tér, az óra alatt 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

---BUDAPEST, III.--- 

 

Helyszín neve: MAVIR ZRt. Központja és vezénylőterme 

BUDAPEST, III. Anikó u. 4. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A rendszerirányítás 60. évfordulóját ünneplő MAVIR Zrt. gondoskodik a 

magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatákony és biztonságos 

irányításáról. Bemutatjuk a magyar rendszer szívét, a diszpécserek 

szimulátorhelységét, ahol az üzemzavar-elhárítást és az éles helyzeteket 

gyakorolják. A látogatók megismerkedhetnek a rendszerirányítás és a 

diszpécserszolgálat feladataival, eszközeivel és történelmével. Előadás a 

hálózati madárvédelmi akciókról, gyerekeknek műfészekkészítés és 

túzoktalálkozó. Az új irodaépület óránként csoportosan látogatható 

időtartam 1 óra 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.mavir.hu 
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Séta neve: Látogatás a Gödi alállomáson 

Leírása: 

A Gödi alállomás látogatás előzetes jelentkezés alapján mindkét nap 11 

órakor az irodaháztól induló buszokkal. Jelentkezni a 

god.szombat@mavir.hu, vagy a god.vasarnap@mavir.hu e-mail címen, illetve 

a 061 3041280 telefonszámon a név megadásával lehet. 

Jelentkezési határidő szeptember 15., kedd. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 11 órakor 

Séta indulási helye: MAVIR Zrt. központja 

Tervezett időtartam: 2,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Budapesti Műszaki Főiskola 

BUDAPEST, III. Bécsi út 96/b. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a 

Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával 2000. január 1-jével 

megalakult a Budapesti Műszaki Főiskola, mely napjainkban több mint 

12.000 hallgató képzését folytatja. Felsőoktatás-fejlesztési Program 

keretében készült el 2005-ben az új, közel 7000 m2-es tanulmányi épület 

Óbudán. A BMF épülete a Bécsi út - Nagyszombat utca sarkától mintegy 150 

m-re a katonai amfiteátrumtól észak-nyugatra, Aquincum, Pannonia Inferior 

fővárosa területére esik, mely egykor a provincia kiemelkedő jelentőségű 

településegyüttese volt. 

Nyitvatartás: szombat: 9-14 

Honlap: www.bmf.hu 

 

Séta neve: Budapesti Műszaki Főiskola új épülete - Magyarázom a házam 

Leírása: 

A BMF új épülete igazi főiskolai campust hoz létre a Bécsi úton lévő 

Kandó és a Doberdó úton lévő Könnyűipari Főiskola meglévő épületeinek 

összekapcsolásával. A megoldás sikerének elismeréseképpen az épület az 

átadás évében elnyerte Budapest Építészeti Nívódíját.  

Az építész által vezetett bejárás során belülről is megismerkedhetünk az 

épülettel és azokkal a gondolatokkal, amelyek alapján a tervező az 

épületet megalkotta. "... az együttes téri magva (az aula) ... komplex 

tér, mely nem csupán a szintkülönbséget küzdi le jó tagolással, de 

finoman elemészti a két épületszárny vízszintes szögelfordulását is. 

Tervezői bravúr."  Vargha Mihály, ÉS, 2005/36 

Séta indulási ideje: 19-én 10 órakor 

Séta indulási helye: Budapesti Műszaki Főiskola 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető: Bérces László, tervező 

 

Rendezvény neve: Az iskola története 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

A főiskola 130 éves történetét bemutató kiállítás. 

Rendezvény helye: Budapesti Műszaki Főiskola 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: Országos Atomenergia Hivatal 

BUDAPEST, III. Fényes Adolf u. 4. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  
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Leírás: 

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Nukleárisbaleset-elhárítási 

Központja, a CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából 

látogatható. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a 

radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási 

és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi 

nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, 

amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve 

gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. 

Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris 

létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a 

várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a 

döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A 

CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e 

feladat elvégzését. Vezetett séták 14, 15 és 16 órakor indulnak 

kísérővel. A csoportok vetített előadást hallgatnak meg az OAH 

tevékenységéről és a magyar nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről, majd 

a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ 

tevékenységével, időtartam: 1,5 óra. 

Nyitvatartás: szombat: 14-16 

Honlap: www.oah.hu 

 

 

Helyszín neve: Óbudai Múzeum 

BUDAPEST, III. Fő tér 1. (Zichy-kastély) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

Talán kevesen tudják, hogy a főváros első hely-, és településtörténeti 

múzeuma - 1927-ben - Óbudán jött létre, Óbudai Árpád Múzeum néven. A 

múzeum anyaga 1945-ben elpusztult. Az Óbudai Múzeum 1996-tól viseli ezt a 

nevet, megalakuláskor Helytörténeti Kiállítás néven szerepelt. A 

helytörténeti kiállítás, amely gyűjteménnyé gyarapodott, mára sokoldalú 

múzeummá fejlődött. A főváros egyik legszebb műemléki környezetében, a 

III. kerületi Fő tér épületeiben nyertek elhelyezést különböző 

gyűjteményei, az Óbudai Múzeum a barokk Zichy kastélyt körülvevő jobb 

szárnyépületben, a Lakásmúzeum, Kun Zsigmond népművészeti gyűjteménye 

pedig a Fő tér 4. szám alatti, XVIII. századi barokk épületben található. 

Az állandó kiállítás teljes átalakítás alatt áll, jelenleg kizárólag a 

"105 éves a mozi Óbudán" című időszaki kiállítás látogatható. 

Nyitvatartás: szombat: 14-20 vasárnap: 14-20 

Honlap: www.obudaimuzeum.hu 

 

Séta neve: Középkori séta Óbudán 

Leírása: 

Az Óbudai Múzeum időutazásra invitálja Önöket térben és időben, bejárva 

az egykori királyi központ, később királynéi város jelentősebb 

helyszíneit, mint a Szent Péter és Szűz Mária templomok, az óbudai 

egyetem, a ferences kolostor és templom, a királynéi vár, a klarissza 

templom és kolostor, a középkori piactér és a Margit-kápolna. 

Séta indulási ideje: 20-án 15 óra 

Séta indulási helye: Óbudai Múzeum 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Rendezvény neve: ...gyerünk a moziba be! 

Tematika: gyermekprogram, Múzeumpedagógia 
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Leírás: 

A gyerekek (8 éves kortól) 4-5 fős csapatokban, játékos feladatokon 

keresztül fedezik fel a letűnt idők mozijainak világát, a 105 éves a mozi 

Óbudán című időszaki kiállításban. Utazzunk vissza a múltba, és játsszunk 

együtt Óbuda Edével! 

Rendezvény helye: Óbudai Múzeum 

Rendezvény időpontja: 19-én 15.30 órakor 

 

Helyszín neve: Textilmúzeum 

BUDAPEST, III. Lajos u. 138. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A XIX. századi településképet őrző hajdanvolt barokk műemlék épületek 

értékeinek bemutatása. A házak főhomlokzata, a két utcai helyiség eredeti 

barokkos fiókdongaboltozata, a háromszakaszos csehsüvegboltozattal fedett 

kapualj, a barokk fiókdongaboltozattal fedett Goldberger kékfestő műhely. 

A Textilmúzeum műemléképületeinek bemutatása, ingyenes tárlatvezetés az 

állandó és időszaki kiállításokon folyamatosan (alkalmanként kb. 1.5 óra) 

Időszaki kiállítások: Tűvel festett szentképek - válogatás 

textilgyűjtemények szakrális tárgyú kézimunkáiból; Varrás éve: "Lánc, 

lánc, eszterlánc..." - Tóth György magángyűjteménye. A nyitvatartás ideje 

alatt - igény szerinti időpontokban - Bacsek István takácsmester 

bemutatja a működő selyemszövőszéket. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: textilmuzeum.hu 

 

Rendezvény neve: Kézműves foglalkokzások 

Tematika: gyermekprogram, kézműves foglalkozás 

Leírás: 

Tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások gyermekeknek, szüleiknek és 

nagyszüleiknek. A nyitva tartás ideje alatt (az érkezők számától és 

korosztályától függő időpontokban) babakészítés, origami és "Mózes-kosár" 

fonás, Ék Erzsébet és Velledits Dorottya vezetésével.  

Rendezvény helye: Textilmúzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Rendezvény neve: Haydn koncert 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Az Albert Schweitzer Kamarazenekar Haydn műveket ad elő. Karnagy: 

Kenessey László. 

Rendezvény helye: Textilmúzeum 

Rendezvény időpontja: 19-én 11 óra 

 

Séta neve: Textilipar-történeti séta Óbudán 

Leírása: 

Első helyszínünk a Textilmúzeum és Goldberger gyár épülete, itt Vajk Éva, 

a Textilmúzeum igazgatója vezet bennünket körbe. Ezután - kis kitérővel, 

Spitzer Gerzson kartonnyomógyárának épületét megtekintve, majd a 

Textilgyár utcán kisétálva, HÉV-re szállunk és a Filatorigát 

megállóhelyig megyünk, megnézzük a Harisnyagyárat. Innen sétálunk a 

Selyemgombolyító épületéhez, ahová be is fogunk tudni menni. A sétát 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Budapesti Városvédő Egyesület III. 

kerületi csoportja szervezi. 

Séta indulási ideje: 19-én 9 órakor 

Séta indulási helye: Textilmúzeum elől (Lajos u. 138.) 
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Tervezett időtartam: 2,5-3 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: A Budapest Galéria Kiállítóháza 

BUDAPEST, III. Lajos u. 158. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

A kiállítóház a XVI. századi, részben emeletes, gótikus épületében és 

romantikus pincéjében várja a kortárs művészet iránt érdeklődőket. 

Jelenleg Fischer Judit Tawaii és Mécs Miklós (SZ.A.F) kiállításai 

láthatók itt. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.budapestgaleria.hu 

 

 

Helyszín neve: Varga Imre Gyűjtemény 

BUDAPEST, III. Laktanya u. 7. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész állandó tárlata látható a 

kiállítóházban. A XVII. századból származó épület eredetileg lakóház 

volt, ma műemléki védelem alatt áll. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.budapestgaleria.hu 

 

 

Helyszín neve: Budapesti Hare Krisna Templom 

BUDAPEST, III. Lehel u. 15-17. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Állam és Egyházügyi Hivatal 1989-ben ismerte el és jegyezte be a 

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségét az egyházak sorába. Ekkor 

alakult meg az első budapesti templom is. A II. Máriaremetei úton lévő 

kis templom hosszú időn keresztül jól szolgált, de idővel szűkösnek 

bizonyult. A legújabb helyszínen 2006. március közepén nyitotta meg 

kapuit a Budapesti Hare Krisna Templom és Kulturális Központ, amelyet a 

sokoldalú funkciók betöltése érdekében alakítottunk át és újítottunk fel. 

Ez nem csak egy egyszerű templom, hanem indiai kulturális központ is, 

ahol jógaoktatás folyik, meg lehet kóstolni az indiai konyha remekeit. A 

főbejáratnál található recepciótól - a nyitvatartás kezdetétől számolva - 

félóránként indul vendégvezetés. 

Nyitvatartás: szombat: 9-20 vasárnap: 9-20 

Honlap: haribol.hu 

 

 

Helyszín neve: Boldog Özséb Templom 

BUDAPEST, III. Lékai bíboros tér 8. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

 

Leírás: 

Békásmegyer családi házas és lakótelepi részének határán felépült egyedi 

kiképzésű templomában az 1600 évvel ezelőtti rítusú szentmisét 

hallgathatunk meg. 

Nyitvatartás: vasárnap: 12-13 

Honlap: www.boldogozseb.hu 
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Helyszín neve: Aquincumi Múzeum és régészeti park 

BUDAPEST, III. Szentendrei út 135. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, RÉGÉSZETI 

LELŐHELYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Aquincumi Múzeum Rómától északra az egyetlen olyan hely, amely római 

örökségét nagyobb összefüggő területen tudja bemutatni, és gyűjteménye ma 

már milliós nagyságrendű. A múzeum több kiállító épületből áll, illetve 

az aquincumi polgárváros kb. egyharmadát bemutató régészeti park tartozik 

hozzá. Mindkét napon 10 és 13 órakor vezetés a régészeti parkban. 

Folyamatos kézműves és restaurátor bemutatók lesznek a kiállítási csarnok 

bejárata előtti részen 10-17 óráig. Vámos Péter régész előadása mindkét 

napon 15 órakor a kiállítási csarnokban lesz Távolsági kereskedelem 

Aquincumban (szombat) és Fazekasság Aquincumban (vasárnap) címmel. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

Honlap: www.aquincum.hu 

 

 

Rendezvény neve: Régészeti előadások I. 

Tematika: előadás 

Leírás: 

19-én 14 óra Miklósity Szőke Mátyás: Biatorbágyi római villa feltárása, 

15 óra Mészáros Orsolya: Kutatások a középkori Vác területén, 16 óra Rácz 

Miklós: Kutatások a sólyi református templomban. 20-án 14 óra Olosz Emese 

statikus, Erdélyi Erika építész: Körösi Csoma Sándor zanglai szobájának 

helyreállítása. 15 óra Jelen János elnök, Angkor Alapítvány: 

&#8222;Középkori várost alapítunk Kambodzsában&#8221;Beszámoló az Angkor 

Alapítvány Dzsaja-Khoker Projektben végzett munkájáról. 16 óra Kiss Csaba 

Kálmán régész: Régészeti kutatások Tölebiben (Az ELTE és KÖSZ közös 

kazahsztáni kutatásai). 

Rendezvény helye: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (Dugovics 

Tituszt tér 13-17.) 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

---BUDAPEST, IV.--- 

 

Helyszín neve: Újpesti zsidó közösség zsinagógája és emlékparkja 

BUDAPEST, IV. Berzeviczy u. 8. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A zsinagóga 1886-ban épült, Budapest második legnagyobb zsinagógája. A 

II. világháborúban komoly károkat szenvedett, 1948-ra helyreállították, 

napjainkra elkészült teljes felújítása, új orgonával is felszerelték. Az 

emlékpark az elhurcolt 17.000 mártírnak állít emléket. A körzet 

imaházában és klubhelyiségében tájékoztatót tartanak a kerület 

hitéletéről és általában a zsidó életélményről, szokásokról. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 

BUDAPEST, IV. Deák Ferenc utca 40. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A 125 éves iskola tanműhelyében rendezett szakma-történeti kiállítás, a 

faipart a magyar kultúrtörténet szerves részeként jeleníti meg.  Több 

száz éves szerszámok bemutatásán túl, az "asztalosok városának" nevezett 

Újpest híres asztalos dinasztiáinak is emléket állít. 

Vendégeinket az iskola aulájában fogadjuk. Innen szaktanárok kísérik az 

érdeklődőket tanműhelyünkbe. Vezetés időtartama: kb. 45 perc. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.kozmafa.hu 

 

 

Helyszín neve: Újpesti Főplébánia Templom 

BUDAPEST, IV. Szent István tér 13. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Egek királynéja Főplébánia templom 1870-ben épült, majd 1911-ben 

bővítették. Orgonája 98 éves, 3 manuálos, 31 regiszteres. A templom dísze 

a fakazettás mennyezet, az eredeti tizenöt darabos színes ólomüveg ablak 

az 1910-es évekből. 

Séta indul óránként a templom bejáratától, 16.30 órakor koncert: Made in 

Brass rézfúvós együttes hangversenye. 

Nyitvatartás: vasárnap: 12-18 

 

 

Helyszín neve: Újpest-Belsővárosi Református templom 

BUDAPEST, IV. Szent István tér 24. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség kezdetei az 1873-as 

esztendőre nyúlnak vissza. Ekkor határozták el az itteni reformátusok egy 

"fiókegyházközség" létrehozását, és került Újpestre, akkor még mint 

tanító, Mády Lajos, a gyülekezet későbbi első lelkipásztora. A gyülekezet 

1895-ben önállósult. A templomot 1878-ban építették, 1932-ben és 1941-ben 

bővítették, illetve átépítették. Az orgona bővítésére 1983-ban került 

sor. 14 és 17 órakor rövid orgonahangverseny lesz. 

Nyitvatartás: vasárnap: 11.30-18 

 

---BUDAPEST, V.--- 

 

Helyszín neve: Politikatörténeti Intézet (volt Igazságügyi palota 

épülete) 

BUDAPEST, V. Alkotmány u. 2. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A volt Kúria épülete és a Politikatörténeti Intézet bemutatása mellett 

idén a könyvtár és a levéltár "Értékmentés a rendszerváltás idején" című 

izgalmas összeállítással várja látogatóit. Látványos ismertetőt tartunk a 

Budapest-történeti Műhely kutatási eredményeiről és a restaurátor műhely 

munkájáról. Vezetett séta indul az I. emeleti konferenciateremből 11, 13 

és 15 órakor, időtartama kb. 1 óra. A rendezvény ideje alatt 

megtekinthetők a Budapest-történeti Műhely  választási atlaszai, a 

Napvilág kiadó kedvezményes könyvvásárt tart. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 

Honlap: www.polhist.hu 
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Helyszín neve: OSA Archivum (Goldberger-ház) 

BUDAPEST, V. Arany János u. 32. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Kiállítóterem és levéltár együtt egy muzeális épületben. Az ipari műemlék 

Goldberger-ház alagsorát, melyben a Szabad Európa Rádió adásainak 

háttéranyagai, hidegháborús és emberi jogi gyűjteményeket őrzünk, évente 

néhány alkalommal megnyitjuk a nagyközönség előtt. Látogatóinkat a 

Centrális Galéria földszinti kiállítóterme és a Fruccola kávézó is várja. 

Minden egész órában induló túrákon bemutatjuk a Goldberger-házat az 

alagsori levéltári gyűjteménnyel, a Centrális Galériával együtt. 

Nyitvatartás: szombat: 14-20 vasárnap: 14-20 

 

Rendezvény neve: Archív filmek az 1989-es határnyitásról 

Tematika: kiállítás, filmvetítés 

Leírás: 

A Szólásszabadság Háza: Hogyan tehetjük Táncsics Mihálynak a Budai Várban 

található volt börtönét a Szólásszabadság Házává? (folyamatos 

filmvetítés) Egy új intézmény terve címmel kiállítás a Galériában. 

Rendezvény helye: OSA Archivum (Goldberger-ház) 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 14-20-ig 

 

Helyszín neve: ELTE Egyetemi Könyvtár 

BUDAPEST, V. Ferenciek tere 6. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az 1876-ban Skalnitzky Antal tervei alapján eklektikus stílusban épült 

könyvtár olvasótermének falain és mennyezetén Lotz Károly által festett 

nőalakok szimbolizálják a tudományokat és a művészeteket, ugyanitt függ 

Than Mór Ferenc Józsefet ábrázoló festménye is. A neoreneszánsz 

díszlépcsőház fordulójában ismeretlen XVI. századi lombard mester 

Piet&agrave; reliefje látható.  

Nyitvatartás: szombat: 10-19 

Honlap: www.konyvtar.elte.hu 

 

Séta neve: Vezetett túra a XIX. századi könyvtárpalotában 

Leírása: 

Útvonal: Aula &#8211; Díszlépcsőház &#8211; Díszterem &#8211; Tanácsterem 

&#8211; Műemlékraktár. Csak előzetes bejelentkezéssel: e-mail: 

titkarsag@lib.elte.hu, tel: 411-6739. 

Séta indulási ideje: 19-én 10, 12 és 14 órakor 

Séta indulási helye: ELTE Egyetemi Könyvtár, Aula 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Dr. Szögi László főigazgató, Varga Klára főigazgató-helyettes 

 

Rendezvény neve: A restaurátor-műhely titkai 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Könyvtárunk restaurátor munkatársa a kulturális örökséget képező 

értékeink, féltett kincseink megmentéséről, védelméről tart bemutatót. 

Mesél a könyvkészítés történetéről, a XVI-XVII századi könyvek 

restaurálásának technikájáról. Vezetőnk Szalaváry Miklós,  restaurátor 

lesz. Csak előzetes bejelentkezéssel: e-mail: titkarsag@lib.elte.hu, tel: 

411-6739.  

Rendezvény helye: ELTE Egyetemi Könyvtár, Aula 
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Rendezvény időpontja: 19-én 11, 13 és 15 órakor 

 

Rendezvény neve: A csillagok törvényei 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár XVI. századi csillagászati 

nyomtatványaiból. 

Rendezvény helye: ELTE Egyetemi Könyvtár, Díszterem 

Rendezvény időpontja: 19-én 14-19 óráig 

 

Rendezvény neve: Előadások 

Tematika: előadás 

Leírás: 

14.00 Dr. Knapp Éva: Szent István első magyar király ikonográfiájának 

átalakulása a XV-XVIII. századi sokszorosított grafikában, 15.00 Dr. 

Varga Júlia: Az erdélyi felsőoktatás a 16-19. században, 16.00 Bibor 

Máté: Hungarica-nyomtatványok kutatása, 17.00 Dr. Klimes-Szmik Katalin: 

Lélekerősítő orvoslás a XVI. századi Mexikóban, 18.00 Dr. Rászlai Tibor: 

900 éve halt meg St. Anselmus, a skolasztika atyja - avagy az ontológiai 

istenérv "halhatatlansága". 

Rendezvény helye: ELTE Egyetemi Könyvtár, Olvasóterem 

Rendezvény időpontja: 19-én 14-19 óráig 

 

Helyszín neve: Belvárosi Ferences templom 

BUDAPEST, V. Ferenciek tere 9. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Egyszerű, nyugodt főhomlokzata a kiszélesedő tér előtt megállásra és 

betérésre késztet. Sajátosan nagyvárosi templom, a nehezen megkerülhető, 

szép barokk épület szélesre tárt kapui szüntelenül nyitva állnak a lelki 

töltekezést kereső budapestiek előtt - sziget a rohanó városban. A 

templom ferences jellegét meghatározó lelkiségi hátteret a pesti 

rendházban 9 örökfogadalmas szerzetes képviseli. A ferences közösségnek 7 

papi és 2 laikus testvér tagja van. A templom papi feladatait felerészt 

ferencesek, felerészt más szerzetekből meghívott vendégek és egyházmegyés 

papok végzik. Szentmisék rendje: hétköznap 6, 8, 10, 11 és 18.30 órakor, 

vasárnap 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18.30 és 20 órakor. A további 

liturgikus rend megtekinthető a templom honlapján. 

Nyitvatartás: szombat: 14-24 

Honlap: pestiferences.ofm.hu 

 

Rendezvény neve: Nyolcszáz éves a Ferences Rend regulája 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Maratoni orgonakoncert a harmadik rendi ferences Olivier Messiaen 

emlékére. 

Rendezvény helye: Belvárosi Ferences templom 

Rendezvény időpontja: 19-én 19.30-24 órakor 

 

Helyszín neve: Önkormányzati Minisztérium 

BUDAPEST, V. József Attila u. 2-4. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épületegyüttesben jelenleg az Önkormányzati Minisztérium működik. 

Helyén valamikor a királyi sóhivatal, fürdő és lakóház is állott. Az öt 
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egységből álló tömb funkciói az idők során változtak. Leginkább, mint 

egykori Belügyminisztérium volt ismert. Korunkban az építészeti 

stílusjegyek és a míves kivitelezői munka részletei keltik fel az 

érdeklődést iránta. Kizárólag a Kulturális Örökség Napjai idején 

látogatható idegenvezetővel, szervezett séta keretében. A séta építészeti 

és történelmi jelentőséggel bíró épületrészeket érint, csoportok 45 

percenként indulnak, a séta időtartama 40 perc. A színházteremben 

folyamatos filmvetítés, angol és német nyelven is. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 

 

 

Helyszín neve: Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi-palota) 

BUDAPEST, V. Károlyi Mihály u. 16. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Fővárosunk reformkori építészetének jelentős emléke a Károlyi Mihály 

utcában álló klasszicista épület a Károlyi Palota, napjainkban a Petőfi 

Irodalmi Múzeumnak ad otthont. Programjaink idén a 250 éve született 

Kazinczy Ferenc tiszteletére rendezett, A "Szép és a Jó. Kazinczy és a 

művészetek" című kiállításunkhoz kapcsolódnak. A tárlaton többek között 

olyan munkák láthatók, mint Canova, Maulbertsch, Füger művei, Piranesi, 

Van Dyck rézmetszetei, Ferenczy István szobrai, Kisfaludy Károly 

festményei, Goethe rajzai. A műtárgyakat Kazinczy kommentárjai kísérik, 

melyek megismertetik a látogatót a költő, író, nyelvújító művészi 

ízlésével, eközben megidézve a korszak meghatározó irodalmi közélet 

eseményeit. 20-án 16.30 órakor különleges tárlatvezetés a Kazinczy-

kiállításban, Kovács Ida és Gyapay László, a kiállítás kurátorainak 

vezetésével. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.pim.hu 

 

Rendezvény neve: Értelem és érzelem kapcsolata - Kamarazene a XVIII-XIX. 

század fordulójáról 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Előadók: Győry Noémi - fuvola, Madaras Gergely - fuvola, Madaras János - 

cselló, Mali Emese - zongora. 

Rendezvény helye: Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem 

Rendezvény időpontja: 20-án 15 óra 

 

Rendezvény neve: Szabad egy sziluettre? 

Tematika: gyermekprogram 

Leírás: 

Sziluett- és árnyképkészítés kicsiknek és nagyoknak. 

Rendezvény helye: Petőfi Irodalmi Múzeum 

Rendezvény időpontja: 20-án 13-17 óráig 

 

Séta neve: Séta a Károlyi Palotában 

Leírása: 

20-án 13 órától a palota udvaráról elindulva Ridovics Anna 

művészettörténész-szakmuzeológus vezetésével megismerkedhetnek az épület 

izgalmas történetével és bebarangolhatják annak minden zegét-zugát. 

Séta indulási ideje: 20-án 13 óra 

Séta indulási helye: Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi-palota) udvara 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető: Ridovics Anna 
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Helyszín neve: Néprajzi Múzeum 

BUDAPEST, V. Kossuth Lajos tér 12. 

Épület típus: SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Néprajzi Múzeum Magyarország egyik patinás kulturális intézménye, amely 

1872-ben a Magyar Nemzeti Múzeum egyik osztályaként alakult meg. 1973-ban 

kapta meg a Kossuth téri, volt Igazságügyi Palota nagyobb részét. Az 

épület - melyet Hauszmann Alajos 1893 és 1896 között épített - 

monumentalitásban, valamint külső és belsőépítészetében is a 

magyarországi neoreneszánsz építészet jelentős példája. Belső 

díszítőművészeti munkáit a kor olyan neves alkotói végezték, mint Senyei 

Károly, Fadrusz János, Zala György és Lotz Károly. 

Vezetett séta indul 20-án,  10 és 12 órakor az előcsarnokból (időtartam 

30 perc) 

Tárlatvezetés: Az Isten báránya. Agnus Dei ábrázolások népi tárgyakon 

című kiállításban 20-án, 11 órakor (időtartam 30 perc) 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

Rendezvény neve: Az Isten báránya 

Tematika: kiállításmegnyitó 

Leírás: 

Agnus Dei ábázolások népi tárgyakon c. kiállítás megnyitója. 

Program: Szilárdfy Zoltán: Barokk Agnus Dei ábrázolások Magyarországon c. 

előadás 

Zene: a Szabolcsi Bence Zeneiskola növendékei 

Istenképek - a zászlós bárány, Verebics Petra beszélget 8-12 éves 

vendégeinkkel.  

Rendezvény helye: Néprajzi Múzeum 

Rendezvény időpontja: 19-én 11 óra 

 

Helyszín neve: Budapest Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia Templom 

BUDAPEST, V. Március 15. tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templom a római helyőrségi tábor köveire épült (Contra Aquincum). Az 

épület és berendezése a magyar történelem és művészettörténet kőbe vésett 

tükre. Minden kor és minden művészeti irányzat rajta hagyta keze nyomát. 

Kiemelkedő hitéleti jelentőségű Szent Gellértnek a kegyoltárban 

elhelyezett ereklyéje. Romantikusan hangolt koncert orgonán Liszt Ferenc 

is játszott. A szentélyben láthatóak a török kori mihráb, XV. századi 

freskótöredékek és Molnár C. Pál szárnyasoltára. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 8-19 

Honlap: www.belvarosiplebania.hu 

 

 

Helyszín neve: Budapest Kiállítóterem 

BUDAPEST, V. Szabad sajtó út 5. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

A kiállítóterem a belvárosi Klotild-palotában nagy üvegablakaival vonzza 

a látogatókat. A külföldi és hazai kortárs művészeket, művészeti 

csoportokat bemutató, havonta megújuló kiállításai közül jelenleg Hanna 

Fluk festőművész kiállítása tekinthető meg. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Tőzsdepalota (volt MTV székház) 

BUDAPEST, V. Szabadság tér 17. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1905-ben átadott Tőzsdepalotát Alpár Ignác tervezte a Budapest Áru- és 

Értéktőzsde épületeként. Helyet adott hadikórháznak és a Lenin Intézetnek 

is, de a Magyar Televízió székházaként vált ismertté. 2006-ban a Tippin 

Corporation vásárolta meg, amely üzeleteket és prémium irodákat alakít ki 

benne. Épületlátogatás csak vezetéssel, a csoportok a bejárattól 

indulnak. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.tippin.net 

 

 

Helyszín neve: Magyar Nemzeti Bank 

BUDAPEST, V. Szabadság tér 8-9. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Csodálatos építészeti hagyományok és modern gazdasági döntések: e kettő 

találkozik a Magyar Nemzeti Bankban. Ezen a hétvégén feltárulnak a 

látogatók előtt az épület szépségei csakúgy, mint a magyar gazdaságot 

befolyásoló döntések háttere és ezek mindennapokban érezhető 

következményei. 

A Magyar Nemzeti Bank Látogató Központjában Pénz és bélyeg címmel 

tablókat láthatnak az érdeklődők a IV. Magyar Filatelista Világtalálkozó 

alkalmából. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.mnb.hu 

 

 

Helyszín neve: Esterházy János budapesti lakása 

BUDAPEST, V. Szép u. 3. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A XX. század elején Lauber László és Nyíri István tervei alapján emelt 

földszint+6 szintes belvárosi lakóépület műemlék. Ebben a házban lakott 

budapesti tartózkodásai idején 1940-től 1944-ig Esterházy János, a 

csehországi, majd szlovákiai magyarság parlamenti képviselője, aki 

Nyitraújlakon született 1901. március 14-én, mártírhalált halt a 

morvaországi mirovi börtönben 1957. március 8-án. Ellenzéki politikusként 

a magyar kisebbség érdekeinek következetes védelmezője és a fennálló 

igazságtalan viszonyok következetes bírálója. Pesti tartózkodási helyének 

épülethomlokzatára az emléktábla a politikus halálának 35. évfordulóján 

került. A lakóépület ma társasház. 

 

Nyitvatartás: szombat: 8-17 vasárnap: 8-17 

 

Rendezvény neve: Esterházy János élete 

Tematika: előadás 

Leírás: 
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Martényi Árpád ismertetője Esterházy János életéről. 

Rendezvény helye: Esterházy János budapesti lakása 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 10-13 óra 

 

Helyszín neve: Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok Rendháza) 

BUDAPEST, V. Váci utca 47. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A XVIII. század elején épült domonkos Szent Mihály templom és kolostort a 

rend 1784-es feloszlatása után néhány évig a pálosok használták, majd 

1786-tól az Angolkisasszonyok szerzetesrend vette tulajdonba. Az 

épületben 1950-től két iskola és egy kollégium működött. 1999 óta újra 

szerzetesek lakják. 

Nyitvatartás: szombat: 10-15 vasárnap: 10-15 

Honlap: www.congjesu.hu 

 

 

Helyszín neve: Pesti Vármegyeháza 

BUDAPEST, V. Városház u. 7. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A belvárosban lévő Pesti Vármegyeháza területét a megyegyűlés 1697-ban 

vásárolta meg. A megyeháza jelenlegi klasszicista formáját 1805 és 1842 

között, három különböző építész tervei alapján, három fázisban 

megvalósuló építkezések, majd az 1945-48 közötti felújítás során kapta. 

Jelenleg is Pest Megye Önkormányzatának székhelye. A reformkorban a 

megyeháza falai között megfordultak a kor neves politikusai, költői, mint 

Kossuth Lajos, Széchenyi István, Petőfi Sándor, Kölcsey Ferenc. A 

legújabb korból pedig, Kosáry Domokos akadémikus dolgozott a házban. Az 

épület Budapest egyik legszebb klasszicista épülete, díszudvara nyáron 

zenei koncertek helyszíne. Az épületben vezetés kérhető, mely a 

Tourinform helyiségből indul, időtartama: 1 óra. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.pestmegye.hu 

 

 

Séta neve: Belvárosi templomséta 

Leírása: 

Útvonal: Ferenciek tere - Március 15. tér - Egyetem tér - Szerb utca. A 

Budapesti Művelődési Központ szervezésében. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 óra (találkozó 9.45 órakor) 

Séta indulási helye: Ferenciek tere 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Séta neve: Szecesszió, eklektika, kultúra 

Leírása: 

Ami más városoknak a klasszicista, vagy a modern építészet, az 

Budapestnek az eklektika. Kétségkívül ez a stílus illik legjobban a 

városhoz: egy kis ez, egy kis az, innen is merítünk ötletet, onnan is 

hozunk példát. Kavarodás, sokféleség, pont úgy, mint maga a fővárosi nép, 

ez a németből, törökből, tótból, zsidóból, magyarból álló tarka egyveleg. 

De vigyázat, a budapesti eklektika egy évszázad alatt klasszikussá, 

nemessé érett. Csakúgy, mint elődje a Budapesten csak rövid ideig élő 

szecesszió, amely rövidsége ellenére így is irigylésre méltó alkotásokkal 

van jelen. Ha velünk tart, e két világhírű építészeti stílus kiemelkedő 
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magyarországi lelőhelyeit mutatjuk be Önnek. Nem mellékesen egy 

kulturális túra részesévé is válik, amelynek keretében színházakat, 

galériákat, szobrokat és mindezek színes történeteit ismeri meg. Útvonal: 

Szabadság tér - Hold u. - Bazilika - Deák tér - Oktogon - Andrássy út - 

Nagymező u. - Hajós u.  

Séta indulási ideje: 19-én 10 órakor 

Séta indulási helye: Magyar Szecesszió Háza (Honvéd u. 3.) 

Tervezett időtartam: 3 óra 

Vezető: Uniquebudapest Sightseeing 

 

Séta neve: Az egykori pesti városfal nyomában 

Leírása: 

Sétánk célja bemutatni a régi pesti városfal maradványait, emlékeit. 

Korabeli metszetek, festmények segítségével a védmű egykori állapotáról 

is képet kaphatunk és tervezzük, hogy a sétán résztvevők számára 

összeállítunk egy kis információs anyagot is.  

Útvonal: Vörösmarty tér - Deák Ferenc utca - Károly körút - Astoria - 

Magyar utca - Bástya utca - Királyi Pál utca. A séta kapcsolódik a IX. 

kerület Ráday utcát bemutató sétához.  

Séta indulási ideje: 20-án 9.30 órakor 

Séta indulási helye: Vörösmarty tér, szobor 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

---BUDAPEST, VI.--- 

 

Helyszín neve: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum 

BUDAPEST, VI. Andrássy út 103. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Hopp Ferenc 1883-ban vásárolta meg nyári lak céljára azt az 1878-ban, 

Schubert és Hickisch építőmesterek által épített Andrássy úti villát, 

amely ettől fogva otthont ad a gyűjteménynek. Az orientálizáló stílusú 

kertben még ma is áll a különleges kínai Holdkapu és számos kőfaragvány. 

Tárlatvezetések: 19-én 10,16,18,20 órakor, 20-án: 14.30, 17 órakor. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-22 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.hoppmuzeum.hu 

 

Rendezvény neve: Amikor kinyílt Ázsia kapuja 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás, kézműves foglalkozás, gasztronómia, 

Múzeumpedagógia 

Leírás: 

19-én 15 órától színes gyermekprogramokkal várjuk a családokat, 

teakóstolóval és bemutatóval egybekötött keleti teaház nyitja meg kapuit 

a kertben. 16 órától kínai kalligráfus vezeti be az érdeklődöket a kínai 

írás művészetének izgalmas és sokak számára talán ismeretlen világba, a 

nap folyamán többször is tárlatvezetést tartunk az Amikor kinyílt Ázsia 

kapuja c. nagyszabású jubileumi kiállításunkon a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai 

Művészeti Múzeumban. 20-án 15 órától kézműves foglalkozásokkal várjuk a 

gyerekeket, valamint tárlatvezetéseket tartunk. 

Rendezvény helye: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Párizsi Nagy Áruház 

BUDAPEST, VI. Andrássy út 39. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  
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Leírás: 

Az 1910-ben épült egykori Párizsi Nagy Áruház (államosítás alatt 

Divatcsarnok) épülete 2007-2009 között felújításra került. A műemléki 

védettséget élvező, egyedülálló Andrássy úti épület a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal engedélyei alapján újult meg a mai kor igényei 

szerint. A felújítás során különös hangsúlyt kaptak az épület kiemelten 

védett területei: a Lotz terem, az átrium a díszlépcsővel, az ún. Büfé 

terem és a homlokzatok. A vezetett séta útvonala: Andrássy út 39. 

főbejárat előtt - átrium - Lotz terem - 4. emelet és Büfé terem - 7-8. 

emeleti tetőteraszok - földszinti Csonka terem - hátsó homlokzat Paulay 

Ede utcában. Tulajdonos/fejlesztő: ORCO Property Group, tervező: Tiba 

Építész Stúdió Kft., generálkivitelező: Market Építő Zrt. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.pdsoffices.hu 

 

 

Helyszín neve: Postamúzeum 

BUDAPEST, VI. Andrássy út 3. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Világörökség részét képező Andrássy úton álló Saxlehner palota 1972 óta 

a Postamúzeum otthona. A Lotz Károly freskóival, Thék Endre 

falburkolataival és Forgó István üvegablakaival díszített épületben 2000 

óta a Múzeum a posta-, távközlés- és műsorszórás történetének válogatott 

tárgyait és dokumentumait tárja a látogatók elé.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.postamuzeum.hu 

 

 

Helyszín neve: Magyar Képzőművészeti Egyetem Főépület 

BUDAPEST, VI. Andrássy út 69-71. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 

Leírás: 

Az Andrássy út 69. szám alatti épület, a régi Műcsarnok épülete, a 

veronai Palazzo Bevilacqua majdnem tökéletes másolata. 1875-77 között 

épült Láng Rudolf tervei alapján, közadakozásból. A palota gazdagon 

díszített, aranyozott, oszlopos-boltíves márványozott előcsarnokkal 

fogadja a látogatókat. Az egyetem auláját - mely helyén nyitott udvar 

állt - övező ólomüveg ablakokat Róth Zsigmond tervezte és készítette. Az 

előcsarnokból a Barcsay-kiállító terembe vezető folyosó 

mennyezetlunettáit és az I. emelet mennyezetén található nyolcszögletű 

keretbe foglalt allegorikus figurákat a Mintarajztanoda festészeti 

osztályának tanára, a kor ünnepelt freskófestője, Lotz Károly festette. 

Az Andrássy út 71. szám alatti épület Rauscher Lajos építész tervei 

szerint készült, aki maga is tanára volt az 1871-ben létrejött 

Mintarajztanodának. A neoreneszánsz épület homlokzatán, a párkányszalag 

medalionjaiban Bramante, Leonardo da Vinci, Rafaello, Michelangelo, 

Dürer, Markó Károly és több más híres-neves festő, szobrász és építész 

arcképei láthatók, melyek Székely Bertalan munkái. A sgraffitto díszítést 

Rauscher készítette. Az épület alagsorában gipszöntő műhelyek voltak, az 

emeleteken műtermek, melyek ma is ezt a funkciót töltik be. 

19-én 12 és 14 órakor vezetett séta indul a főbejárattól. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.mke.hu 
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Helyszín neve: Tűzraktér Független Kulturális Központ 

BUDAPEST, VI. Hegedű u. 3. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kétemeletes, romantikus ház Pan József tervei alapján készült 1854-ben, 

sokáig iskolaként szolgált. 

2008 óta működik a Hegedű u. 3. szám alatt található műemlék épületben a 

Tűzraktér Független Kulturális Központ és Alkotóház. Ezen a hétvégén 

megnyitjuk az itt található műtermeket és körbevezetjük látogatóinkat. Az 

épület udvarát erre az alkalomra a művészetek szakrális terévé alakítjuk 

és változatos programmal várunk mindenkit. Vezetett séták mindkét napon 

13, 16 és 19 órakor indulnak. 

Nyitvatartás: szombat: 10-22 vasárnap: 10-20 

 

Rendezvény neve: Gyermekprogramok 

Tematika: koncert, gyermekprogram 

Leírás: 

Zsonglőr és artista műsorok, celuloid festés, koncertek 

Rendezvény helye: Tűzraktér 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 13 órakor 

 

Helyszín neve: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Epreskert - Kálvária 

BUDAPEST, VI. Kmety u. 26-28. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK, 

SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Eredetileg 1882-től szobrászati és festészeti mesteriskolák működtek az 

Epreskertben. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász és festő 

műtermeinek ad otthont. Nevét arról az eperfás ligetről kapta, melyet 

Stróbl Alajos szobrászművész hozatott rendbe. Az Orczy tér rendezése 

során lebontásra ítélt kálváriát Stróbl és növendékei téglánként 

mentették át a józsefvárosi Kálvária térről. A gyönyörű barokk kálvária 

tervezője valószínüleg Mayerhoffer András volt. 1786-ban II. József 

rendelkezése nyomán bezárták, azonban hivatalos egyházi rendeltetésének a 

megszűnése után is az emberek körülötte tartották meg egyházi ünnepeiket, 

1806-ban ismét visszakapta a szakrális hely eredeti funkcióját. Az 

Epreskert ékességének számító épület felújítása a Budapesti Városvédő 

Egyesület közreműködésével 2006 -ban feleződött be. Itt található még a 

Mátyás-templom XIII-XIV. századi délkeleti kapuzata és több más eredeti 

köve, valamint a Kolozsvári testvérek Sárkányölő Szent György szobrának 

bronz másolata. Mindkét nap vezetett séta indul 12 és 14 órakor a 

főbejárattól, időtartama 1 óra. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.mke.hu 

 

Rendezvény neve: Kemenczky Judit költő, festő kiállítása a Kálváriában 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Epreskert, Kálvária 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Mai Manó Ház 

BUDAPEST, VI. Nagymező u. 20. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  
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Leírás: 

Az Európában is egyedülálló módon megmaradt műteremház 1894-ben készült 

el, Mai Manó fotográfus megrendelésére. Gazdagon díszített, neoreneszánsz 

historizáló homlokzata a belváros egyik legszebb épületévé teszi. 

Kalandos története után a Magyar Fotográfusok Háza irodái és 

kiállítóhelyei működnek benne. A félemeleti Mai Manó Galéria és 

Könyvesbolt 1995-ben, az I. emeleti André Kertész Terem és a II. emeleti 

George Eastman Terem, illetve a felújított Napfényműterem 1999-ben nyílt 

meg. A Mai Manó Ház előteréből mindkét nap 12, 14, 16 órakor képzett 

vezetővel séta indul az egész Házban, időtartama 50-60 perc. 

Nyitvatartás: szombat: 11-19 vasárnap: 11-19 

Honlap: www.maimano.hu 

 

Rendezvény neve: A Mai Manó ház programjai 

Tematika: koncert, előadás 

Leírás: 

19-én 18 órakor pódiumbeszélgetés, szabadtéri slide-show, 20-án 18 órakor 

múltidéző koncert, mindkét nap korabeli fotografálás.  

   

 

Rendezvény helye: Mai Manó Ház, Napfényműterem, szabadtér &#8211; a Mai 

Manó Ház előtti tér 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: LOFFICE 

BUDAPEST, VI. Paulay Ede u. 55. 

Épület típus: XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A LOFFICE Budapest első coworking irodája, amely a Zeneakadémia egykori 

kottanyomdájában, egy alternatív energiákkal gazdálkodó loft épületben, a 

Liszt Ferenc tér közvetlen szomszédságában kapott helyet. A kreatív- és 

az üzleti szféra metszéspontjában elhelyezkedő olyan inkubátor-ház, ahol 

adottak a munka, a kapcsolatépítés és a kikapcsolódás feltételei, 

egyfajta közösségi munkatér, kiállító- és rendezvényterem, amely 

installációival, kortárs festményeivel, egyedi hangulatával valamint a 

belső tér nyújtotta élménnyel, a munka, mint életérzés kifejezője, egyben 

jó példája annak, hogy a korabeli, budapesti eklektikus épületeket hogyan 

lehet továbbörökíteni a jelen és a jövő számára. 

Az épületvezetések kb. 30 percesek. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 9-19 

Honlap: www.loffice.hu 

 

 

Helyszín neve: A 200 éves Avilai Nagy Szent Teréz templom 

BUDAPEST, VI. Pethő S. u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1809-ben, idén 200 éve megáldott Avilai Nagy Szent Teréz műemlék 

templom megtekintése, valamint a toronykilátóba feljutási lehetőség. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 és 15-19 vasárnap: 8-13 és 16.30-19.30 

Honlap: www.terezplebania.hu 

 

 

Helyszín neve: Cseh Centrum 

BUDAPEST, VI. Szegfű u. 4. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 
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Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Rózsa és a Szegfű utca sarkán álló reprezentatív palotaépület gróf 

Zichy Jenő tulajdona volt, amely a XIX. század végén épült. Több 

tulajdonosváltás után az 1910-es években a Művészház Egyesület 

székházaként működött. Az épület 1922-től Csehszlovákia tulajdona, amely 

időnként a Csehszlovák Nagykövetség, időnként a Csehszlovák Kereskedelmi 

Kirendeltség székházaként funkcionált. Csehszlovákia felbomlása (1993) 

után az épület a jogutód Cseh Köztársaság tulajdonát képezi, és 1997-től 

a Cseh Köztársaság budapesti nagykövetségének székházaként működik. 

Ugyanebben az épületben tevékenykedik a Cseh Centrum, a budapesti cseh 

kulturális intézet is. A vezetett épületlátogatások 16, 18 és 20 órakor 

indulnak. A látogatóknak emellett kiállítással, filmvetítéssel, 

koncerttel, előadással és gasztronómiai meglepetéssel kedveskednek a 

szervezők. Részletes információ a Cseh Centrum honlapján. 

Nyitvatartás: szombat: 16-22 

Honlap: www.czechcenters.cz/budapest 

 

 

Helyszín neve: Ráth György Múzeum 

BUDAPEST, VI. Városligeti fasor 12. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Tárlatvezetés mindkét nap 15 és 17 órától a Hamvas őszibarack és 

mohamedánkék (a kínai kerámia művészete) illetve a Keleti műgyűjtés 

Magyarországon c. állandó kiállításainkon.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Rátkai Márton Klub 

BUDAPEST, VI. Városligeti fasor 38. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 

Leírás: 

A klubnak helyet adó épület vélhetőleg a XIX. század végén épült. A 

megtekintésre szánt épületek a XX. század 10-es 20-as éveiben épültek.  

 

 

Nyitvatartás: szombat: 17.30-22 

Honlap: www.ratkaimartonklub.hu 

 

Séta neve: Séta a magyar szecesszió legszebb utcájában 

Leírása: 

Séta a magyar szecesszió talán legszebb utcájában, a Városligeti 

fasorban. A program 18 órakor kezdődik a verssel, majd a Városligeti 

fasor legszebb épületeit tekintjük meg. A belső tereket a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Kollégiuma és a Református templom képviseli. 

Megnézzük a Benczúr utcában a volt Fasor szanatórium belső tereit is. A 

klubban Dúló Károly szecesszióról szóló filmjeit vetítjük végül. A séta 

során Duló Károly filmrendező lesz a kalauzunk.   

 

Séta indulási ideje: 19-én 18 óra 

Séta indulási helye: Rátkai Márton Klub 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Séta neve: Századfordulós villák, paloták 
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Leírása: 

A XIX.-XX. század fordulója Budapesten is a polgári fejlődés, a 

modernizáció csúcspontja volt. A pesti arisztokrácia, és nyomában a 

nagypolgárság, Nyugat-európai mintákat követve csodálatos klasszikus, 

eklektikus és szecessziós stílusú palotákat és villákat húzott fel. A 

belváros fő tengelye, az Andrássy út mentén húzódó épületek látványa 

visszaidézi ezt a kort. A gyönyörű homlokzatok, faragott bejáratok, a 

lélegzetelállítóan szép belső terek egy része az elmúlt évtizedben 

újjáéledt. A sétáló túrán Budapest legszebb építészeti gyöngyszemeit 

mutatjuk be Önnek. A sok korabeli történet, legenda, sztori visszarepít 

minket a millennium tündérkertjébe. Útvonal: Hősök tere &#8211; Andrássy 

út &#8211; Munkácsy Mihály utca &#8211; Szondi utca &#8211; Bajza utca 

&#8211; Városligeti fasor &#8211; Dózsa György út.  

Séta indulási ideje: 20-án 10 órakor 

Séta indulási helye: Tere Cafe (Dózsa Gy. út 96., Hősök tere-Lendvay u. 

sarok) 

Tervezett időtartam: 2,5 óra 

Vezető: Uniquebudapest Sightseeing 

---BUDAPEST, VII.--- 

 

Helyszín neve: Földalatti Vasúti Múzeum 

BUDAPEST, VII. Deák téri aluljáró 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kontinens első földalattijának emléket állító múzeum történelmi 

környezetben, a földalatti egy korábbi alagútszakaszában fogadja 

látogatóit. A korhűen felújított földalatti vasúti kocsik mellett 

fényképek, iratok, makettek kalauzolnak végig a földalatti történetén, de 

betekintést nyerhetünk a metróépítésekbe is.  

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.bkv.hu 

 

 

Helyszín neve: Bélyegmúzeum 

BUDAPEST, VII. Hársfa u. 47. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

A Dob utca és a Hársfa utca sarkán lévő épület, az Erzsébet postapalota 

építkezési munkálatai 1937 decemberében kezdődtek meg Rimanóczy Gyula 

tervei alapján, és két év alatt, határidőre el is készültek vele. Talán 

ez az első olyan épülete hazánknak, fővárosunknak, mely szakított az 

akkor divatos historizáló, népies elemeket felvonultató stílussal. Az 

épület a Bauhaus letisztult, egyszerű, geometrikus formavilágát mutatja. 

Homlokzatainak síkját izgalmasan töri meg a Boda Gábor által készített 

szoborcsoport. Az épület Dob utcai homlokzatán látható tömbszerű figurák 

szervesen illeszkednek az épület egészének látványába. 

Az épület egyik sajátossága, hogy már a tervezés során kialakították az 

alig pár évvel azelőtt önállóvá vált Bélyegmúzeum helyiségeit. A sajátos 

igények kielégítése maximális célként jelent meg a tervezés és az 

építkezés alatt. Az országban elsőként itt épült ki a nagy értékű 

gyűjtemény védelmében automata tűzoltó-berendezés és klímarendszer. Arra 

is figyeltek, hogy a bélyegekre oly ártalmas napfény ne jusson be  a 

kiállítóterembe. A múzeum lépcsőházát és előterét mustárszínű, a bélyegek 

perforált széleit utánzó csempék díszítik, ezeket egyedi megrendelésre  

készítették annak idején a Zsolnay gyárban. Az előtérben a csempék 
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ritmusát megtörik a nagyobb méretű domborműszerű reliefek, a bélyeg 

előtti levelek postabélyegzőinek lenyomatát utánzó plasztikák. Ezt az 

egységes formavilágot jól egészítik ki a szintén a Zsolnay gyárban 

készült hasonló stílusú (bélyegző lenyomatokat formázó) padlóvázák.  

A bélyegmúzeum jelenleg is az eredeti helyén áll és berendezéseinek egy 

része  is még eredeti, korabeli. A kiállítóteremben  pedig látható néhány 

az eredeti belsőépítészeti tervrajzok közül, ezzel is tisztelegve az 

egykori tervezők előtt.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.belyegmuzeum.hu 

 

Rendezvény neve: Magyar Ritkaságok kiállítás a MAFITT 20. évfordulója 

alkalmából 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Válogatás a Bélyegmúzeum és magángyűjtők anyagából a IV. Magyar 

Filatéliai Világtalálkozó alkalmából. Láthatók lesznek többek között 

tévnyomatok (Kőbánya levél, Nagymánya, Fordított Madonna). 

 

Rendezvény helye: Bélyegmúzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Magyar Színház 

BUDAPEST, VII. Hevesi Sándor tér 4. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Magyar Színházat 1897-ben építették, a XIX. századvég hagyományos 

színházépítészeti stílusában. A második világháború utáni államosításokig 

magánszínházként működött. 1951-61 között a Madách Színház, 1962-64 

között a Petőfi Színház otthona. 1964-66-ban építették át mai formájára, 

a Nemzeti Színház ideiglenes hajlékának. 2000 óta a Magyar Színház 

otthona. Szombaton 14, 16 és 18 órakor, vasárnap 11, 13 és 15 órakor 

indul vezetett séta mintegy 1-1,5 óra időtartamban. Gyülekezés a Hevesi 

Sándor téri főbejáratnál. A sétán a közönségforgalmi tereken túl az 

elzárt terek: színpad, zsinórpadlás, világosító-vezérlő, hangpáholy 

látogathatók. A színházbejárások végén színházi kísérőműsor a Pesti 

Magyar Színiakadémia növendékeinek előadásában. 

Nyitvatartás: szombat: 14-19.30 vasárnap: 11-16.30 

Honlap: www.magyarszinhaz.hu 

 

 

Helyszín neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom 

BUDAPEST, VII. Rózsák tere 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Steindl Imre, az Országház tervezőjének egyetlen megvalósult szakrális 

épülete az Árpád-házi Szent Erzsébet műemlék plébániatemplom 1895-1901 

között épült. A templom napjainkig fennmaradt egységes külső és belső 

kiképzése, egységes szerkezeti téralakítása, a századvég építészeti 

"iparának" és művészi kézműves emlékeinek teljes egységbe foglalt 

felvonultatása a budai Mátyás templom mellett a főváros másik 

legjelentősebb újgótikus egyházi emlékét állítja elénk. Művészei többek 

között: Hauszmann Sándor, Lantay Lajos, Róth Miksa, Walther Gida, Köllő 

Miklós, Zsolnay Vilmos. 19-én 19 órakor Szent Pál emlékezetére irodalmi 

műsor lesz 
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Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 12-17 

Honlap: www.rozsaktere.uw.hu 

 

Séta neve: Séta a Rózsa terén 

Leírása: 

Útvonal: Rózsák tere, körülvevő épületek, Görög Katolikus templom és a 

Római Katolikus templom bemutatása.  

Séta indulási ideje: 19-én 14 órakor 

Séta indulási helye: Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Budapest Fasori Református Templom 

BUDAPEST, VII. Városligeti fasor 7. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Árkay Aladár tervei alapján épült templom zömök formáival, mértékadó 

díszítésével, meghitt, tágas tereivel a századelő magyar szecessziójának 

kiemelkedő alkotása. 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 vasárnap: 12-16 

Honlap: www.fasor.hu 

 

Rendezvény neve: Fasori koncertek 

Tematika: koncert, előadás 

Leírás: 

19-én 13 óra Pálúr János orgonakoncertje és Végh Tamás előadása Kálvin 

János életéről. 20-án 16 óra: Kovalszki Mária (zongora) - Pusker Júlia 

(hegedű) koncertje és Végh Tamás előadása Kálvin János életéről. 

Rendezvény helye: Fasori Református templom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Erzsébetvárosi Közösségi Ház 

BUDAPEST, VII. Wesselényi u. 17. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Erzsébetváros legszebb középületeinek egyike. Egy évszázada dacol az idő 

múlásával és hirdeti az utcai homlokzatával az épülésének idején dívó 

stílust, a szecesszió jellegzetesen magyaros áramlatait. Az épület 

dísztermének ablakai és belső ajtajainak üvegbetétjei igazi remekművek, 

Róth Miksának, a korabeli európai üvegművészet ismert mesterének 

alkotásai. 1905-ben a Cipész Ipartestület székházául Kopeczek György 

építész tervezésében és kivitelezésében épült. 

Nyitvatartás: szombat: 10-23 vasárnap: 10-22 

Honlap: www.kozhaz.hu 

 

Rendezvény neve: Régi szelid esték&#8230; 

Tematika: koncert, előadás 

Leírás: 

&#8222;Árny az árnyban&#8221;- Turek Miklós versszínháza Radnóti Miklós 

életéről és verseiből. Molnár Antal Zeneiskola Hárfa- és ének tagozatos 

növendékeinek műsora. &#8222;Üzenet&#8221;- Réti Árpád színművész tizenöt 

legkedvesebb magyar verse. 

 

 

Rendezvény helye: Erzsébetvárosi Közösségi Ház 

Rendezvény időpontja: 19-én 18-23 óráig 
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---BUDAPEST, VIII.--- 

 

Helyszín neve: Művészkert- Műteremház 

BUDAPEST, VIII. Budapest, József u. 37. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Józsefváros egyedi színfoltja a József u. 37. alatt található Műteremház 

és Művészkert. Kincses kert, egy mesés oázis a nyolcadik kerületben, 

amely képzőművészeti alkotásait, néprajzi gyűjteményét és történeti 

emlékeit bemutatva óvja a hely különleges és utánozhatatlan légkörét, az 

itt alkotó művészek szellemi hagyatékát.  

 

A három időpontban meghirdetett vezetésen - 13, 14.30 és 16 órakor -  , 

illetve vetítéssel egybekötött előadáson a régi és napjainkban itt 

dolgozó művészekről, műveikről, életükről, a kert értékeiről, a hely 

megőrzéséről, a Tavaszmező utca 6-ban működő roma szervezetekkel való 

együttműködésről lesz szó.  

 

 

 

Nyitvatartás: szombat: 12.30-18.00 

Honlap: www.lmv.hu Műteremház v. Vidám Zsírdisznó Klub 

 

 

Helyszín neve: Fiumei úti Sírkertben található mauzóleumok 

BUDAPEST, VIII. Fiumei út 16. 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Kulturális Örökség Napjai alkalmával nyitva lesz a Deák, a Kossuth, 

illetve a Munkásmozgalmi mauzóleum. Ezen kívül történelmi sétákon is 

részt lehet venni mindkét napon 10, 12, illetve 14 órakor, melyek útba 

ejtik Balázs Béla, Derkovits Gyula, Kisfaludy Strobl Zsigmond, Lükő 

Gábor, Radnóti Miklós, Táncsics Mihály síremlékét is. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.nemzetisirkert.hu 

 

 

Helyszín neve: Párbeszéd Háza 

BUDAPEST, VIII. Horánszky u. 20. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A centenáriumát ünneplő Jézus Szíve templom, valamint önállóságának 100. 

évfordulóját ünneplő Magyar Jezsuita Rendtartomány két különleges 

kiállítására és a műemlékvédelem alatt álló templom és Párbeszéd Háza 

megismerésére hívja az érdeklődőket. Vezetett séta indul: 19-én 10.30, 

11.30, 13, 14 órakor és 20-án 13, 14, 15 órakor, találkozó a kápolnában. 

Útvonal: a kiállítások megtekintése, az épület bemutatása és a Jézus 

Szíve templom (Lőrinc pap tér) bemutatása. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.parbeszedhaza.hu 

 

Rendezvény neve: Kiállítások 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 
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Feszty Masa a nagyközönség számára eddig nem látott, jezsuita témájú 

képeiből kiállítás. Jezsuita tárgyú bélyegkiállítás. 

Rendezvény helye: Párbeszéd Háza 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Józsefvárosi Plébániatemplom 

BUDAPEST, VIII. Horváth Mihály tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE, SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK 

ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A hatalmas kőtemplom (belmérete 24.000 m3) építését 1797-ben kezdik el 

Tallherr József császári főépítész tervei alapján és 1798-ban már 

használatba veszik. A tornyok 1810-ben készülnek el. Kasselik Fidél 

(1814) majd Barcza Elek (1891-95) átalakításával kapja meg jelenlegi 

"ruháját" (900 m2 alapterületű). Megtalálható benne a copfstílus, a 

klasszicista jelleg és a neobarokk "köntös". Látványosságai: Az eredeti 

fatemplomból, a temetőkápolnából való Kálvária szoborcsoport tiszta 

barokk alakjaival (a kápolnát 1796-ban lebontották). Lucas Cranach német 

festő (+1563) iskolájában készült Mária kép, mely hosszú időn át a 

plébániatemplom kegyképe. A Padányi Bíró Márton veszprémi püspök (+1762) 

által megrendelt és a pápai pálosok műhelyében készült német feliratú 

Szentháromság szoborcsoport. Ignac Kupperwieser bécsi festő (1827) 

pályázaton elnyert művészi főoltárképe, a 72 m2 alapterületű 

olajfestmény, mely Szent József megdicsőülését ábrázolja. Hild József 

(+1867) tervezte carrarai márvány főoltár. A XVIII. századból való barokk 

szószék és az 1980-as években Sedlmayr János építész által tervezett 

márványoltár, ambó, és a liturgikus tér a zsinati elképzelés egyik 

páratlan alkotása. Méltán mondta egy holland filmrendező, aki 2009. 

augusztusában filmet forgatott a XIX. századi holland királyi család 

életéről templomunkban, hogy a maga nemében ennél szebb templomot nem 

látott Magyarországon. 

A templom egész nap nyitva áll, vezetéssel szombaton 9-12 és vasárnap 16-

17 óra között a Szakrális művészetek hetében - előzetes bejelentés 

alapján - tekinthető meg. R. Törley Mária szobrászművész kiállítása 

látható. 

Nyitvatartás: szombat: 9-24 vasárnap: 0-7 és 9-21 

Honlap: www.jozsefvaros.plebania.hu 

 

Rendezvény neve: Mundus Sacri 

Tematika: kiállításmegnyitó 

Leírás: 

Kohári Csaba és Tatai Balázs fotográfusok kiállítása a templom 

előterében. Megtekinthető szeptember 26-ig. 

Rendezvény helye: Józsefvárosi Plébániatemplom 

Rendezvény időpontja: 20-án 19 óra 

 

Rendezvény neve: Szentségimádás 

Tematika: Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

A nyitott templomok éjszakája keretében, vasárnap hajnali 7 óráig. 

Rendezvény helye: Józsefvárosi Plébániatemplom 

Rendezvény időpontja: 19-én 19 óra 

 

Helyszín neve: ELTE Füvészkert 

BUDAPEST, VIII. Illés u. 25. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, 

TEMETŐK, PARKOK 
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 Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1771-ben alapított első magyarországi botanikus kert, a Füvészkert 

műemlék épületei: az 1800-as évek elején Pollack tervei alapján 

klasszicista stílusban átépített kastély ma a Füvészkert könyvtárának és 

adminisztrációs- és rendezvény központjának ad helyet.  

1865-ben új üvegházat (pálmaház) építettek romantikus stílusban, 

szimmetrikus elrendezésben, középső részében nyolcszög alaprajzzal. Az új 

üvegház szerepe, hogy befogadja a más égövi növényeket és ezzel 

biztosítsa a hazánkban nem honos és másképp megélni képtelen flóra 

tanulmányozását. 1963-66 között korszerűsítették. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.fuveszkert.org 

 

 

Helyszín neve: Zászlómúzeum 

BUDAPEST, VIII. József krt 68. (Nap u.) 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A világ első zászlómúzeuma 1995-ben jött létre. A gyűjtemény közel 6000 

darabból áll, amelyben a  nemzetközi gyűjtemény mellett a hazai 

települések jelképei is megtalálhatók.  

Nyitvatartás: szombat: 11-18 vasárnap: 11-18 

Honlap: www.zaszlok.hu/frames.htm 

 

 

Helyszín neve: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

BUDAPEST, VIII. Könyves Kálmán krt. 40. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Tisztviselőtelepi Főgimnázium számára épült, mintegy ötven éven át a 

Néprajzi Múzeumnak otthont adó épületbe, az Országos Pedagógiai Könyvtár 

és Múzeumba várjuk a látogatókat. A városképi jelentőségű, szecessziós 

stílusban épült "Tündérpalotából" mindkét napon sétát szervezünk a 

műemléki Tisztviselőtelepre, a "Diákmisék színterei" címmel. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

Séta neve: Diákmisék színterei 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: 19-én 10.30, 20-án 15 óra 

Séta indulási helye: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum előkertjéből 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Hotel Palazzo Zichy 

BUDAPEST, VIII. Lőrinc pap tér 2. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A XIX. századi palotából átalakított és felújított Hotel Palazzo Zichy 80 

elegáns szobával, konferenciatermekkel és négycsillagos kiszolgálással 

várja kedves vendégeit. 
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Vezetett séta indul folyamatosan a recepciótól, közös helyiségek és 

szobák megtekintése kb. 20 perc. 

Nyitvatartás: szombat: 13-14 vasárnap: 13-14 

Honlap: www.hotel-palazzo-zichy.hu 

 

 

Helyszín neve: LP3 Társasház 

BUDAPEST, VIII. Lőrinc pap tér 3. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A lakóház 1894-ben épült Staerk Sándor tervei alapján, az építtető 

Liebner Józsefné. A házon Budapestre ekkor oly jellemző kora eklektika 

formajegyei figyelhetők meg. Olaszországi reneszánsz formák, elemek 

láthatók az épületen, melynek Lőrinc pap tér felőli homlokzatát két 

freskó díszíti. Palotanegyedi bérházak és lakóinak megismerése! 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Pesti Jézus Szíve templom 

BUDAPEST, VIII. Mária u. 25. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Jézus Szíve templomot, a jezsuiták magyarországi központi templomát, 

1909. április 27-én szentelték fel. Az építő feljegyzéséből: "Ki volt 

mondva, a templom stílusa a régi, azaz a középkori szerzetes templomok 

egyszerű, nyugodt, keresetlen, tehát törzsörökösebb formáihoz 

alkalmazkodjék, az újabb korszakok szerkezeti igényeinek a szemmel 

tartásával, és hazai anyagok alkalmaztassanak. A francia román stílusú 

templomok egyszerű, de hangulatos térségi arányait zsinórmértékül véve, a 

templomhajó boltozatát, félköríves főhevederekkel és kereszthordókkal 

tervezzem, de azoknak állóságát a biztosító külső gyámpillérekkel és 

gyámívekkel fokozzam." Vezetett séta indul: 19-én 10.30, 11.30, 13 és 14, 

20-án 13, 14 és 15 órakor indul, találkozó a Párbeszéd Háza kápolnájában 

(Horánszky u. 20.). 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 15-17.30 

Honlap: www.jezsuita.hu/jezusszive 

 

Rendezvény neve: Közös programok a Párbeszéd Házával 

Tematika: koncert 

Leírás: 

A templom bemutatása kapcsolódik a Párbeszéd Háza programjához (lásd 

ott). 19-én 18 órakor ifjúsági gospel mise a templomban, 19-22 óráig 

táncház a Párbeszéd Háza udvarán. 20-án 19 órakor koncert a templomban. 

Rendezvény helye: Pesti Jézus Szíve templom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Rendőrség-történeti Múzeum 

BUDAPEST, VIII. Mosonyi u. 7. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Múzeumban meghosszabbított nyitva tartással tárlatvezetés 16, 17.30, 19 

és 20.30 órakor indul.  

Nyitvatartás: szombat: 16-22 

Honlap: www.policehistorymus.com 
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Rendezvény neve: Bűnügyi ki-mit-tud 

Tematika: gyermekprogram, Vetélkedő, Múzeumpedagógia 

Leírás: 

A lovaskörlet 16, 18 és 20 órakor tekinthető meg (egyeztetés alatt). Lesz 

még bűnmegelőzési és múzeumi teszt kitöltése, tenyérlenyomatvétel, 

gyermekeknek rajzolás és színezés, valamint puzzle kirakása is. 

Alkoholszonda kipróbálása konyakosmeggy elfogyasztása után. Lézerpisztoly 

lövészet. 

Rendezvény helye: Rendőrség-történeti Múzeum 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és 

Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

BUDAPEST, VIII. Népszínház u. 8. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Népszínház utcai épületegyüttest Hauszmann Alajos tervezte. A későbbi 

híres &#8222;Technológia&#8221; épületének egy részében ma az ország 

legnagyobb műszaki főiskolája, a Budapesti Műszaki Főiskola hallgatói 

tanulnak. A Bánki kar idén ünnepli alapításának 130. évfordulóját. 

Történetünk mellett bemutatunk egy 1922-es T-Fordot is. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.banki.hu 

 

 

Helyszín neve: Magyar Építőművészek Szövetsége Székháza - Építészek Háza 

BUDAPEST, VIII. Ötpacsirta u. 2. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A házat Gottbeg A. tervezte 1877-ben az Almássy családnak, az utca felé 

lakórésszel, az udvar körül kiszolgáló helyiségekkel. Az udvar 

növényeivel, kútjával, szobrával és lépcsőjével nagyvonalú és intim. Itt 

működik a Magyar Építészek Szövetsége, a Magyar és Budapesti Építész 

Kamara, a Mesteriskola. Vezetett séták mindkét napon 11, 12, 13, 15 és 16 

órakor indulnak, időtartama 45 perc. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

Rendezvény neve: Kiállítás a MÉSZ-ben 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Az étteremben Kovács Margit "Szüret Badacsonyban" falképe, a Kós Károly 

teremben pedig a magyarvistai templom és harangláb címmel a Mányi 

építészstúdió erdélyi felmérései láthatók. 

Rendezvény helye: Magyar Építőművészek Szövetsége Székháza - Építészek 

Háza 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Festetics Palota - Andrássy Egyetem 

BUDAPEST, VIII. Pollack Mihály tér 3. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az impozáns homlokzatú palota terveit Ybl Miklós készítette. A barokk 

stílust idéző, velencei tükrökkel, intarziás parkettával díszített 

bálterem és a falfestményekkel ékesített szalontermek hűen tanúskodnak a 
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magyar arisztokrácia fényűző életmódjáról. Vezetett séta félóránként 

indul. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-15 

Honlap: www.festeticspalota.hu 

 

Rendezvény neve: Festetics Szalon a dísztermekben, Oktoberfest az udvaron 

Tematika: koncert, gasztronómia, történelmi játékok, bemutatók 

Leírás: 

Klasszikus báli zenék a Tükörteremben a Marcato Ensemble előadásában 

szombaton 12:00 órakor (Bach: C-dúr szonáta, Lajtha László: 

Koncertszonáta), 15:00 órakor (Doppler Ferenc: Pastorale fantázia, Bizet-

Borne: Carmen fantázia, Enescu: Fantázia) és vasárnap 12:00 órakor (Bach: 

C-dúr szonáta, Lajtha László: Koncertszonáta).  

A többi teremben bemutató az MM Szalon báli ruháinak kollekciójából, 

valamint fényképezkedés Sissivel és Andrássy gróffal. 

A Palota udvarán hamisítatlan Oktoberfest-hangulat a Paulaner Sörház 

közreműködésével (Oktoberfest-Bier, Brezel, Münchner Weisswurst). 

A programok eső esetén is megrendezésre kerülnek. 

Rendezvény helye: Festetics Palota 

Rendezvény időpontja: koncertek időpontjai: 19-én 12 óra és 15 óra, 20-án 

12 óra; a többi rendezvény egész nap látogatható 

 

Helyszín neve: Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya római katolikus 

templom 

BUDAPEST, VIII. Rezső tér 22. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Kismarty-Lechner Jenő tervei alapján 1931-ben készült el a központi 

kupolás, 4 tornyos klasszicizáló rk. templom. Szinte Gábor festőművész 

2007-ben készítette Szt. István, Szt. Imre és Boldog Gizella nagyméretű 

képeit a téli kápolnába. A templom körül található Pest egyetlen 

szabadtéri keresztútja, nagyméretű golgota jelenettel. 2008-ban a templom 

szentélyének külső falán állítottak emléket az "1956-os forradalom és 

szabadságharc megtorlásának áldozatai emlékére". Vezetett séták indulnak 

19-én 16.30 és 21 órakor, 20-án 10, 12.30 órakor. 

Nyitvatartás: szombat: 16-22.30 vasárnap: 8.30-14 

 

Rendezvény neve: Templomi rendezvények 

Tematika: előadás 

Leírás: 

19-én 17.30 és 20-án 11 órakor orgona muzsika lesz hallgatható Kiss 

Zsuzsanna orgonaművész előadásában. 19-én 18, 20-án 9 és 11.30 órakor 

szentmise lesz. 

Rendezvény helye: Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtár 

BUDAPEST, VIII. Szabó Ervin tér 1. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főépülete a Wenckheim-palota, a 

szászországi Meinig Artúr építésznek és a hazai neobarokk 

palotaépítészetnek is egyik fő műve. A könyvtár mai otthonába 1931-ben 

költözött. Az épületet 1998 és 2001 között kibővítették, a palotarészt 

restaurálták. A megújult könyvtárépületben működő központi könyvtárat és 
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a Pálffy-palotában működő Zenei gyűjteményt mutatjuk be látogatóinknak. 

Az épület bemutatására a földszinti aulából 10-15 óra között minden 

órában séta indul egy óra időtartamban. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

Honlap: www.fszek.hu 

 

Rendezvény neve: Budapest bélyegeken: kiállítás a Kisgalériában 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Budapest bélyegeken a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság kiállítása a 

Kisgalériában. A kiállítás a MAFITT és a Bélyegmúzeum anyagából válogat. 

A tárlaton többek között Budapest történetéhez, helyszíneihez, kulturális 

életéhez kapcsolódó eredeti bélyegek, nagyalakú reprográfiák, 

bélyegtervrajzok, filatéliai kiadványok kerülnek bemutatásra, valamint 

eredeti postai eszközök (pl. pecsétek, csőposta-kellékek stb.) is 

megtekinthetők. 

 

 

Rendezvény helye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Rendezvény neve: Haydn kiállítás: kiállítás az Arany Teremben 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

2009-ben emlékezik a zenei világ Joseph Haydn halálának 200 éves 

évfordulójára. A Haydn-év alkalmából a Zenei Gyűjtemény munkatársai 

kiállítást készítettek. A tárlaton láthatóak Haydnról szóló monográfiák, 

elemzések, műveinek kottái és hangfelvételei.  

Rendezvény helye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Rendezvény neve: Budapest két keréken: kiállítás a Budapest Gyűjteményben 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

A 19. század utolsó évtizedétől napjainkig nemzedékek mindennapjaihoz 

tartoztak a lábbal és/vagy géppel hajtott drótszamarak. S ha egy időre 

úgy is látszott, hogy a kényelmesebb négykerekűek kultusza háttérbe 

szorította a flaszter hátasait, napjainkban a zsúfoltságtól fuldokló 

városban egyre többen nyergelnek át fürge kerékpárra, mopedre vagy a 

lóerőktől duzzadó, fényes motorbiciklikre.  

Kiállításunkon harsány kereskedelmi és versenyplakátok, múlt századi 

fotográfiák, karikatúrák, aprónyomtatványok és könyvek fogadják a 

látogatókat. A dokumentumok a velocipédek megjelenésétől a Csepelek és 

Bervák tündökléséig eltelt időből villantanak fel emlékképeket.  

A kiállítás megtekinthető a Budapest Gyűjtemény 6. szinti olvasótermében. 

 

Rendezvény helye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: Tavaszmező6-Művészkert 

BUDAPEST, VIII. Tavaszmező u. 6. és József utca 37. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A két józsefvárosi telek művészettörténetileg egy egységet képez. A 

Tavaszmező utca 6. szám alatt található ház egyike Budapest 
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méltánytalanul elfeledett emlékeinek:  a XIX. század folyamán több 

lépcsőben kiépült épületegyüttesnek korai eredetén, kiemelkedő építészeti 

kvalitásain túl várostörténeti és ipartörténeti értéke is jelentős. A két 

ház jelenlegi formájának kialakítása az egyik legnagyobb budapesti 

kőfaragó dinasztiához, a Seenger családhoz köthető. Az udvarokban álló 

ipari jellegű épületekben, műhelyekben és raktárakban működött eredetileg 

a Seenger kőfaragó műhely. A XIX. sz. fordulóján innen kerültek ki a 

Parlament és a Bazilika kövei. A Tavaszmező u. 6. 1991 óta a legnagyobb 

roma állandó képzőművészeti kiállítás, zenei, színházi és egyéb 

kulturális rendezvények helyszíne, a Magyarországi Roma Parlament, a 

Phralipe és az Amaro Drom otthona. A József u. 37. alatti Művészkert és 

Műteremházban páratlan értékű magángyűjtemény és egyedi hangulatú 

alkotóhely található. 110 éves története során alkotott itt Maróti Géza, 

Róth Miksa, Kós Károly, Pátzay Pál, Ferenczy Béni, Martsa István és még 

sokan mások.  

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 11-18 

Honlap: www.romaparlament.hu 

 

 

Helyszín neve: Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség temploma 

BUDAPEST, VIII. Üllői út 24. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Józsefvárosi Evangélikus gyülekezet Szentkirályi utcai temploma 

(bejárat az Üllői út felől), és a templom épületében lévő Podmaniczky-

Dégenfeld-kastély megmaradt, egyedülálló könyvtárgyűjteménye. Az 

épületben fél óránként vezetett séta indul. 

Nyitvatartás: szombat: 14-17 vasárnap: 14-17 

 

 

Helyszín neve: Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola 

BUDAPEST, VIII. Vas u. 9-11. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az iskola épülete műemlék, 1912-ben épült Lajta Béla tervei alapján. 

Lajta Béla maga tervezte az épületet díszítő motívumokat, amelyek 

megtalálhatók a falakon, a csempéken, az ajtókon. Az ő tervei alapján 

készültek a bútorok, a berendezési tárgyak, a lámpák is, amelyekből igen 

sok még eredeti formájában látható. 

Nyitvatartás: szombat: 12-18 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.szechenyi-ker-bp.sulinet.hu/ 

 

 

Helyszín neve: Tavaszmező u. 6.  lakóház és a Magyaroszági Roma Parlament 

székhelye 

BUDAPEST, VIII. 1084 Budapest, Tavaszemző u. 6. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI 

ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Tavaszmező utcai, egykori elegáns, márványlépcsős épület, mennyezetén 

Lotz tanítványának, Kölber Dezső freskójával napjainkban meglehetősen 

rossz állapotban van. Az épület 1850 körül épült, majd Hild Károly tervei 

alapján két alkalommal is átalakításra került. A 19. század végétől a 

Seenger családé a ház, második átalakítása ekkor történik. Seenger Béla 
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kőfaragó mester, akit többek közt a Parlament vagy a Zeneakadémia 

márványmunkáinak és épületdíszeinek elkészítéséről ismerhetünk, ebben a 

házban élt és alkotott. A telek kinyúlt egészen a József utcáig, ahol a 

Seenger család műterme állt.  

 

Az egykor szebb napokat látott házban ma öt család él, valamint itt 

működik 1991-óta   a Magyarországi Roma Parlament. A Jogvédő Iroda 

mellett itt találjuk az Amaro Drom szerkesztőségét, egy színháztermet, az 

időszaki kiállításoknak otthont adó Balázs János Galériát, és az ország 

egyetlen, ingyenesen látogatható roma kortárs képzőművészeti tárlatát.  

 

 

 

 

 

Egy olyan civil kulturális és művészeti központot ismerhet meg a 

látogató, amely a történeti és művészeti gyökerekhez kötődően egyszerre 

védi a Nyócker egyedi hangulatát, biztosít művészeti és kulturális 

interakciós felületet romák és nem romák számára, szervesen beágyazva az 

itt élők mindennapjaiba is, miközben  programjaival vonzó fővárosi 

kulturális találkozási pont is . 

 

  

 

Nyitvatartás: szombat: 11-19 vasárnap: 11-17 

Honlap: www.romaparlament.hu, www.lmv.hu Tavaszmező-Művészkert 

 

 

Helyszín neve: Magyarországi Roma Parlament  - Roma képzőművészek állandó 

kiállítása 

BUDAPEST, VIII. 1084 Budapest, Tavaszmező u. 6. 

Épület típus:  

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A magyarországi roma festészet legjelentősebb alkotói &#8211; több mint 

30 festő mintegy 100 műve tekinthető meg a Roma Parlament állandó, 

gyűjteményes kiállításán &#8211; a cigány festészet kincsestárában. A 

roma képzőművészet sokszínűségét reprezentálja a tárlat: naiv festők, 

hagyományábrázolók, szintéziskereső és teremtő alkotók, kortárs újítók 

művei szerepelnek egymás mellett.  

Négy generáció képviselteti magát a gyűjteményben: a kitűnő tájképfestő 

Mocsár Gyula, Fenyvesi József, az &#8220;iskolateremtő 

klasszikusok&#8221; közül: Oláh Jolán, Balogh Balázs András, Orsós Teréz, 

Szentandrássy István, a középgeneráció kiválóságai: Bada Márta, Ráczné 

Kalányos Gyöngyi, Váradi Gábor, Kun Pali, Bari Janó, Szécsi Magda, s az 

új utakat kereső fiatalok: Milák Brigitta, Ferkovics József, Balogh 

Tibor, Gyügyi Ödön, Kökény Robi, Csányi János, Oláh Zoltán, Vári Zsolt, 

Túró Zoltán és még megannyian. A képekre hallatlan formai és gondolati 

gazdagság, rendkívüli és sajátos színhasználat jellemző.  

 

 

 

 

 

Nyitvatartás: szombat: 11-18 vasárnap: 11-17 

Honlap: www.romaparlament.hu 
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Rendezvény neve: Magyarország Roma Színei - Magyarországi roma 

képzőművészek állandó kiállítása 

Tematika: előadás, kiállítás 

Leírás: 

A magyarországi roma festészet legjelentősebb alkotói &#8211; több mint 

30 festő mintegy 100 műve tekinthető meg a Roma Parlament állandó, 

gyűjteményes kiállításán &#8211; a cigány festészet kincsestárában. A 

roma képzőművészet sokszínűségét reprezentálja a tárlat: naiv festők, 

hagyományábrázolók, szintéziskereső és teremtő alkotók, kortárs újítók 

művei szerepelnek egymás mellett.  

Négy generáció képviselteti magát a gyűjteményben: a kitűnő tájképfestő 

Mocsár Gyula, Fenyvesi József, az &#8220;iskolateremtő 

klasszikusok&#8221; közül: Oláh Jolán, Balogh Balázs András, Orsós Teréz, 

Szentandrássy István, a középgeneráció kiválóságai: Bada Márta, Ráczné 

Kalányos Gyöngyi, Váradi Gábor, Kun Pali, Bari Janó, Szécsi Magda, s az 

új utakat kereső fiatalok: Milák Brigitta, Ferkovics József, Balogh 

Tibor, Gyügyi Ödön, Kökény Robi, Csányi János, Oláh Zoltán, Vári Zsolt, 

Túró Zoltán és még megannyian. A képekre hallatlan formai és gondolati 

gazdagság, rendkívüli és sajátos színhasználat jellemző.  

 

 

 

 

 

Rendezvény helye: 1084 Budapest Tavaszmező u. 6. 

Rendezvény időpontja: 2009. szeptember 19-20. 11-17 óráig 

 

Rendezvény neve: Tavaszmező-Művészkert Civil Összefogás kiállítása 

Tematika: kiállítás, vetítettképes előadás 

Leírás: 

Ha kíváncsi, mit végeztünk eddig, hol tart a Tavaszmező-Művészkert 

elnevezésű közös roma-magyar civil kultúrközpont tervezése, jöjjön, 

megmutatjuk! 

 

A KÖH-napok keretében az épület lépcsőházban rendzett kiállításon, 

illetve a Roma Parlament színháztermében vetített képes nyilvános 

előadáson mutatjuk be, hogyan dolgoztunk együtt, milyen nehézségeink 

voltak, s mi jött létre idáig. 

 

Nézze meg a házról, a környékről készült fotókat, és azt, hogy milyen 

épületet álmodtak ide a fiatal építészek, megtartva a hajdani Seenger-ház 

műemléki védettségre javasolt részeit, kiegészítve a legkorszerűbb 

technológiák felhasználásával épülő új elemekkel. 

 

Ha kérdése, javaslata van, most megbeszélhetjük! 

Szerettetl várunk mindenkit!!! 

 

 

 

Ez az előadás csak ízelítőt ad a tervezési folyamatról, a konkrét 

terveket -melyek az építészmérnök és tájépítész hallgatók diplomamunkái 

lesznek- május 26-án kedden este 6 órakor tárjuk a nyilvánosság elé. 

 

Szeretettel várunk! 

 

Rendezvény helye: 1084 Budapest Tavaszmező u. 6.  - - lépcsőház, udvar, 

színházterem 
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Rendezvény időpontja: 2009. szeptember 19. szombat 11-19 óráig, 20-án 

vasárnap 11-17 óráig 

 

Séta neve: Harangzúgás a Kis Vatikánban - Budapest Beyond Sightseeing 

bemutatja: Nyolcadik kerület felekezetei 

Leírása: 

Ki hinné, hogy a Nyolcadik kerületet valaha, mint &#8217;Kis 

Vatikánt&#8217; becézték? Templomok, kápolnák, szerzetesrendek és 

felekezetek tucatja működött itt együtt, egyetértésben. És azt ki hinné, 

hogy ezek a szervezetek, vallások, szakrális terek ma is működnek? Ma is 

tiszta hittel cselekednek, segítenek, imádkoznak &#8211; ki-ki a maga 

módján, de mindannyian itt a Nyolcadik kerületben. A Budapest Beyond 

Sightseeing idén őket mutatja be (www.beyondbudapest.hu). Járjunk nyomába 

együtt a faragott szószékeknek, kutyabőrre írt alapító okiratoknak, kínai 

missziósoknak, zsidóüldözésnek és mentésnek, szétszórattatásnak, legendás 

Madonna képeknek, mennyezeti fakazetták történetének és még sok minden 

másnak a Kis Vatikánban. A séta a Párbeszéd Házában (www.parbeszed.com) 

záródik, ahol a jezsuiták további színes programokkal várnak Bennünket. 

Séta indulási ideje: 20-án 10.40 órakor 

Séta indulási helye: Rókus kápolna előtt (Gyulai Pál u. 2.) 

Tervezett időtartam: 2-3 óra 

Vezető: Budapest Beyond Sightseeing 

---BUDAPEST, IX.--- 

 

Helyszín neve: Bakáts téri római katolikus templom 

BUDAPEST, IX. Bakáts tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A 130 éve felszentelt neoromán stílusú templomot Ybl Miklós tervezte. 

Freskók: Lotz Károly és Than Mór. Szobrok: Fesser Leo, Szász Gyula, 

Ferenczi Béni. Lakatos munkák: Jungfer Gyula műlakatos, padok és 

faberendezések: Thék Endre műhelye. A főkapu az 1878-as párizsi 

világkiállításon díjat nyert. A templomban vezetés kérhető, a Plébánia 

tulajdonát képező miseruhákból kiállítás tekinthető meg. 

Nyitvatartás: szombat: 10-13 és 18.30-22 vasárnap: 13-17 

Honlap: www.szentferencplebania.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent Vince Plébániatemplom 

BUDAPEST, IX. Haller u. 19-21. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A neoromán stílusban, latinkereszt alaprajzú, kereszthajós, 1260 nm-es 

templom Fábián Gáspár tervei alapján épült 1935-36-ban. A vörösmárvány 

szószék a korinthoszi oszlopokkal, valamint a berendezési tárgyak is az 

építész munkái. Az üvegablakok Palka József és Zsellér Imre tervei 

szerint készültek, a főbejárat feletti Szent Vince szobor Bory Jenő 

alkotása. Az oldalkápolnában látható festmény Feszty Árpád Krisztus 

siratása című műve. 

Ismertető vezetés: 19-én 19, 20-án 10 órakor indul a templomban. 

Nyitvatartás: szombat: 16-24 vasárnap: 8.30-12 és 17-19 

 

 

Helyszín neve: BKV Zrt. Ferenc áramátalakító 

BUDAPEST, IX. Könyves Kálmán krt. 7. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 
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Vezetés lesz   

Leírás: 

A városi közúti villamosközlekedés áramellátását biztosító áramalakítás 

egyedülálló ipari emlékének és történelmi fejlődésének bemutatkozása az 

1908-ban épült Ferenc áramátalakítóban. A bejárattól 8-10 fős 

csoportokban indul vezetett séta fél óra időtartamban. 

Nyitvatartás: szombat: 9-13 vasárnap: 9-13 

 

 

Helyszín neve: Budapesti Corvinus Egyetem és a Központi Könyvtár 

BUDAPEST, IX. Közraktár u. 4-6. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Ybl-tervezte neoreneszánsz főépület és a XXI. század építészeti 

megoldásait reprezentáló legújabb oktatási épület a magyar építészet két 

fontos korszakának lenyomata. &#8222;A tudás a mi segítőnk&#8221;- vallja 

az egyetem. A tudás átadását segíti a Központi Könyvtár modern 

szolgáltatásaival és a tudományos örökséget bemutató Történeti 

Kutatókönyvtárával.  

Nyitvatartás: szombat: 9-16 

Honlap: www.lib.uni-corvinus.hu/ 

 

Rendezvény neve: A kultúra szentélyei 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Szőnyi Éva előadása a Történeti Kutatókönyvtárban, a Könyvtár III. 

emeletén.  

Rendezvény helye: Budapesti Corvinus Egyetem, Központi Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 11 óra, 13 óra, 15 óra 

 

Rendezvény neve: A Tóra népe - Demecs Zsolt fotókiállítása 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Képek a hazai zsidó közösségekről. 

Rendezvény helye: Budapesti Corvinus Egyetem, Központi Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 9-16 óráig 

 

Séta neve: Séta a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási épületeiben és a 

Központi Könyvtárban 

Leírása: 

A Fővám téri épület alapterülete több, mint 9500 m&#178;. Sajátossága a 

hosszoldali homlokzatból kiemelkedő középrizalit és a sarkokon 

egybekapcsolt sarokpavilon. Az egész épület méltóságteljes, visszafogott 

ünnepélyességet és harmóniát sugall. A részletek megoldása itáliai, 

tömegalkotása és tagolása bécsi mintát követ. A több mint 50 ezer 

négyzetméter szintterületű, multifunkcionális Közraktár utcai épülettömb 

a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárának és oktatótermeinek ad helyet, 

valamint magában foglalja a Studium irodaház A kategóriás irodáit is. Az 

épületben modern építészeti és belsőépítészeti megoldásokat, és fiatalos 

színeket alkalmaztak. A 2007 szeptemberében átadott új Központi Könyvtár 

az épület középpontjában 4000 m&#178;-en, 3 szinten, a XXI. sz. 

követelményeinek megfelelő 4 olvasóteremmel, 631 férőhellyel, korszerű 

könyvtári és informatikai szolgáltatásokkal fogadja a hallgatókat, 

oktatókat és minden érdeklődőt. A séta során bemutatjuk a Könyvtár 

különféle funkciójú tereit, állományát, könyvtári és informatikai 



43 
 

szolgáltatásait és használatának alapjait, valamint megismerkedhetnek az 

épület legszebb részleteivel.  

 

Séta indulási ideje: 19-én 10 órakor, 12 órakor és 14 órakor 

Séta indulási helye: Fővám tér 8. (a főépület északi kapuja) 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Holokauszt Emlékközpont 

BUDAPEST, IX. Páva utca 39. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A klasszikus és modern elemeket ötvöző épületegyütteséről ismert 

Holokauszt Emlékközpont különleges csemege az építészet iránt érdeklődő 

látogatók számára. Zsinagógáját a századforduló legtermékenyebb 

zsinagógatervezője, Baumhorn Lipót tervezte eklektikus stílusban. A hozzá 

szervesen illeszkedő modern épület az Ybl-díjas Mányi István tervei 

alapján készült 2004-ben. Az épületvezetés során a látogatók 

megismerkedhetnek a Páva utcai zsinagóga történetével, az emlékközpont 

irodaépületével, ellátogathatnak az Elveszett közösségek tornyához és az 

Áldozatok emlékfalához. 

Épületvezetések:  magyar 11:00, 14:00, 17:00, német 10:30, angol 11:30  

Időtartama: kb. 30 perc 

Ezen a hétvégén a magyar holokauszt történetét bemutató állandó 

kiállításunk díjmentesen látogatható. 

 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.hdke.hu 

 

Rendezvény neve: Kőbe zárt üzenetek &#8211; 5 éves a Holokauszt 

Emlékközpont 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Mányi István Ybl-díjas építész, az emlékközpont tervezője mutatja be az 

épületegyüttes jelképrendszerét, történetét. 

Rendezvény helye: Holokauszt Emlékközpont 

Rendezvény időpontja: 20-án 18 óra 

 

Rendezvény neve: Épített örökségünk zsidó emlékei - zsidótemetők 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Ráday Mihály felvételeinek megtekintését követően beszélgetés az 

alkotóval. 

Rendezvény helye: Holokauszt Emlékközpont 

Rendezvény időpontja: 20-án 16 órakor 

 

Rendezvény neve:  Kult2ucca - Ferencváros új súlyvonalairól 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Dr. Nagy Béla építész - várostervező és Szegő György építész-szakkritikus 

új koncepciójának bemutatása. 

Rendezvény helye: Holokauszt Emlékközpont 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 órakor 

 

Rendezvény neve: A századforduló zsinagógaépítészete 
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Tematika: előadás 

Leírás: 

Klein Rudolf művészettörténész vetítéssel egybekötött előadása. 

Rendezvény helye: Holokauszt Emlékközpont 

Rendezvény időpontja: 20-án 14.30 órakor 

 

Helyszín neve: Ráday Könyvesház 

BUDAPEST, IX. Ráday utca 27. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Könyvesház 2003 óta a Ráday Kultucca egyik "műhelye", igényes 

könyvesbolt, könyvkiadó, rendezvények fesztiválok szervezője. A 

könyvesbolt pincéje 1838 előtt épült cseh dongaboltozatos részleteket 

tartalmaz. A vendégeket a 12 legszebb magyar vers című kiállítás és 

performance várja: versolvasás, vetítés, szakavatott "idegenvezetés" a 

magyar költészet világába. Tervezünk helytörténeti, építészeti 

előadásokat, vetélkedőket. Vezetett séták folyamatosan, igény szerint. 

Nyitvatartás: szombat: 10-22 vasárnap: 10-20 

Honlap: www.radaykonyveshaz.hu 

 

 

Helyszín neve: Iparművészeti Múzeum 

BUDAPEST, IX. Üllői út 33-37. 

Épület típus: SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Iparművészeti Múzeum 1896-ban épült palotája a főváros egyik legszebb 

középülete. Lechner Ödön sajátos nemzeti stílusának első megfogalmazása, 

a szecesszió korai, de jellegzetes, a keleti ornamentikát felhasználó 

példája. Az épület korszerű acélszerkezete a nagy üvegcsarnok tetején 

maga a díszítőelem. A homlokzat teljes felületét a kerámia különféle 

fajtái borítják, amelyeket a pécsi Zsolnay-gyárban fejlesztettek ki a 

XIX-XX. század fordulóján kialakuló új nemzeti építészet szolgálatára.  

Séta indul az előcsarnokból, mindkét nap 11 és 14 órakor, "Palota: 

pincétől padlásig" címmel.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.imm.hu 

 

Rendezvény neve: Kézműves foglalkozás 

Tematika: gyermekprogram, kézműves foglalkozás 

Leírás: 

19-én 10-től 13-ig Mézeskalács készítés 

kézműves foglalkozás családoknak a Szakrális Művészetek Hetéhez 

kapcsolódóan a Mézeskalács és viasz c. kamarakiállításhoz. 

20-án 10-13-ig Viaszofferek készítése 

kézműves foglalkozás családoknak a Szakrális Művészetek Hetéhez 

kapcsolódóan a Mézeskalács és viasz kamarakiállításhoz. 

Rendezvény helye: Iparművészeti Múzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Örökimádás templom 

BUDAPEST, IX. Üllői út 77. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A tavaly 100. évfordulóját ünneplő templomban építésétől kezdve minden 

nap csendes imádságra, elmélkedésre adódik lehetőség. A főváros egyik 

lelki központja míves gonddal megtervezett és megépített neogótikus 

épületben helyezkedik el. Az előttünk lévő generációk nagy szeretettel 

szerelték fel és óvták az épületet és berendezését az évek során. A 

látogató ebbe a tárgyi és lelki gazdagságba nyerhet bepillantást. 20 

órától félóránként vezetett séta indul a templomban és kapcsolódó 

helyiségeiben, kiállítás, imádság a kápolnában, beszélgetés a 

szervezőkkel, teázás. 

Nyitvatartás: szombat: 19-23 

 

Rendezvény neve: Színi előadás Jeanne D'Arcról az orleans-i szűzről 

Tematika: előadás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Örökimádás templom 

Rendezvény időpontja: 19-én 19 óra 

 

Séta neve: Ráday utcai séta 

Leírása: 

Helytörténeti séta a IX. kerület legpatinásabb utcájában a Kálvin tértől 

a Boráros térig. Régi és új épületek, emlékek, helyszínek, valamint a 

Ráday utca 18. számú lakóépület bejárása.  

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra és 14 óra, 20-án 11 óra 

Séta indulási helye: Ráday u. 1. 

Tervezett időtartam: 1-1 1/4 óra 

Vezető: Gönczi Ambrus, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

 

Séta neve: Semmelweis Egyetem Oktatási Központ - Magyarázom a házam 

Leírása: 

A Semmelweis Egyetem az Oktatási Minisztériummal közösen 2003. év második 

felében eredményes tervpályázati eljárást bonyolított le az Oktatási 

Központ tervezési munkáinak elkészülésére, a tervező kiválasztására. A 

tervező építész Noll Tamás generáltervező, Madzin Attila vezető 

építésztervező, Csavarga Rózsa belsőépítész tervező. 

A tervpályázathoz mellékelt program három fő funkciócsoportot 

tartalmazott 

 I. Oktatási épület 

 II. Elméleti Intézetek 

 III. Gyógyszertudományi Kar épülete 

I. ütemben megvalósított épület alapterülete: 30 222,00 bruttó m2 

A rendelkezésre álló építési telek lehetőségeit kihasználva és a 

városszerkezeti adottságokat figyelembe véve az Oktatási Központ teljes 

kiépítésénél két épülettömbben szerveztük, melynek jelenleg az Elméleti 

Épület része valósult meg.  

Az épületegyüttes sűrű szövetbe épülő városi ház, ezért a hagyományoknak 

megfelelően vertikálisan tagoltuk a funkciókat. Az oktatási funkciókat 

így nem külön épületszárnyba helyeztük, hanem az épületrészek alsó, 

publikus szintjére: a földszintre, az alagsorba és a galériaszintre.  

Az aulatérből nyíló közlekedőmagok (kettős felvonók és lépcsőházak) 

vezetnek a szintenként elhelyezett intézetekhez. 

A fésűs épületszárnyban elhelyezkedő ÁOK &#8211; intézetek 

adminisztrációs &#8211; igazgatási és oktatási helyiségei a hosszanti 

épülettraktusokban kaptak helyet. 

Az egyetem építészetileg puritán, szigorú elvekbe rendezett, tiszta 

alaprajzi szerkezetű épület. A belsőépítészet is az egyszerűség, 

átláthatóság igényével próbál alkalmazkodni az építészethez. A 

természetes anyagok &#8211; mint a fa és a kő &#8211; használatával 
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oldottá válnak a belső terek, a régi egyetemek hangulatát idézzük meg a 

sok fafelülettel és természetes kövekkel.  

 

 

Séta indulási ideje: 19-én 12 óra 

Séta indulási helye: Tűzoltó u. 37-47. 

Tervezett időtartam: 45-60 perc 

Vezető: Csavarga Rózsa, Hidasnémeti Máté, Madzin Attila 

---BUDAPEST, X.--- 

 

Helyszín neve: Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 

BUDAPEST, X. Állomás u. 10. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A múzeum és a Levéltár az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és az 

egész magyarországi lengyelség első és "legrégibb" intézménye. Tíz éve 

működik azzal a céllal, hogy a magyar és a lengyel nép és állam több mint 

ezer éves kapcsolatával összefüggő gyűjteményt hozzon létre. Feladata 

hatalmas, hiszen a lengyel-magyar történelmi kapcsolatok rendkívül 

gazdagok, és földrajzilag is a jelenleginél jóval nagyobb, a történelmi 

Lengyelország és Magyarország területét ölelik fel. Az intézmény egy 

része múzeumi jellegű - képzőművészeti alkotások, történelmi térképek, 

dokumentumok, a másik része levéltári anyag. Az érdeklődők megtekinthetik 

"A lengyel-magyar kapcsolatok 1000 éve" című állandó- és a "Lengyel 

Népköztársaság - oly távol, oly közel" című időszaki tárlatainkat. 

Nyitvatartás: szombat: 12-16 vasárnap: 12-16 

Honlap: www.polonia.hu 

 

 

Helyszín neve: Kőbányai pincerendszer és Dreher villa 

BUDAPEST, X. Bánya u. 35. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, IPARI, MŰSZAKI, 

KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A XVII. századtól intenzív kőbányászat folyt, amit a gyarapodó Pest város 

építőanyag igénye csak növelt az évszázadok során. A kezdetleges 

módszerekkel, kissé szervezetlenül végzett kitermelés a múlt század 

végére veszélyessé tették a bányászatot, ezért 1890-ben rendeletben 

tiltották meg a további munkát. A hegybe vájt üregek és pincék azonban 

megmaradtak és alapot szolgáltak az idetelepülő borászat és a sörfőzés 

számára. A hatalmas pincerendszer teljes hossza elérheti a 33 km-t is, 

hisz még ma is vannak feltérképezetlen részei. 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 

 

 

Helyszín neve: Mindenki Temploma 

BUDAPEST, X. Cserkesz u. 7-9. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Mindenki Temploma egy neoprotestáns gyülekezet, mely tanaiban a 

Bibliára épül, iránytűje az apostoli hitvallás. A kőbányai zsinagógát 

Schönthell Richárd tervei alapján 1909-1912-ig építették, szecessziós 

stílusban, 1989 óta a gyülekezet otthona. Mindenkit szeretettel várunk 

felekezeti hovatartozástól függetlenül. Szombaton 18-20 óráig zenés 

evangelizáció.  
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Nyitvatartás: szombat: 10-20 vasárnap: 12-18 

Honlap: www.mindenkitemploma.hu 

 

 

Helyszín neve: Budapest-Kőbányai Református Templom 

BUDAPEST, X. Gergely u. 12. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Kőbányai-Református Templom neogótikus stílusban 1900. december 25-re 

készült el. Ekkor tartották  benne az első istentiszteletet. A kórus 

alatti kerengő a román kort idézi. A templomban található orgona a 

sziléziai jaegersdorfi Rieger gyár mesterműve: Opus 1539.26 regiszteres.  

A templom bútorzatát az Országház berendezését készítő cég gyártotta. A  

templom önálló tornya a &#8222;Campanilla&#8221; 53 méter magas, a 

templomtorony 30 méter. A tervező ezt az impozáns épületet szabad térre 

tervezte, de környezete teljesen beépült, így szépsége nem tud 

érvényesülni. A templomban még sok látnivaló van, ezért a templom 

megtekinthető istentiszteletek előtt és után. Vasárnap fél 9, 10 és 18 

órakor. Csoportos látogatás előzetes megbeszélés alapján a 261-22-05 

telefonszámon, vagy a szilagyi7002@t-email.hu email címen lehetséges.  

Nyitvatartás: vasárnap: 8-12 

Honlap: www.refkobanya.hu 

 

 

Helyszín neve: Conti kápolna 

BUDAPEST, X. Kápolna tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A kerület egyik legszebb és legrégibb műemléke. Az olasz származású Conti 

Antal Lipót kőfaragómester és felesége, Drenker Krisztina építette 1739-

1740-ben annak emlékére, hogy családjuk az akkor tomboló pestisjárványtól 

megmenekült. A kápolna tiszta barokk stílusú, egy homlokzati toronnyal, 

négyszögletes kősisakkal, a toronysisakon az apostoli kereszttel.  

Nyitvatartás: szombat: 10-14 

 

 

Helyszín neve: Rákosfalvai református templom 

BUDAPEST, X. Kerepesi út 69. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Nyolcvan évvel ezelőtt készült el a rákosfalvai református templom. A 

Kerepesi út két oldalán elterülő Rákosfalva városrész lakói büszkék 

lehetnek arra az összefogásra, aminek eredménye ma is látható. Az épület 

stílusát nehéz lenne meghatározni, a praktikum jellemző leginkább az 

építményre, hiszen az alsó részben közösségi termet alakítottak ki 

családi ünnepségek számára. A szakrális célokat szolgáló templomhajó az 

emeletet foglalja el. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-11 

 

 

Helyszín neve: Dom Polski - Lengyel Ház és Lengyel templom 

BUDAPEST, X. Óhegy u. 11. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  
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Leírás: 

A XX. század harmincas éveiben épült Lengyel templom, plébániaház és az 

idős lengyelek részére emelt öregotthon alkotta épületegyüttes két utóbbi 

részét az ezredfordulón lengyel építész tervei alapján kibővítették, 

2002-ben adták át. Az egykori öregotthon kulturális és hagyományőrző 

célból Lengyel Házzá épült át, amely egyúttal központja a Szent Adalbert 

Egyesületnek is. A templomot a XIX-XX. században hazánkba érkezett 

lengyelek alapították. Az épületegyüttest Árkay Aladár tervezte 

szecessziós stílusban. A templomszentelést August Hlond bíboros végezte 

1930. augusztus 5-én. A templombelsőt Karol Matczyk és testvére festették 

ki. Az épület színes ablakai magyar és lengyel szenteket ábrázolnak. A 

templom 2006. május 21. óta a hazai Szent Kinga kultusz központja. A 

Stary Saczból (Ószandec) kapott Szent Kinga ereklyét és tartóját egy a 

Wieliczkai Sóbányából kapott 60 kg-os sótömbbe helyezték el. 

Nyitvatartás: szombat: 12-16 vasárnap: 13-17 

 

Rendezvény neve: Fotókiállítás 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

70 éve tört ki a II. világháború címmel lengyel családok sorsa elevenedik 

meg a fényképeken, valamint a keleti határterületeken élők szenvedése. 

Rendezvény helye: Lengyel Ház 

Rendezvény időpontja: mindkét napon 14-16 óráig 

 

Helyszín neve: Szent László templom 

BUDAPEST, X. Szent László tér 29. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Kőbánya talán legismertebb műemléke a Szent László római katolikus 

plébánia-templom, amely a városközpontban található. Színes mázas 

cserepei már messziről csalogatják az érdeklődőt. 1894 és 1899 között 

épült Lechner Ödön tervei alapján eklektikus-szecessziós stílusban. A 

tervező a franciaországi korai román kori és gótikus stílus jegyeit 

ötvözte reneszánsz, barokk, perzsa és magyar népi elemekkel, mesterien 

egységessé formálva az épületet. A háromhajós, kereszthajós bazilikás 

felépítésű templom főhomlokzatán egy hatszög szelvényű nagytorony ugrik 

előre, amelynek földszinti része a főbejárathoz nyitott előcsarnokot 

alkot. A nagytorony jobb és baloldalán elhelyezett két kápolnán 

szerényebb kialakítású két kistorony látható. A templomba és a toronyba 

vezetett séta visz, indulás fél óránként. 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 

Honlap: kobanya.hu 

 

Séta neve: Autóbuszos történelmi városnéző séta 

Leírása: 

A sétára előzetesen a 06-1-433-81-51-es számon lehet jelentkezni. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Szent László tér 7-14. (Pataky Művelődési Központ 

parkolója) 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Richter Gedeon Kémiai Kutató- és Irodaépület - Magyarázom a 

házam 

Leírása: 

Az immár 108 éves gyógyszergyár, a Richter Gedeon új kutató központja a 

Gyömrői úti fejlesztési területen zöldmezős beruházásként a gyorsan 



49 
 

változó világunkban a cég új építészeti arculatát, az igényes épített 

környezet kialakítása terén tett erőfeszítéseket reprezentálja. A Zoboki 

Gábor, Oláh Éva, Tóth Zoltán által tervezett épület elnyerte a 

&#8222;Budapest Építészeti Nívódíj 2008&#8221; címet. Az épület 

megtekintéséhez az 50-50 fő létszám limit miatt előzetes regisztráció 

szükséges e-mail vagy fax útján a Richter Gedeon főépítészénél (K. Szabó 

Miklós, mail: m.kszabo@richter.hu, fax: 262-5078). 

 

Séta indulási ideje: 19-én 15 és 17 óra 

Séta indulási helye: Gyömrői út 30-32. 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

---BUDAPEST, XI.--- 

 

Helyszín neve: Hadik kávéház épülete 

BUDAPEST, XI. Bartók Béla u. 36. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Bartók Béla út 36-38 műemlék épület földszintjén található a nagy multú 

Hadik Kávéház, valamint alagsorában működött az úgynevezett Szatyor Bár. 

Hírnevét még Kaiser Adolf vezetése alatt szerezte. Nevét a közeli Hadik 

laktanyáról kapta, fellendülése a híres kávéscsalád, a Kaiserek idején 

indult meg. Ekkor vált a kávéház Móricz és Karinthy törzshelyévé. A ház 

tetőtéri műteremlakásában alkotott Csontváry Kosztka Tivadar. 

 

Nyitvatartás: szombat: 11-13 

Honlap: www.ujbuda.hu 

 

 

Helyszín neve: Csonka János Múzeum 

BUDAPEST, XI. Bartók Béla út 31. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Itt működött Csonka Jánosnak, a porlasztó társfeltalálójának, a magyar 

motor és autógyártás úttörőjének autójavító és gépműhelye. Bemutatjuk 

Csonka János gáz- és petróleummotorjait, porlasztóit és a hazai 

autógyártás kezdetének dokumentumait. Bánki Donát születésének 150. 

évfordulója alkalmából megtekinthetők lesznek Bánki Donát és Csonka János 

együttműködésének dokumentumai is. Igény szerint szakmai vezetés magyar 

és német nyelven is lehetséges. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Bartók 32 Galéria 

BUDAPEST, XI. Bartók Béla út 32. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Bartók 32 Galéria kortárs művészeti események helyszíne már évek óta. 

Szeptember 2-től Kicsiny Balázs "TOTÓ, avagy a vád tanúja" című 

kiállítása látható. Rendezvényünk leírásához a kiállító művész, Kicsiny 

Balázs bevezető szavait kölcsönöztük: "TOTÓ, avagy a vád tanúja - Két 

csoportja van az embereknek. Vannak, akik a függöny mögött állnak, és 

vannak, akik a függöny előtt. Mi, a kiállítás látogatók, az utóbbiakhoz 

tartozunk. Arról, hogy a függöny túloldalán léteznek mások is, sokat nem 
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tudhatunk. Erről csak a cipők és a táblák tanúskodnak. Nekünk üzennek ők, 

de hogy mi van tábláikra írva, nem tudhatják. Egy valami biztos a 

függönyön innen és túl: tudjuk, hogy a másik nem tudja azt, amit mi 

tudunk, mint ahogy mi sem tudjuk azt, amit ők tudnak. Ez a közös bennünk: 

a nem-tudás tudása. Vajon tudunk-e kell-e azt, hogy ki áll a függöny 

túloldalán? A túloldalon pedig tudniuk kell-e azt, hogy mi van a 

tábláikra írva? A függöny mögött állókról semmit sem mondhatunk, viszont 

elárulhatjuk a táblákra írottakat: ez az aktuális TOTÓ eredmény, az 1-es, 

a 2-es és az X kombinációja.A számsor hetente változik. Gyorsan feledésbe 

merül. De hallgassunk e szomorú tényről! A vádló is erre figyelmeztet 

abban a perben, amelyben mi vagyunk a vád tanúi." 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 vasárnap: 10-14 

Honlap: www.bartok32.hu 

 

 

Helyszín neve: BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 

BUDAPEST, XI. Budafoki út 4-6. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Műegyetem Könyvtára, amely az elmúlt évben ünnepelte megalapításának 

160. évfordulóját, idén a könyvtárépület elkészültének centenáriumát 

ünnepli. Az 1900-as évek elejére a Műegyetem kinőtte a Múzeum körúti 

területét, és új helyre költözött. A Lágymányosra települő Műegyetem 

egyes épületeinek, így a Könyvtár épületének tervezésével Pecz Samu 

műegyetemi építészt bízták meg. Bravúrosnak számító tervezéssel oldotta 

meg a Műegyetem Budafoki úti könyvtárépületét, mely külső-belső 

megjelenésében szakrális épületre emlékeztet. A 16 méter széles, 400 

személyes olvasóterem födémszerkezete az építés idején Európa legnagyobb 

fesztávú falazott téglaboltozata volt. Az épület világosan tükrözi a 

könyvtári funkciók tagozódását. Az egyes szárnyak a raktárt, a 

Nagyolvasót és a könyvtári munkahelyiségeket foglalják magukban, és a 

találkozásuknál kialakított előcsarnokból reprezentatív lépcsők vezetnek 

a központi épülettel összeköttetést biztosító &#8222;Sóhajok 

hídjá&#8221;-ra. A raktár megoldása szintén letisztult szerkezeti 

szemléletet tükröz, helytakarékos drótüveg födémet alkalmazott, gondolt a 

bővítési igényekre. A Kulturális Örökség Napjain az érdeklődők 

betekintést nyerhetnek a műegyetemi élet hangulatát meghatározó épületek 

tereibe és termeibe, egy kicsit kipihenhetik magukat a Műegyetem 

csodálatos kertjében sétálva. 

Nyitvatartás: vasárnap: 9-18 

Honlap: www.omikk.bme.hu 

 

Séta neve: Séta a Műegyetem Központi épületében 

Leírása: 

"K" épület - séták indulnak: 10, 12, 14, 16 órakor, útvonal: Sóhajok 

Hídjánál lévő bejárat, majd Aula, Díszterem szintje, II. emeleti 

előadóterem, Építészettörténeti Tanszék, Aud. Max. 

Séta indulási ideje: 20-án 10-16-ig kétóránként 

Séta indulási helye: Sóhajok Hídja - Központi épület bejárat 

Tervezett időtartam: 1-1,5 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Séta a Műegyetem könyvtárépületében 

Leírása: 

Könyvtárépület - séták indulnak: 10:00, 11:30, 13, 14:30,16:00 órakor. 



51 
 

Útvonal: BME OMIKK főbejáratán keresztül a könyvtári Aula, olvasótermek, 

raktárak. 

 

Séta indulási ideje: 20-án 10-16-ig 1,5 óránként 

Séta indulási helye: Sóhajok Hídja - BME OMIKK főbejárat 

Tervezett időtartam: 1-1,5 óra 

Vezető: Liszkay Béla főigazgató-helyettes, Székely Ildikó 

 

Séta neve: Séta a Műegyetem kertjében 

Leírása: 

Kerti séták indulnak: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 órakor. 

Útvonal: a szoborpark bemutatása az északi területen. 

 

Séta indulási ideje: 20-án 10:00-16-ig 1,5 óránként 

Séta indulási helye: Sóhajok Hídja 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Budaházy Ibolya 

 

Rendezvény neve: Egyetemi rendezvények 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás 

Leírás: 

Beiratkozás, könyvek visszavétele,   

 "A Technológia mérföldkövei kémikus szemmel" című kiállítás az Aulában, 

gyermekprogramok. 

Rendezvény helye: BME OMIKK 

Rendezvény időpontja: 20-án 10:00-18:00 

 

Séta neve: Séta a BME OMIKK Kötészetében 

Leírása: 

Kötészeti séták BME OMIKK főbejáratától indulnak: 10:00 -tól 15.00-ig 

óránként.  

Az érdeklődök bepillantást nyerhetnek a kötészet munkájába, 

megismerkedhetnek a könyvkötők által használt gépekkel, eszközökkel. 

Séta indulási ideje: 20-án 10-15-ig óránként 

Séta indulási helye: BME OMIKK Főbejárat- Sóhajok Hídjánál 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Szeberényi Tiborné könyvkötő 

 

Helyszín neve: TEMI Fővárosi Művelődési Háza 

BUDAPEST, XI. Fehérvári út 47. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 

Leírás: 

A Fővárosi Művelődési Ház Újbuda szívében várja látogatóit, folyamatos 

nyitva tartással, változatos programokkal. Az épület középső részét, az 

1950-es években építették a kor jellegzetességeinek megfelelően. A 

további évtizedekben az intézmény több épületrésszel is bővült. Így az 

azóta híressé vált Körteremmel is, amit ma már csak fényképről láthatnak 

az érdeklődők, mert a Ház rekonstrukciójának első lépéseként az 

emblematikus épületrészt bontották el, így a látogatók jelenleg egy 

átmeneti állapottal találkozhatnak. Reméljük, mielőbb elkészül az új, 

korszerű FMH. 

Nyitvatartás: szombat: 8-22 vasárnap: 8-20 

Honlap: www.fmhnet.hu 

 

Rendezvény neve: ASZ-FALT Fesztivál - Diák Előadóművészeti Találkozó 

Tematika: koncert, előadás, Népzene, Vetélkedő 

Leírás: 



52 
 

A TEMI Fővárosi Művelődési Háza a Magyar Szín-Játékos Szövetség és a 

Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat szakmai támogatásával diák 

előadóművészeti fesztivált rendez budapesti, illetve Pest megyei amatőr 

középiskolás korú vers- és prózamondók (énekelt vers is), színjátszó-

csoportok, társulatok, hangszeres együttesek, énekesek részére. A 

találkozóra az 1968/69-es eseményeket, diákmozgalmakat, szellemiséget 

megidéző előadásokkal lehet nevezni. 

 

Rendezvény helye: TEMI Fővárosi Művelődési Háza 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 órától 

 

Helyszín neve: Kelenföldi Autóbuszgarázs 

BUDAPEST, XI. Hamzsabégi út 55. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Kelenföldi Autóbuszgarázs a BKV Zrt. legidősebb, 1949-ben átadott 

autóbusz garázsa, amelyet építészeti ritkasága miatt 1977-ben ipari 

műemlékké nyilvánították. A szerelőcsarnok építési idején egyedülálló 82 

méteres fesztávjával a világ legnagyobb héjszerkezetű csarnoka volt. Az 

épület statikai terveit dr. Menyhárd István készítette. 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 

Honlap: www.bkv.hu 

 

 

Helyszín neve: Finn Nagykövetség 

BUDAPEST, XI. Kelenhegyi út 16/a. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az 1989-ben megnyitott többfunkciós épület (nagyköveti rezidencia - 

irodák - lakószárny) a modern finn építészet sílusjegyeit hordozza. 

Letisztult vonalait, átláthatóságát a hatalmas üvegajtóknak és -

ablakoknak, a nyírfaparkettának és a hófehér falaknak köszönheti. 

A könyvtárban látható Szentiváni János fotóművész Fehér láng című 

kiállítása a finn építészetről. 

A nagykövetség recepciójáról félóránként indulnak a vezetett 

épületbejárások (Az utolsó csoport 14 órakor indul). 

Nyitvatartás: szombat: 12-14.30 

Honlap: www.finland.hu 

 

 

Helyszín neve: Baross Gábor Kollégium Hősi Emlékmű 

BUDAPEST, XI. Mányoki út 12. 

Épület típus:  

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az emlékművet Megyer-Meyer Antal tervezte. 1925-ben avatták fel az I. 

világháborúban elesett Szent Imre kollégisták emlékére. Az építmény 

középen Szent Imre szobra, oldalain megemlékező szöveg található. Az 

emlékmű és a szobor a II. világháborúban súlyosan megsérült, 

újjáépítésére 2002-ig várni kellett. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-14 

 

 

Helyszín neve: Molnár-C. Pál Műterem-múzeum 

BUDAPEST, XI. Ménesi út 65. 
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Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Molnár-C. Pál Műterem-múzeum különlegessége, hogy ma is a család tartja 

fenn, és mutatja be a vendégeknek. Személyes emlékek, anekdoták keltik 

életre az alkotót, mesélik el a képek történetét, keletkezésük hátterét, 

mindezt azok &#8222;születési helyén&#8221; az egykori műteremben. A 

műterem tovább bővült, mára két kiállító helyiség alkotja: a MŰTEREM, 

ahol a festő művei láthatóak, és a Tavasz-Terem, ahol M-C.P kortársainak 

időszakos kiállításai tekinthetők meg. A Molnár-C. Pál Műterem-múzeum 

időszakos kiállításaként látható a művész sportrajzaiból &#8222; A modern 

diszkobolosz&#8221; című kiállítás. A Tavasz-teremben megtekinthető 

Mendlik Lajos &#8222;Képnapló&#8221; című akvarell-kiállítása. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.mcpmuzeum.hu 

 

Rendezvény neve: Azok az elfelejtett 60-as évek - Gyerekkori napló Mácsai 

Jánossal 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A Képnapló című Mendlik Lajos kiállításhoz kapcsolódó program. 

Rendezvény helye: Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, Tavasz terem 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 

 

Helyszín neve: Sziklatemplom 

BUDAPEST, XI. Szt. Gellért rkp. 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Magyarország egyetlen barlangtemplomát 1926. május 23-án áldotta meg P. 

Unghváry ferencrendi tartományfőnök. Aznap este ötvenezer hívő vett részt 

a gyertyás körmeneten. 1934-től a hazatelepült Magyar Pálos Rend 

gondozásában van a templom, amelyet a bolsevista államvezetés 1951 után 

befalaztatott. 1989 után nyílt meg újra.  

Nyitvatartás: szombat: 21-24 vasárnap: 0-2 

 

Rendezvény neve: Előadások a Sziklatemplomban 

Tematika: előadás 

Leírás: 

19-én 21 órakor Tasnádi Tamás okl. bányamérnök: Sziklatemplom bemutatása 

barlangászati szempontból, kb. 25 perc. 23 órától Pálos szerzetes: 

Sziklatemplom rövid története kb. 30 perc. 20-án hajnali 1 órakor Pálos 

szerzetes: Néhány villanás a Pálos rend 750 évéből, kb. 30 perc. Az 

előadások után lehetőséget biztosítunk kérdések feltételére. 

Rendezvény helye: Sziklatemplom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Gazdagréti Közösségi Ház 

BUDAPEST, XI. Törökugrató utca 9. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Gazdagréti Közösségi Ház 1985 novemberében nyitotta meg a kapuit. Itt 

található a "fémvázas" Rét Galéria, amelyet Nagy Bálint és Kamarás 

Borbála tervezett, illetve a K. Kovács János tervei alapján készült 

meglepő, ferdére vágott üveglapokkal határolt Gazdagréti Közösségi 

Számítógépes Központ. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-14 

Honlap: gkh.ujbuda.hu 

 

Rendezvény neve: Gazdagréti Halászléfőző Verseny 

Tematika: gyermekprogram, gasztronómia, Vetélkedő 

Leírás: 

A halászléfőző versenyen bajai, paksi, szegedi, sőt olykor francia vagy 

skandináv halászlék is főnek a bográcsokban. 

Feledhetetlen ízek, illatok és hangulat... 

 

Rendezvény helye: Gazdagréti út - Nevegy köz 

Rendezvény időpontja: 19-én 8 órától 

 

Helyszín neve: Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom 

BUDAPEST, XI. Villányi út 25. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A plébánia, mint lelkészség, már 1917-ben a tabáni Alexandriai Szent 

Katalin plébánia területéből vált ki. Az első kápolna a Verpeléti út (ma 

Karinthy F. út) 15. szám alatt volt, majd 1920-ban a Villányi út 3. szám 

alatt kis templom épült, Nagyboldogasszony tiszteletére. Ennek utóda a 

mai, Wälder Gyula tervezte templom, amelyet 1938-ban szentelték fel. A 

homlokzaton a Szűzanya látható a kis Jézussal, a bejárati párkányt 

díszítő szobrok a ciszterci rend szentjeit ábrázolják. Az előcsarnokban 

áll Kisfaludy Stróbl Zsigmond Szent Imre szobrának másolata. A Szent 

Teréz és Szent Antal valamint a két oldalhajó végében álló Szűz Mária és 

Szent József szobrok Varga Ferenc művei. A főoltárt körülvevő szobrok 

Szent Margitot, Szent Lászlót, Szent Istvánt és Szent Erzsébet mutatják. 

Az oltárkép Szent Imrét az előtte megjelenő Szűzanyával, a fölötte lévő a 

Szentkorona felajánlását ábrázolja. A baloldali Jézus Szíve oltárban 

őrizzük az Oltáriszentséget. Mindhárom oltárkép Mezőkövesdi Takács István 

műve. Ugyancsak a bal oldalon található a keresztelőkút, fölötte 

Batthyány Strattmann László ereklyéjével és még hátrább Szent István 

rekeszes oltára. A jobb oldalon elől Szent Bernát oltár látható, 

szekrényében Szent Imre ereklyéjével. A miséző oltár képén Szent Gellért 

vértanúhalálát, az utolsón a Szentlélek pünkösdi kiáradását látjuk. 

Mellette Szent Rita képe függ. A kazettás mennyezet régi erdélyi 

templomok mennyezetének mintájára készült. Vezetés igény szerint kérhető. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 12.45-19 

Honlap: www.szentimre.hu 

 

Rendezvény neve: Orgonabemutató hangverseny 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Minek ide orgonaszakértő? címmel Kormos Gyula előadása 15 órától,  

Almássy László Attila orgonaestje 20 órától. 

Rendezvény helye: Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom 

Rendezvény időpontja: 20-án 15 órakor és 20 órakor 

 

Rendezvény neve: TérFelFeszt - Bartók Kulturális Városközpont 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram, kiállítás, búcsú, vásár, 

kézműves foglalkozás 

Leírás: 

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata elhatározta a B-ART-ÓK 

Kulturális Városközpont létrehozását a kerület történelmi városmagjában, 

a Bartók Béla úton. A Szent Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér közé 

eső útszakaszon - a közeljövő közlekedési változásait figyelembe véve - 
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kívánatos megelőzni az építészeti emlékekben és kultúrtörténeti 

hagyományokban egyaránt gazdag, patinás városrész kiüresedését, 

elszürkülését. A B-ART-ÓK negyed szíve a Gárdonyi-szobor környéke, a 

félévente megrendezésre kerülő kulturális programok szervezése által 

teremt színesebb kutlurális kínálatot. A TérFelFeszt kulturális 

rendezvény az elképzelés első, bemutatkozó eseménye. Fő célja, hogy 

felhívja a figyelmet erre a kis térre, ahol lehetőség van egy kellemes, 

nyugodt kikapcsolódást biztosító városi köztér kialakítására és közös 

gondozására. Az esemény sajátos apropója ezen kívül a szobor környéki 

terület (jelenleg Bartók Béla út) térré alakítása, amelynek nevét közösen 

keressük. A helyszínhez köthető négy karakteres személy - mint a tér 

lehetséges névadói - köré szerveződő esemény legfőbb üzenetei a 

következők: "Fedezzük fel és nevezzük el a teret! A B-ART-ÓK a miénk! A 

B-ART-ÓK a kultúra helye!" 

Program: 

Térinstalláció, folyamatosan század eleji hangulatot megidéző események, 

automobilok, személyek megjelenése, színes forgatag, kortesbeszédek 

(Latinovits Zoltán, Hadik András, Gárdonyi Géza, Csontváry Kosztka 

Tivadar mellett), a beszédekhez kapcsolódó kortesműsorok, zene (Budapesti 

Vonósok, Budapest Jazz Orchestra). 

A rendezvény alatt 4 sátorban folyamatosan: ismerkedés a négy személy 

életével és munkásságával (totó, érvek fala, vélemény- és szavazóláda), 

kapcsolódó kézműves programok, valamint szakmai beszélgetések zajlanak. 

A környezetben a Csonka Múzeum kiállítása; a B 32 Galéria nyílt napja és 

programjai biztosítanak színes programkínálatot. 

A Bercsényi utca elején bemutatkoznak a B-ART-ÓK vállalkozásai: a helyi 

boltok és kereskedők kitelepülése. 

9.30 és 14 órakor építész és képzőművész vezetésével történő 

helyszínbejárás a Hadik Kávéház (Bartók Béla út 36.) belső udvarára 25 

perces időtartamban. 

Rendezvény helye: Bartók Béla út, Gárdonyi szobor 

Rendezvény időpontja: 19-én 9 óra 

 

Rendezvény neve: Jámborné Dr. Benczúr Erzsébet: A Szentföld növényei 

Tematika: vetítettképes előadás 

Leírás: 

Az előadás során említett növények egy része látható lesz az azt követő 

Budai Arborétumban vezetett sétán. 

Rendezvény helye: Budapesti Corvinus Egyetem (Villányi út 29-43.) K. 

épület III.emelet 

Rendezvény időpontja: 19-én 9 óra 

 

Rendezvény neve: Ismeretterjesztő előadás 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Wieber Marianne iparművész előadása az egyházi öltözetekről, a különböző 

szertartásokhoz kapcsolódó viseletekről. 

Rendezvény helye: Budapesti Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 órakor 

 

Séta neve: Séta a Budai Arborétumban 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Corvinus Egyetem K. épület porta (Villányi út 29-

43.) 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető: Sütöriné Diószegi Magdolna 
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Séta neve: Kápolnák a Gellért-hegyen 

Leírása: 

A séta során betérünk egy-két kevéssé ismert kápolnába, megismerjük az 

épületet és az ott folyó hitéletről is képet kapunk. Szó esik majd néhány 

érdekes épületről is, és a kertek is rejthetnek titkokat.   

Séta indulási ideje: 20-án 9.45 óra 

Séta indulási helye: Ménesi út 57/a. 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető: Horváth Edina 

---BUDAPEST, XII.--- 

 

Helyszín neve: Budapesti Városmajor Jézus Szíve Plébániatemplom 

BUDAPEST, XII. Csaba utca 5. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A vasbeton templom 1933-ban épült, Árkay Bertalan tervezte. A kistemplom 

1923-ban, tervezője az apa Árkay Aladár. A harangtorony 1937-ben épült 

fel, 55 méter magas. A templom korának kiemelkedő alkotása. Belső 

díszítését az akkori legjobb művésznemzedék készítette, a Római Akadémia 

ösztöndíjasai (többek között Pátzay Pál, Aba-Novák Vilmos és Molnár C. 

Pál). A főbejárattól minden órában indul a templombelsőt, minden óra 30 

perckor a harangokat bemutató vezetés, mindkettő időtartama 30 perc. A 

teljes nyitva tartás ideje alatt minden óra 30 perckor orgonajátékban 

gyönyörködhetnek a látogatók. 

Nyitvatartás: szombat: 19-24 vasárnap: 0-2 

 

 

Helyszín neve: Budapesti Kutatóreaktor 

BUDAPEST, XII. Konkoly Thege M. u. 29-33. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, IPARI, MŰSZAKI, 

KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Bemutatjuk az ország első nukleáris létesítményét, a Budapesti 

Kutatóreaktort, melyet 50 évvel ezelőtt, 1959-ben helyeztek először 

üzembe. Vendégeink megtekinthetik a reaktor vezénylő helyiségét és 

bepillanthatnak a reaktorcsarnokba is, ahol a kísérleti berendezések 

találhatóak. Látogatás kizárólag a reaktor munkatársainak vezetésével 

lehetséges, vezetett csoportok 9,10 és 11 órakor indulnak, gyülekezés a 

KFKI-Campus bejáratánál.  

Nyitvatartás: szombat: 9-13 vasárnap: 9-13 

Honlap: www.kfki.hu 

 

 

Helyszín neve: Bajor Gizi Színészmúzeum 

BUDAPEST, XII. Stromfeld Aurél u. 16. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Bajor Gizi Színészmúzeum Gobbi Hilda kezdeményezésére 1952. február 12-

én, Bajor Gizi halálának első évfordulóján nyílt meg Bajor Gizi és férje, 

Germán Tibor egykori villájában. A Bajor Gizi hagyatékából és 

emlékszobájából kifejlődő múzeumba az alapító a névadó mellé Jászai Marit 

és Márkus Emíliát emelte ki a magyar színháztörténetből, saját 

emlékszobákkal. Gobbi Hilda 1990-ben kapott emlékszobát. A Múzeum szakmai 

felügyeletét és kezelését 1953 óta az Országos Színháztörténeti Múzeum 
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látja el, mely 1991-ben került a fenntartó minisztériumban a 

közgyűjtemények közé. A múzeum egyedi hangulatát jelentősen meghatározza 

a neobarokk XX. század eleji villa, Bajor Gizi egykori otthona, és a 

hozzá tartozó hatalmas parkos kert. A városból kiemelkedő és mégis abba 

szervesen illeszkedő épület egyszerre teszi lehetővé az elmélyült 

tájékozódást és a felszabadult kikapcsolódást egyaránt.  

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 14-18 

Honlap: www.oszmi.hu/bajorgiziszineszmuzeum 

 

Rendezvény neve: Rendhagyó rendezvények 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Az épületben óránként induló vezetést biztosítanak a pincétől a padlásig! 

Rendhagyó tárlatvezetések filmvetítéssel egybekötve  várják a 

látogatókat. 

Rendezvény helye: Bajor Gizi Színészmúzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Séta neve: Városkút, Béla király kút 

Leírása: 

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény megnyitja a Svábhegy két nagy múltú 

forrása, a Városkút és a Béla király kút épületét. A forrásházak 

kiépítése Hunyadi Mátyás korára nyúlik vissza, ezekből a kutakból 

vezették a vizet a budai várba. Az érdeklődők megtekinthetik a 

forrásházak a hegy gyomrába nyúló folyosóit, melyek egy sziklafalnál 

végződnek, ahol több helyen is felbukkan a tiszta víz. Megközelíthető: 

90-es busszal a Moszkva tértől a Költő utcai megállóig, fogaskerekűvel a 

Városkút megállóig. 

Séta indulási ideje: 19-én 10, 10.30 és 11 órakor 

Séta indulási helye: Devecseri Gábor park 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Séta neve: Séta a Mária Út budai szakaszán 

Leírása: 

Szent István halálakor Szűz Mária oltalmába ajánlotta hazánkat. A Szűz 

Máriáról elnevezett 1400 km-es gyalogos Mária Út kiépítésével 

egyesületünk a zarándoklatok ősi magyar hagyományát szeretné 

feleleveníteni, a szakrális helyeket megismertetni Mariazell és 

Csíksomlyó között, "magyar el Camino"-ként. A séta útvonala: 

Budaszentlőrinc, pálos kolostorrom - Budakeszi, Himnusz szobor - 

Makkosmária kegytemplom - Normafa, Szent Anna-rét, 7 km. Útközben a 

helyszínek bemutatása, beszélgetés az út szervezőivel és zarándokaival. 

Séta indulási ideje: 19-én 9 órakor 

Séta indulási helye: Szépjuhászné autóbusz megálló 

Tervezett időtartam: 4,5 óra 

Vezető: Dr. Molnár András 

---BUDAPEST, XIII.--- 

 

Helyszín neve: Árpád házi Szent Margit Templom 

BUDAPEST, XIII. Lehel tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1937-ben épült neoromán stílusú háromhajós templom a zsámbéki 

romtemplom mintája alapján készült. Séta indul 19-én 17,19,20 és 21 

órakor. 20-án 11.30,17 és 19 órakor. 

Nyitvatartás: szombat: 16-22 vasárnap: 16-20 
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Helyszín neve: Budapest Főváros Levéltára 

BUDAPEST, XIII. Teve u. 3-5. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Budapest Főváros Levéltára a XVII. századtól folyamatosan napjainkig 

terjedően őrzi a mai Budapest területére és lakóira vonatkozó iratokat. A 

levéltár a tudományos kutatók mellett mindenkit szívesen lát, akik a 

főváros története iránt érdeklődnek. Az intézmény 2004-ben költözött 

jelenlegi helyére, Angyalföld kialakulóban levő központjába. Az újonnan 

átadott levéltár Európa egyik legmodernebb levéltári épülete. A Budapesti 

katolikus templomok című kiállítás átfogó képet ad az 1950 előtti 

budapesti római katolikus templomépítészetről. A főváros mint kegyúr és 

mint építési hatóság fontos szerepet kapott a templomok építésében. A 

plébániák osztódásának és a város fejlődésének tükrében, kronológiai 

rendben kísérhetjük végig a megépült és meg nem épült fővárosi 

templomainkat, levéltárunk tervanyagán keresztül. 

Nyitvatartás: szombat: 10-15 vasárnap: 10-15 

Honlap: www.bparchiv.hu 

 

 

Helyszín neve: József Attila Színház 

BUDAPEST, XIII. Váci út 63. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A József Attila Színház 1956 szeptemberében nyílt meg a Váci úton. 

Angyalföld annak idején Budapest peremvárosának számított, mára ez a kép 

nagyban megváltozott. Igazi családi, többgenerációs színház a nézőtéren 

és a társulatban egyaránt. A közönség ragaszkodik a színházához, ezt 

jelzi az évadonként 120.000 néző és az 5000-es bérlőszám. A 600 személyes 

színházteremben évente 4-5 bemutatót tartanak, és 10-12 mű van 

repertoáron. Minden órában az előcsarnokból indulva vezetett séta lesz az 

épületben, 20 percben. 

Nyitvatartás: vasárnap: 11-14 

 

 

Séta neve: Keresztény épületek a Pozsonyi úttól a Lehel útig 

Leírása: 

A helytörténeti sétán a XIII. kerület déli részének római katolikus, 

református és evangélikus templomait tekinthetik meg az érdeklődők. 

Séta indulási ideje: 20-án 14 órakor 

Séta indulási helye: Pozsonyi úti Református Egyházközség Hálaadás 

temploma (Pozsonyi út 58.) 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

---BUDAPEST, XIV.--- 

 

Helyszín neve: Rákosfalvai Római Katolikus Templom 

BUDAPEST, XIV. Budapest XIV., Álmos vezér tér 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Rákosfalvi Szent István király Plébánia az Esztergom-Budapesti 

főegyházmegye része. Területe: Bonyhádi út, Szuglói körvasút sor, 

Kerepesi út, Sárgarózsa u., Pesti határút, Határhalom u., vasútvonal, 
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Fehér, Kerepesi út, Róna u., Fogarasi, Nagy Lajos király út által 

határolt területe. Először ideiglenes fatemplomot építettek 1874-ben. A 

jelenleg is álló téglatemplomot 1887-ben Pucher József terve alapján 

építették, 1949-ben pedig kibővítették. A keresztutat Nagy-Kovács Mária, 

a Szt Antal- és Szűz Mária-szobrot Kopp Judit készítette. Plébánosai: 

Merva Sámuel, 1922: Sajgó Rezső, 1925: Zádor József, 1940: Fütty Imre, 

1940: Galambos János, 1941: Meszlényi Mihály, 1958: Szepesdi Ervin, 1984: 

Kocsis István, 1994 óta Spick Károly. Egy időben itt szolgált Szabó Géza, 

a Bazilika kanonoka. 

Nyitvatartás: vasárnap: 9-11 

 

 

Helyszín neve: Puskás Ferenc Stadion és Szoborkert 

BUDAPEST, XIV. Istvánmezei út 3-5. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Puskás Ferenc Stadion aulájából induló vezetéses séta során bemutatjuk 

az épület történetét, a filmvetítés korabeli tudósítás az építésről, az 

átadásról és a nevezetesebb rendezvényekről. 1991-ben itt találkozott a 

magyar ifjúsággal II. János Pál pápa. 

A szoborkert műveinek közelebbi megismerése szintén vezetéses séta 

keretében történik. Csoportos vezetés 10 és 12 órakor indul az aulából 

(ahol a gyülekezés közben, ill. a vezetéses séta után filmvetítés lesz). 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 vasárnap: 10-14 

Honlap: www.sportmuzeum.hu 

 

 

Helyszín neve: FVM KASZK Szakképző Iskola - Varga Márton Kertészeti és 

Földmérési Szakképző Iskola, Kollégium, FVM  Gyakorlóiskola 

BUDAPEST, XIV. Mogyoródi út 56-60. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Iskolánk, a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet 1926 

óta folytat középfokú kertészképzést, ami 1972-ben földmérési, 1994-ben 

térképész szakkal egészült ki. Intézményünk Budapesten a XIV. kerületben, 

Zuglóban található. Kiemelkedő látványosságaink: hazánkban elsőként 

megépített 3000 m2-es japánkert és a kb. 1,5 hektáros botanikus kert. 

Gyűjteményünkben nagyon sok különleges növény található (fenyők; törpe 

örökzöldek; hamisciprus és Ginko biloba fajtabemutató; gazdag 

kaktuszgyűjtemény stb.). Természetesen korszerű termesztő-berendezéseink 

is megtekinthetőek. 

A bemutató sétákat az iskola kertjében, a nyitva tartás ideje alatt 

folyamatosan, az igényektől függően tervezzük lebonyolítani. Útvonal: 

japánkert &#8211; botanikus kert - kaktuszház &#8211; termesztő 

berendezések. Szombaton éjjeli nyitva tartás lesz 24 óráig, a kertet 

kivilágítjuk.  

Nyitvatartás: szombat: 9 - 24 vasárnap: 9 -16 

Honlap: www.vmszki.hu 

 

 

Helyszín neve: MMKM Tatai úti raktárbázis 

BUDAPEST, XIV. Tatai út 13. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  
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Leírás: 

2009. szeptember 19-én az érdeklődő egy ritka múzeumi sétán vehet részt, 

amikor restaurálás előtt és alatt álló járműveket (hintók, kocsik, 

szekerek, old timer gépkocsik, kerékpárok és motorkerékpárok) nézhetnek 

meg szakszerű muzeológusi és restaurátori vezetéssel. 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 

Honlap: www.km.iif.hu 

 

 

Helyszín neve: Rózsafüzér királynéja templom 

BUDAPEST, XIV. Thököly út 56. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

 

Leírás: 

17 óra Megnyitó, a templom történetének bemutatása, felújítás elmesélése, 

17.20 óra A Domonkos-szekkó képértelmezése, 17.40 óra A Margit-szekkó 

képértelmezése,  18 óra Szentmise, 19 óra Az orgona építésének 

ismertetése, hogy is állunk most?, 19.20-19.50 óra Előadás az orgonán, 20 

óra Vesperás - az esti zsolozsma,  20 óra Vallásos irodalom: Benne 

megfogó, elgondolkodtató versek, prózák... átkötő idő alatt csendes 

meditatív zene, 21 óra Taizé és Karizmatikus énekek, 22 óra A templom 

történetének bemutatása, felújítás elmesélése, 22.40 óra Csendes 

szentségimádás, 23.20 óra előadás: Gábor atya: A liturgikus tér és idő, 

24 óra Himnusz - a vers, 00.15 óra Képmeditáció - elmélkedésre: képek, 

kisfilmek,  hajnali 1 óra olvasmányos imaóra Zsolozsma, 01.25 óra 

Korábban elhangzott énekek, versek válogatott ismétlése, hajnali 2 óra 

Záróima, áldás, elbocsátás.  A program alatt a templom hátuljában mini 

kiállítás látható a megújulás fázisairól. 

Nyitvatartás: szombat: 17-24 vasárnap: 0-2 

 

 

Helyszín neve: Regnum Marianum Plébánia 

BUDAPEST, XIV. Zoborhegy tér 18. 

Épület típus:  

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Megtekinthetik a templom építési különlegességeit, a galériás könyvtárat 

(szerkezeti bravúr, 35ezer dokumentum). A plébánia közösségi házának 

kiállításait tekinthetik meg az érdeklődők, folyamatos bemutatóval, 

tárlatvezetéssel: Rákosmező helytörténeti, liturgikus és ötvösművészeti 

kiállítása, Ezeréves Magyarország, A Zsolnay fehér porcelán, emlékpark, 

terepvasút.  

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 9-19 

Honlap: www.regnumzobor.hu 

 

Rendezvény neve: Zenekari szentmise 

Tematika: koncert 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Regnum Marianum Plébánia 

Rendezvény időpontja: 20-án 11 óra 

 

Séta neve: Rákosfalvai séta 

Leírása: 

Rákosfalva közönsége a háborúban elesett fiai emlékére szobrot emelt. 

Nyolcvan négy éve,1925. szeptember 19-én volt az ünnepélyes leleplezés az 

akkor még X. kerületben található Álmos vezér téren a katolikus templom 

bejáratával szemben. Istók János szobra  lehajtott fejű katonát ábrázol 
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kezében a zászlóval. Rákosfalva közönségének megtakarított, összegyűjtött 

filléreiből emelt szobor méltó megnyilvánulása a hős fiai iránt való 

kegyeletnek és megemlékezésnek. A kegyeleti megemlékezés után átsétálunk 

a Rákosfalva HÉV megállóhoz, ahol először alkalmaztak neon feliratot 

Budapesten. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Álmos vezér tér 1. 

Tervezett időtartam:  

Vezető: Bencsetler Lajos (06-20-335-6455) 

---BUDAPEST, XVI.--- 

 

Helyszín neve: Cinkotai tájház 

BUDAPEST, XVI. Batthyány Ilona u. 16. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Batthyány Ilona Általános Iskola által 1961 óta összegyűjtött anyag 

végre méltó helyre került 2008 októberében. A kb. 100 éve épült, tavaly 

felújított és népi bútorokkal, használati eszközökkel berendezett háznak 

hét helyisége várja a látogatókat. Hátul az udvari kemence mellett 

felépített, félig nyitott épület nagyobb rendezvények megtartására is 

kiválóan alkalmas. 

Nyitvatartás: szombat: 15-19 vasárnap: 13-18 

Honlap: www.cinkotaitajhaz.hu 

 

Rendezvény neve: Cinkotai falunap 

Tematika: gyermekprogram, falunap, kézműves foglalkozás, gasztronómia 

Leírás: 

Népi játszóházi foglalkozások, táncház, bográcsolás. 

Rendezvény helye: Cinkotai tájház 

Rendezvény időpontja: 19-én 15-19 óráig 

 

Helyszín neve: Holdvilág Kamaraszínház 

BUDAPEST, XVI. Ságvári u. 3. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A 15. évadát kezdő Holdvilág Kamaraszínház köszönti látogatóit. A hajdani 

Világ mozi ma különböző művészeti ágak találkozóhelye. A mesejátéktól a 

zenés estig, a bohózattól az abszurdon át a drámáig, széles a skála. A 

színházban színkörök is működnek. Séta indul óránként a színház előtti 

"verandáról", a színház helyiségeit nézhetik meg az érdeklődök. 

Időtartama: fél óra. 

Honlap: www.holdvilag.hu 

 

Rendezvény neve: 15 évesek lettünk! 

Tematika: koncert, előadás 

Leírás: 

10 és 14 óra között óránként indul a Mi van a kulisszák mögött című 

színházbejárás. 

19 óra Fekete rúzs és ... Irodalmi est és néhány zongorafutam. 

Közreműködők: Farkas Erik, Jeges Krisztián, Koltai Judit, Kókai Andrea, 

Kókai János,  

A zongoránál: Varga Zoltán 

Szerkesztő-rendező: Kókai János 

Múlt századi hangulat, Kosztolányi és József Attila, Pilinszky és Petri, 

és Ady és Radnóti, és Faludy...no meg néhány kósza dallam. 
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Zenés ízelítő műsorainkból.  

Rendezvény helye: Holdvilág Kamaraszínház 

Rendezvény időpontja: 20-án 19 órakor 

 

Séta neve: Kertvárosi Időutazás - Autóbuszos városnézések a XVI. 

kerületben 

Leírása: 

19-én 10 órakor induló utazáson szakrális tereket csodálhatnak meg az 

érdeklődök: Mátyásföldön a kazettás mennyezetű evangélikus és a látványos 

katolikus templomot, Rákosszentmihályon a felújított katolikus templomot, 

Cinkotán szintén templomokat tekinthetünk meg orgonaszóval. A túra végén 

az ótemetőben sétálhatunk a Beniczky földesurak és más helyi hírességek 

síremlékei között. 14.30-tól az egész kerületet bejáró kirándulás indul 

olyan látnivalókkal, mint a cinkotai tájház, a gimnázium, az evangélikus 

templom, a sashalmi Gizella-kastély, az ómátyásföldi villanegyed, 

Rákosszentmihály és Árpádföld nevezetességei. Előzetes jelentkezés 

szükséges a 20-9310-800-as telefonszámon. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 és 14.30 óra 

Séta indulási helye:  

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Séta neve: Zsivora György séta 

Leírása: 

A budapesti - sashalmi határvonalat jelző határköveket keressük fel a 

Pirosrózsa utcában. Azután a Cziráki utcán az EMG gyár és a Zsivora 

kastély érintésével a hajdani Nepomuki Szent János kápolna helyén 

létesített kis parkhoz sétálunk. A Kerepesi út mellett először egy kis 

szobor jelezte a távolságot a főváros hatvani kapujától. Később a szobor 

köré kis kápolna épült. Amikor a Körvasút kiépült, a kápolna útban volt, 

elbontották. Ma már csak történelmi leírásokból tudjuk, hogy a Zsivora 

kastély közelében a hatvani országúton kápolna állott.  

Séta indulási ideje: 19-én 11 óra 

Séta indulási helye: Pirosrózsa utca 1. 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Bencsetler Lajos 

---BUDAPEST, XVII.--- 

 

Helyszín neve: Erdős Renée Ház 

BUDAPEST, XVII. Báthory u. 31. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az Erdős Renée Ház bejárata fölött dombormű hirdeti, hogy Szűz Mária és 

Szent György lovag segedelmével emelték 1895-ben. 1927-től 1944-ig Erdős 

Renée-nek, a kor neves írónőjének a tulajdona. Ma muzeális intézmény, 

Rákosmente községeit bemutató helytörténeti, néprajzi kiállítás és a 

Merzse-mocsár élővilágát illusztráló dioráma-kiállítás és az írónő 

emékszobája látható benne. A Renée Cafée-ban a Rákosmente templomai, a 

2006-os, Egyházak Rákosmentén c. kiállításból létrehozott kamarakiállítás 

tekinthető meg. 

Nyitvatartás: szombat: 14-19 vasárnap: 14-19 

Honlap: www.museum.hu/erdos 

 

Rendezvény neve: Szakrális értékek a Rákosmentén 

Tematika: előadás 

Leírás: 
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Rákosmente templomai - Előadó: Ádám Ferenc történész-muzeológus. 

Zsinagógaépítészet, zsinagógák Rákosmentén - Előadó: Hódos Mária 

művészettörténész. A rákosligeti evangélikus templom építéstörténete - 

Előadó: Debnár László tanár. 

Rákosmenti harangok, útmenti keresztek - Millisits Máté történész, 

művészettörténész. 

Rendezvény helye: Erdős Renée Ház, Renée Cafée 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 óra 

---BUDAPEST, XVIII.--- 

 

Helyszín neve: Kondor Béla Közösségi Ház 

BUDAPEST, XVIII. Kondor Béla stny. 8. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Kondor Béla Közösségi Ház 1986. május 1-jén kezdte meg működését a 

Havanna Lakótelep centrumában. Az egy emeletráépítéssel rendelkező ház, 

számos klubnak, körnek, kiállításnak és nagyrendezvénynek rendszeres 

helyszíne. 

Nyitvatartás: szombat: 8-20 vasárnap: 8-20 

Honlap: www.kondorkh.hu 

 

Rendezvény neve: XI. Havanna Lakótelepi Napok 

Tematika: koncert, gyermekprogram, tánc, gasztronómia, Népzene, 

Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

Rendezvénysorozatunkat immáron XI. alkalommal szervezzük, egyedülálló - a 

lakótelep 40 intézményével közösen - módon. Programjaink között főként 

népszerű előadóművészek koncertjei, gyermekprogramok, családi szabadidős 

rendezvények szerepelnek ebben az időszakban. 

Rendezvény helye: Kondor Béla Közösségi Ház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Pestszentimrei Baptista Gyülekezet közösségi terme 

BUDAPEST, XVIII. Nemes utca 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Pestszentimrei Baptista Gyülekezet a Pestszentimrei Önálló Néprajz-, 

Ipar és Helytörténeti Gyűjteménnyel a XVIII. kerület templomait bemutató 

tablókiállítást szervez. A tárlókban pedig a kerület egyházi periodikái, 

ima és énekeskönyvek, bibliák, a kerület templomait bemutató kiadványok 

és a Pestszentimrei Baptista közösség relikviái láthatók. 

Nyitvatartás: szombat: 13 -17 vasárnap: 11-17 

 

 

Séta neve: Történelmi séta a városközpontban 

Leírása: 

A séta előtt kötetlen beszélgetés Pestszentlőrinc 2010-es 100., 

Pestszentimre 80., Budapest XVIII. kerületének 60. évfordulójára készülő 

kiállításról, a kiállítóhely elnevezéséről. Vezetett séta útvonala a 

lőrinci Kossuth tér és környéke. 

Séta indulási ideje: 19-én 16 óra 

Séta indulási helye: Helytörténeti Gyűjtemény kiállítóhelye (Szent Lőrinc 

sétány 2.) 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető: Dr. Feitl István történész 

---BUDAPEST, XIX.--- 
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Helyszín neve: Aranyszájú Szent Jánosról nevezett kápolna 

BUDAPEST, XIX. Budapest XIX. ker., Kossuth Lajos utca 10/A. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A Nagy Szent Bazil Rend által fenntartott kápolna egyik legrégebbi görög 

katolikus szakrális épület a fővárosban. Tavaly kis harangtoronnyal 

csinosították a tetőt. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-12 

 

 

Helyszín neve: Budapest-Kispest Nagyboldogasszony Főplébánia-templom 

BUDAPEST, XIX. Templom tér 21. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templomot Ribényi Antal Kispest első lelkésze építtette neogótikus 

stílusban. A bejáratok fölötti domborművek Benedek György Munkácsy-díjas 

szobrászművész alkotásai. A külső-belső felújítása 2002-ben készült el, 

2002 karácsonyára díszkivilágítást kapott. A 2000-ben felújított orgona 

alkalmas lett a francia romantikus orgonairodalom gyöngyszemeinek 

megszólaltatására. 

Nyitvatartás: szombat: 19-24 

Honlap: www.nagyboldogasszony.plebania.net 

 

 

Séta neve: Egy séta Wekerlén 

Leírása: 

A Wekerle-telep kelet-nyugati tengelyére épült a XIX. kerületi 

Rendőrkapitányság épülete, amely 1912-ben Schoditsch Lajos és Éberling 

Béla tervei alapján készült. Jellegzetessége a dupla oszlopsoros emeleti 

lodzsa, az első szinten íves, a második szinten négyszögletű nyílásokkal.  

Séta indulási ideje: 19-én 10-12-ig folyamatosan 

Séta indulási helye: Wekerlei Társaskör (Kós Károly tér 10.) 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Vezető: helyi építészek, művelődési szakemberek, helytörténészek 

---BUDAPEST, XX.--- 

 

Helyszín neve: Gaál Imre Galéria 

BUDAPEST, XX. Kossuth Lajos u. 39. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

1989-re elkészült a Kossuth Lajos utcai épület felújítása, mely a 

fiatalon elhunyt helyi művész Gaál Imre festőművész emlékére a Gaál Imre 

Galéria nevet kapta. A Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában 

látható Tóth Menyhért emlékkiállítása és itt rendezzük időszakos 

művészeti és helytörténeti kiállításainkat, programjainkat 

(hangversenyek, irodalmi estek, művészeti szalonok, előadások). 2006 

márciusáig a Gaál Imre Galériában láthatták az érdeklődők Rátkay Endre 

festőművész Calendárium című monumentális ikonosztázát és Gaál Imre 

emlékkiállítását is. Ezeket jelenleg a múzeum új Rátkay-Átlók 

Galériájában lehet megtekinteni. Terveink szerint Rácz Edit 

szobrászművész és Schwarcz Mária festőművész kiállítása lesz látható. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.pesterzsebetimuzeum.eu 
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Helyszín neve: Csili Művelődési Központ 

BUDAPEST, XX. Nagy Győry István u. 4-6. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Csili Művelődési Központ eredeti épülete 1917-ben épült, 1918-március 

2-án volt az ünnepélyes átadása. 1944-ben bombatámadás érte. Az 

újjáépítés 1948-ban fejeződött be. A "B" épületszárnyat 1962-ben 

építették. Az épületet 1990-es évek végén felújították,  meghagyva 

eredeti megjelenési formáját. Az épület megtekintésének útvonala: Bubik 

István Színházterem, a protokoll terem és a Muszély Ágoston Kiállító 

terem. 

 

Nyitvatartás: szombat: 15-23 

Honlap: www.csili.hu 

 

Séta neve: Séta Pesterzsébet városközpontjában 

Leírása: 

Közben lehetőség nyílik egy kis sétára is Pesterzsébet szépen kialakított 

városközpontjában. Híres és szép szobrok, játszótér a gyermekeknek, 

pihenőpark a nyugdíjasoknak, ivókút, szökőkút és csobogó teszi kellemessé 

az utat. A látványt emeli a szecessziós városháza felújított épülete, s 

ha szerencsénk van, az eresz alatt elhelyezett harangocskák is 

megszólalnak. Városháza, sétáló utca jobb és bal oldalán elhelyezett 

parkelemek, szobrok. 

Séta indulási ideje: Programok közti üres időben 

Séta indulási helye: Csili Művelődési Központ 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Vezető: Várhalmi András 

 

Rendezvény neve: Mindennapi művészet 

Tematika: koncert, előadás, kiállításmegnyitó, filmvetítés 

Leírás: 

A helyszínek már teljesen beépültek az ide járó vendégek és az Erzsébeten 

élők életébe, naponta találkozhatnak a protokoll teremben elhelyezett 

Madách illusztrációval, igényesen berendezett színháztermünkkel, valamint 

a szépen felújított kiállítótermünkkel, családias könyvtárunkkal. 

Csoportjaink itt készülnek fellépéseikre, itt próbálják kialakítani saját 

szerepüket, amelyet mindennapi életükben is kamatoztatni szeretnének. A 

meghívott előadók hozzánk "hazajárnak". Ezen az estén megismerjük 

;&#8221;színészeinket&#8221;, de találkozhatunk profi  művészekkel is. 15 

órától Lokálpatrióta Kaszinó megalakulása. 17 órától Az elűzött álom, 

Lukács Sándor saját verseiből összeállított önálló estje. 18 órától A 

Csili színjátszással foglalkozó csoportjainak bemutatkozása. 19 órától 

Radnóti Miklós: Ébredj már aluvó...Virágh Tibor Csajkovszkij zenére 

készült irodalmi összeállítása. Az érdeklődők ekkor tekinthetik meg a 

Csili érdemesített termeit. 20.10 órától Filmvetítés: Made in Hungária 

vagy a Szabadság - szerelem című film kerül bemutatásra. Mindkét film 

egyik főszereplője Fenyő Iván. 22 órától beszélgetés a művésszel. 

 

Rendezvény helye: Csili Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 

---BUDAPEST, XXI.--- 

 

Helyszín neve: Csepeli Görög Katolikus Templom 

BUDAPEST, XXI. Budapest XXI. ker., Rákóczi kert 33. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 
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Leírás: 

Különös épület díszíti a Rákóczi kertet Csepelen. A kettős millennium 

évében felszentelt görög katolikus templom formája is különbözik a 

hasonló rítusú templomokétól. Máshol négyzet, kör vagy téglalap jellemzi 

a templom formáját. Itt ovális alapra emelték az égetett tégla blokkokból 

készült épületet. A kísérlet bevált, formájával  és anyagával, a 

szertartás hangulatához illő színével is jól szolgálja az építtető 

közösséget.  

Nyitvatartás: vasárnap: 11-12 

 

 

Séta neve: Csepeli helytörténeti séta (autóbuszos) 

Leírása: 

Útvonal: Szent Imre tér - Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény - Papírgyár - 

Gyári séta 

Séta indulási ideje: 20-án 10 óra 

Séta indulási helye: Csepel, Szent Imre tér I. sz. főkapu 

Tervezett időtartam: 4 óra 

Vezető: Zémann István (06202651213) 

 

Séta neve: Erőmű gyári séta (autóbuszos) 

Leírása: 

Az 1893-ban alapított Weisz Manfred gyár, mai nevén Csepel Vas- és 

Fémművek területén vezet a buszos útvonal. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Szent Imre tér I. sz. főkapu előtti parkoló 

Tervezett időtartam: 4 óra 

Vezető: Zémann István (06202651213) 

---BUDAPEST, XXII.--- 

 

Helyszín neve: Evangélikus templom 

BUDAPEST, XXII. Játék út 16. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A budafoki evangélikus templom Sándy Gyula műegyetemi tanár 22. alkotása. 

Tervezéskor az észak-magyarországi evangélikus hagyományokat vette 

figyelembe. Egyedivé teszi a terméskő borítás külső megjelenése. A nyitva 

tartás ideje alatt alkalmi fotókiállítás is várja a látogatókat. 

Nyitvatartás: szombat: 17-19 vasárnap: 17-19 

Honlap: budafok.lutheran.hu 

 

 

Helyszín neve: Isten Háza 

BUDAPEST, XXII. Péter Pál u. 17. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az Isten Háza a Budafoki Baptista Gyülekezet otthona. Ez már a 2. 

kápolnája a 127 éve a kerületben létező gyülekezetnek. 1982-ben adták át, 

stílusában, felépítésében az építés korának követelményei jelennek meg. 

Az épület Budafok legősibb utcájában található. Az elmúlt évek 

átalakításai nyomán sokkal jobban illeszkedik a környezetébe, mint 

korábban. Az épületben kiállításokkal várjuk a látogatókat, vasárnap 17 

órakor pedig koncerttel kedveskedünk. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 9-19 
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---BUDAPEST, XXIII.--- 

 

Helyszín neve: Galéria 13 Soroksár 

BUDAPEST, XXIII. Hősök tere 13. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kortárs képzőművészet reprezentatív kiállítóhelye. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény 

BUDAPEST, XXIII. Szitás u. 105. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Soroksár régmúltját bemutató gyűjtemény. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 14-18 

 

---BÁCS-KISKUN--- 

 

Helyszín neve: Szent Miklós ortodox szerb templom 

BÁCS-KISKUN Baja, Miklós u. 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A belvárosban található templom műemléki védettség alatt áll. A bajai 

szerb lakosság építtette, majd mai, késő barokk stílusát az 1779-ben 

történt átalakítás során nyerte. Eredeti berendezéséből fennmaradt az 

ikonosztáz, a püspöki trón és a belgrádi ikonfestő Arszenije Teodorovics 

1793-ban készült festményei. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

 

 

Helyszín neve: Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Könyvtár 

- volt Zsinagóga 

BÁCS-KISKUN Baja, Munkácsy u. 9. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A könyvtár épülete egy 1845-ben, későklasszicista stílusban épült egykori 

zsinagóga, mely 1985 óta a városi könyvtárnak ad helyet. A 

funkcióváltáskor az épületet eredeti formájában állították helyre, és 

néhány régi kegytárgyat (pl. kézzel írott tóratekercseket) is őriznek a 

frigyszekrényben. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 vasárnap: 17-20 

Honlap: www.vkmkbaja.hu 

 

Séta neve: Séta a város története és műemlékei között 

Leírása: 

Kellő jelentkező esetén a várost bemutató séta végén uzsonnával 

egybekötött beszélgetés a zsinagóga virágos, madárfüttyös kertjében. 

(jelentkezés a könyvtárban, vagy e-mailben: felnott.aevk@fibermail.hu, 

telefonon: 79/325-216) 

Séta indulási ideje: 19-én 14 óra 

Séta indulási helye: Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  
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Rendezvény neve: A bajai zsidóság története 

Tematika: koncert, kiállítás 

Leírás: 

Kiállítás, mindkét napon látogatható: A bajai zsidóság története, 20-án 

17 órától Pári Mirella előadása A pusztai szentélytől az elhagyott 

zsinagógákig. 20-án 18 órától The Banjo Jumping Band koncertje. 

 

Rendezvény helye: Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Szabadidő 

Ház 

BÁCS-KISKUN Baja, Petőfi-sziget 11 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A bajai Petőfi-szigeten 1979. november 5-én adták át a gyermek és 

ifjúsági korosztály részére (akkor kisdobosok és úttörők részére) a képen 

látható épületet, mely az elmúlt 30 év alatt a következő elnevezéseken 

szerepelt: Bokányi Dezső Gyermek és Úttörőház 1979 - 1989, Gyermek és 

Ifjúsági Ház 1989 - 1991, Ifjúsági Ház 1991 - 1999, József Attila 

Művelődési Központ és Ifjúsági Ház 1999 - 2008, Ady Endre Városi Könyvtár 

és Művelődési Központ 2008 - 2009, Szabadidő Ház 2009.  

 

Nyitvatartás: szombat: 15-24 

Honlap: www.vkmkbaja.hu 

 

Rendezvény neve: &#8221;Szólj, s ki vagy, elmondom&#8221; 

Tematika: előadás, gyermekprogram, tánc 

Leírás: 

16-19.30 órakor &#8221;Szólj, s ki vagy, elmondom&#8221; &#8211; mese 

etűdök. A bemutató ideje alatt: versblattolás, kézműves foglalkozások 

(bandage maszkok, marionett báb, árnyjáték készítése), &#8222;Játsszunk 

versekkel!&#8221; - játékos kérdések-kreatív válaszok versekkel-

versekről. 20 órakor Starlight Musical Színpad &#8211; Baja  

&#8222;Régi és új kedvenceink&#8221; &#8211; musical részletek 

bemutatója. 21 órától: Starlight Karaoke Show  

Gyere és énekelj velünk-nekünk! Ének-Zene-Tánc minden mennyiségben!  

 

 

Rendezvény helye: Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 

Szabadidő Ház 

Rendezvény időpontja: 19-én 15-24 óráig 

 

Helyszín neve: Hartai Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 

BÁCS-KISKUN Harta, Templom u. 52. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Harta Tájházának mindkét épülete a község közepén, a Templom utcában van. 

Kiállítóterei: Német Nemzetiségi Tájház, Hartai-Felvidéki Szoba és Gallé 

Tibor Emlékszoba. A gyűjteményben többek között evangélikus, református 

és római katolikus emlékeket őriznek. A tájház udvarán római kori sírkő 

és kopjafák is láthatók.   

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.harta.hu 
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Helyszín neve: Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ 

BÁCS-KISKUN Kecskemét, Deák F. tér 1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az 1974-ben átadott épület, az Ybl-díjas Kerekes István építész műve, a 

hazai közművelődés egyik fellegvára. 

Az évente több százezer látogatót fogadó intézmény a három éve elkezdett 

felújításoknak köszönhetően kulturált, új környezetben várja a 

látogatóit. 

 

Nyitvatartás: szombat: 8-24 vasárnap: 10-22 

Honlap: www.efmk.hu 

 

Rendezvény neve: Kultúrházak éjjel-nappal Kecskeméten 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram, kiállítás, kiállításmegnyitó, 

filmvetítés, tánc 

Leírás: 

19-én 8-12 óráig A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportjának 

nyílt foglalkozása, Vezeti: Leányfalusi Károly. 10-12 óráig Tudományos 

tanácskozás. A népzene gyűjtésének szemléletmódjai és módszerei Vikár 

Bélától napjainkig. (XXII. Kecskeméti Népzenei Találkozó rendezvénye). 

15-18 óráig A Napraforgó Foltvarró Kör nyílt foglalkozása 

Varróeszköz tartó készítése, Vezeti: Szakolczai Bernadett és Juhász 

Zoltánné. 15-18 óráig A Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének 

délutánja. Bemutatkozik a Miskolci Irodalmi Rádió 

Műsorvezető: Kovács I. József. 16-17 óráig &#8222;Body Art&#8221; a 

tudatos testedzés -  bemutató foglalkozás, Vezeti: Nagy Krisztina. 16-18 

óráig MABÉOSZ Városi Bélyeggyűjtő Kör nyílt foglalkozása, Vezeti: Fülöp 

Sándor. 16-19 óráig Játszóház  &#8211; kézműves foglalkozások kicsiknek 

és nagyoknak (csuhébaba készítés, szalmafonás, gyöngyfűzés). 21-02 óráig 

Táncház (XXII. Kecskeméti Népzenei Találkozó rendezvénye). Programok a 

Főtéren: 10-12 és 16-19 óráig &#8222;Népzenei sokadalom&#8221; - 

népművészek, népzenei együttesek műsora (XXII. Kecskeméti Népzenei 

Találkozó rendezvénye). 19-21 óráig &#8222;Zeng a lélek, zeng a 

szó&#8221; - gálaműsor: I. rész: Táncház-népzene gála, II. rész: Berecz 

András: Sinka ének lemezbemutató koncert (XXII. Kecskeméti Népzenei 

Találkozó rendezvénye). 20-án 10-18 óráig &#8222;Mazsongás&#8221; - a 

kecskeméti Mahjong Klub bemutató foglalkozása. 10-11 óráig &#8222;Nyitott 

műhely&#8221;: bemutatkozik Pál István (1919) a  Népművészet Mestere, 

hangszerkészítő, hagyományőrző pásztorember. 15-16 óráig Jóga bemutató 

nyílt foglalkozással, Vezeti: Veroszta György. Programok a Főtéren: 10-18 

óráig Játszóház a Hagyományok Háza közreműködésével (XXII. Kecskeméti 

Népzenei Találkozó rendezvénye). 16-18 óráig Dél-alföldi gyermek és 

ifjúsági néptáncgála (XXII. Kecskeméti Népzenei Találkozó rendezvénye). 

Kiállítások: 19-én 10-21 óra között és 20-án 10-18 óra között 

&#8222;Egy gyékényen árulunk&#8221;  - a kosárkötés magyar hagyományai, 

Kosár - , szalma és csuhéfonó népművészek kiállítása. Pásztorhangszerek -  

Kiállítás a Magyar Hangszermíves Céh anyagából. A népzenekutató Vikár 

Béla - Fotó- és dokumentumkiállítás. A hónap alkotója: Dr. Varga Ferencné 

hímző, a Népművészet Mestere.  

Intézményt bemutató séta előre bejelentkezett csoportoknak vasárnap 10 és 

12 óra között (76/503-880).  

 

 

Rendezvény helye: Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 
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Helyszín neve: Assisi Kápolna 

BÁCS-KISKUN Kecskemét, Műkert 2 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A 150 ülőhellyel rendelkező templom kánonjogilag kápolna, mivel nem 

önálló templom, vagyis nem tartozik hozzá egyházi (plébánia) hivatal.  

Tervezője Borbély Lajos Kós Károly-díjas építész. A kápolna patrónusa 

(védőszentje) Assisi Szent Ferenc, aki a ferences rend alapítója és az 

állatok védőszentje. Kezdetben a kápolna építői úgy gondolták, hogy a 

Vadaskerthez kötik a Kápolnát, de végül önálló intézmény lett belőle, 

melyet a kecskeméti Szent Miklós Templomigazgatóság (volt Barátok 

Temploma) üzemeltet. A katolikus templom különlegessége, hogy Assisi 

Szent Ferenc kedvelt állatai tekintenek vissza az ólombetétes 

üvegablakokról. A keresztút Magyar Márta keramikus-iparművész alkotása. 

Szent Ferenc egészalakos szobra Mónus Béla kecskeméti születésű fafaragó 

művész alkotása. Az épület Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ 

szervezésében látogatható. 

 

Nyitvatartás: vasárnap: 15-16 

 

 

Helyszín neve: Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ- Alkotóház 

BÁCS-KISKUN Kecskemét, Műkert 2. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A kecskeméti Művésztelepet az 1909-1912-ig terjedő időszakban építették 

fel Kada Elek polgármestersége idején. A polgármester a terveket Kós 

Károly építész tervei alapján rendelte meg Szivessy Tibortól és Jánszky 

Bélától. Az építkezés 1909-ben kezdődött hat műtermes villával, és egy 

épülettel, - a mai Alkotóházzal -, mely a festőiskola szerepét töltötte 

be. Az Alkotóház jelenlegi épületének 10 műterme festőművészeknek, 

szobrászművészeknek, grafikusművészeknek, textilművészeknek jelent kiváló 

alkotási lehetőséget. Az Alkotóház korabeli elnevezése Közös Műteremház 

volt, s elkészültével egyedülálló volt az akkori Magyarországon, és azóta 

sem született hozzá hasonló! A &#8222;ház&#8221; 1955-ben 

könyvjóváírással a Népköztársaság Művészeti Alapja tulajdonába került, 

majd annak jogutódjához a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványhoz. 

Felújítására 1978-79-ben került sor, amikor az épületegyüttes szociális 

résszel, illetve étteremmel bővült. Ma a Magyar Alkotóművészeti 

Közalapítvány és Kecskemét Megyei Jogú Város megbízásából az Erdei Ferenc 

Kulturális és Konferencia Központ működteti.  

Az Alkotóház a művészeti alkotómunka otthona. A kortárs magyar 

képzőművészet színe java megfordult e nagy múltú intézményben. 

 

Nyitvatartás: vasárnap: 15-16 

Honlap: www.efmk.hu 

 

 

Helyszín neve: Katona József Könyvtár 

BÁCS-KISKUN Kecskemét, Piaristák tere 8. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, XX-XXI. 

SZÁZADI ÉPÜLET 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A könyvtár létrehozása egy 1894-es állami határozathoz fűződik, melyben 

megbízzák az Országos Múzeumi és Könyvtári Bizottságot s vidék felé 

irányuló könyvtár- és múzeumszervezési feladattal. Az évtizedek alatti 

fokozatos gyarapodás miatt egyre nagyobb lett a könyvtár helyigénye, a 

gyűjtemény az 1970-es évek állapotához képest megháromszorozódott, több 

külső raktárral tudta már csak befogadni az állományt. Az új könyvtár 

alapkövét 1993. december 11-én rakták le és 1996. augusztus 16-án 

megtörtént a Katona József Könyvtár új épületének átadása. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 

Honlap: www.kjmk.hu 

 

Rendezvény neve: Bács-Kiskun megye szakrális terei 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Bács-Kiskun Megye szakrális tereit, épületeit bemutató könyvek kiállítása 

az előcsarnokban elhelyezett vitrinekben. 

Rendezvény helye: Katona József Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-19 óráig 

 

Helyszín neve: Petőfi Sándor Városi Könyvtár - Hattyúház 

BÁCS-KISKUN Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Hattyúház történetét Petőfi Sándor családjának Félegyházához kapcsolódó 

emlékei teszik - irodalomtörténetileg - jelentőssé. Petőfi apja az 1820-

ban felépült Hattyúház első bérlői közé tartozott. 1822-től mint 

bérlőtárs, az 1824-30. években pedig mint egyedüli árendátor bérelte az 

épületben elhelyezett két mészárszéket. Petőfi félegyházi kapcsolatainak 

bizonyítására Mezősi Károly Petőfi - kiállítást készített a Hattyúházban. 

1952-től a Petőfi Sándor Városi Könyvtár található az épületben, amelyhez 

2007-ben új épületszárnyat építettek. Előzetes bejelentkezés szükséges az 

épületvezetéshez (76/461-429), és a Petőfi-sétán (a város jeles Petőfi-

emlékeit bemutató sétán) való részvételhez is. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 

Honlap: www.psvk.hu 

 

 

Helyszín neve: Virágh-kúria 

BÁCS-KISKUN Kunsztentmiklós, Kossuth tér 1/b. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Felső-kiskunsági szikes puszták élővilágát bemutató kiállítás mellett 

helytörténeti és néprajzi gyűjtemény tekinthető meg. 

Nyitvatartás: szombat: 9-13 

Honlap: www.knp.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent Erzsébet Templom 

BÁCS-KISKUN Mélykút, Széchenyi u. 115. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

1959-61 között a hívek áldozatos munkájával épült az egyszerű vonalú 

templom, amelybe egykori káplánjuktól, az akkor Rómában élő Prokop Péter 

neves festőművésztől kaptak ajándékba egy 1962-ben vászonra festett, 

Árpádházi Szent Erzsébetet és az irgalmasság cselekedeteit ábrázoló 
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nagyméretű szárnyasoltár-képet, amelyet maga a művész is egyik fő művének 

tartott. A templom keresztútja is a 90 éve született Prokop Péter 

alkotása. A bronzból készült feszület Till Aran műve. 

 

 

Az 1961-ben elkészült templomban Prokop Péter oltárképe és keresztútja 

található.  

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

 

 

Helyszín neve: Árpád-kori falurekonstrukció 

BÁCS-KISKUN Tiszaalpár, Szent István út 1. 

Épület típus: RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

 

Leírás: 

A kora középkorra jellemző veremházak, kemencék láthatók a helyszínen. 

Helytörténeti és természetrajzi kiállítóhely: A Földváron történt 

ásatások során feltárt bronzkori település emléktárgyai, és az alpári rét 

növény és állatvilága látható. Kosár és vesszőtermék kiállítás. 

Mindkét nap séta az Árpád Fejedelem Tanösvényen. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Kincsem Parti Templomrom 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske - Tiszabög 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A XII-XIV. századi gótikus templom maradványai és korábbról származó 

sírhelyek, valamint Tiszakécske Város Önkormányzata és  a Római Katolikus 

Egyházközösség által elhelyezett oltár található itt. 

Nyitvatartás: szombat: 15-18 

Honlap: www.tkecskeplebania.t-online.hu 

 

 

Helyszín neve: Arany János Művelődési Központ 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske, Béke u. 134. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A tiszakécskei Arany János Művelődési Központ a település egyetlen 

közművelődési intézménye. Legjellemzőbb feladata a helyi lakosság 

művelődésének a szolgálata.  

Nyitvatartás: szombat: 14-19 

Honlap: www.ajmktiszakecske.koznet.hu 

 

Rendezvény neve: Mezőgazdasági termék- és terménykiállítás 

Tematika: kiállítás, Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

A Kécskei Szüret rendezvénysorozat keretein belül mezőgazdasági termék- 

és terménykiállítás. 

Rendezvény helye: Arany János Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 14-19 óráig 

 

Helyszín neve: Városi Könyvtár 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske, Kossuth u. 40. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   
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Leírás: 

1983. augusztus 20-án avatták fel az új könyvtárat, amit a régi 

elhanyagolt izraelita templomból alakítottak át. Az épület háromszintes, 

alapterülete 349 m2.  

Nyitvatartás: szombat: 8-13 

Honlap: www.ajmktiszakecske.koznet.hu 

 

 

Helyszín neve: Gyalai Béla festőművész Műterem Galériája 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske, Kossuth u. 82. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az itt kiállított olajfestmények, aquarellek és pasztellképek néprajzi 

értékeket is bemutató, hangulatos ókécskei környezetben találhatók.  

Nyitvatartás: szombat: 15-17 

 

 

Helyszín neve: Katolikus Templom 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske, Kőrösi u. 1 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom 1815-20 között épült, barokk stílusban. A templom belsejében 

egy barokk kori Mária szobor látható, ami fából készült. 2005-ben 

újították fel a külső részt és a templomkertet.  

Nyitvatartás: vasárnap: 10-18 

Honlap: www.tkecskeplebania.t-online.hu 

 

 

Helyszín neve: Kékfestő Műhely 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske, Kőrösi u. 9 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Kovács család 1926-ban Tiszakécskén alapított kékfestő műhelyt. Ez a 

határokon túl is ismert műhely megalkotója Kovács Miklós, aki 1985-ben a 

Népművészet Mestere címet is megkapta. Az országban az egyetlen, akiknél 

a hagyományőrző kékfestés zsűrizett, népművészeti termékeinek teljes 

választéka megtalálható. 

Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár által benevezett 

épület. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-13 és 15-18 

 

 

Helyszín neve: Református Galéria 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske, Templom tér 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A galéria minden évben kiállításoknak ad helyet. Az épület régen 

helytörténeti gyűjteményként működött. 

 

Nyitvatartás: vasárnap: 15-16 
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Helyszín neve: Református Templom 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske, Templom tér 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1906-1909 között épült a templom, különlegessége a 2000-ben eredeti 

állapotára helyreállított Rieger orgona.  

Nyitvatartás: vasárnap: 11-13 

 

 

Helyszín neve: Ókécskei Közösségi Ház 

BÁCS-KISKUN Tiszakécske, Templom tér 6 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épületet 1938-ra felújították és kibővítették. Az Ókécskei Közösségi 

Ház állandó kiállításain a Fáth Lajos párnagyűjtemény és a helytörténeti 

anyag mellett, a helyi kötődésű Szabolcska Mihály költő életét bemutató 

emlékszoba várja a látogatókat.  

Nyitvatartás: szombat: 9-12 

Honlap: www.ajmktiszakecske.koznet.hu 

 

 

Séta neve: Kalocsai séta a múlt századokban 

Leírása: 

A Kalocsai Érseki Kincstár állandó kiállításának ill. a Száz év a változó 

idő tükrében. A kalocsai érsekség 1909-2009 között c. időszaki kiállítás 

és a Magyar Fűszerpaprikamúzeum látogatása, valamint a székesegyház és az 

ott található Angster orgona megtekintése ill. egy rövid, 20 perces 

koncert meghallgatása (J.S.Bach: D-moll toccata és fúga, Schubert: Ava 

Maria, Boellmann: Priere a Notre Dame, Toccata). 

Séta indulási ideje: 19-én 10.45-kor és 20-án 14.45 órakor 

Séta indulási helye: Kalocsai Érseki Kincstár 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető: Lakatos Adél 

 

Séta neve: Kecskemét - Mercedes gyár - nyílt ásatás 

Leírása: 

A kecskeméti Mercedes-gyár építéséhez kapcsolódó régészeti feltárások 

megtekintése. A parkolóból együttesen, (mindenki a saját gépkocsijával) 

konvojban vonulnunk ki az ásatási felszínre. Az ásatás megtekintése kb. 1 

órát vesz igénybe. Előzetes bejelentkezés szükséges Egyházi Dóránál a 20-

404-3664 telefonszámon, a dora.egyhazi@kosz.gov.hu, vagy Szeiler 

Vesznánál a 06-20-347-6354 telefonszámon, a veszna.szeiler@kosz.gov.hu 

címen. 

 

Séta indulási ideje: 19-én 10, 12, 14 és 16 órakor 

Séta indulási helye: Kecskemét, Budapesti út Tesco parkoló 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

---BARANYA--- 

 

Helyszín neve: Mendele emlékház 

BARANYA Beremend, Kiss Ernő u. 9. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 



75 
 

Mendele Ferencnek, a XX. század második felének legnagyobb magyar 

műemlékvédőjének szülőháza, melyet 1996-ban avattak fel. Mendele Ferenc 

(1934-1994) Beremend szülötte, Ybl-díjas építész, az Országos 

Műemlékvédelmi Felügyelőség egykori igazgatója. Az emlékházban 

rendszeresen szerveznek különböző kézműves, és egyéb kiállításokat. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.beremend.hu 

 

 

Helyszín neve: Kovácsműhely 

BARANYA Beremend, Kossuth u. 159. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A kovácsműhely valamikor az 1800-as évek végén épült. Molnár Ferenc 

kovácsmester műhelye volt. A műhely felújítása közel öt évbe került, sok 

eredeti szerszám hiányzott, elveszett, amit pótolni kellett. 2008-ban 

Mayer Mihály pécsi püspök felszentelte, akkor nyílt meg a nyilvánosság 

előtt. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.beremend.hu 

 

 

Helyszín neve: Görög keleti templom 

BARANYA Beremend, Kossuth u. 57. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Görög keleti szerb templom, 1735-ben épült, tornya a XIX. századból való. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.beremend.hu 

 

 

Helyszín neve: Református templom 

BARANYA Beremend, Kossuth u.102. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az 1810-es évek közepétől Tolna megyéből települtek reformátusok 

Beremendre. 1852-ben mintegy 312 református hívőt számláltak a faluban. 

Ekkor építették a mai templomot vályogból. Később 1863-ban református 

iskola is működött a településen, ezt azonban az 1900-as években 

megszüntették. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.beremend.hu 

 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

BARANYA Beremend, Szabadság tér 3. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A régi írások szerint már 1333-ban végeztek Beremenden lelkészi 

teendőket. A török megszállás idején azonban a régi templomok 

elpusztultak, romba dőltek. 1719-ben már állt az új templom, a régi 

romjai felett, amit Beremend földesura, Veterani János építtetett. A 

főoltár felett a védőszent, Szent Mihály arkangyal képe díszeleg. A 

község búcsúnapja azóta is Szent Mihály napja, szeptember 29. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.beremend.hu 

 

 

Helyszín neve: Megbékélés kápolna 

BARANYA Beremend, Szőlőhegy 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Beremend déli határán dúló háború menekültjei minden nap erről a helyről 

kísérték figyelemmel az elhagyott horvát Baranyát, otthonaikat, 

falvaikat, amint áldozatul esnek a háború pusztításainak. Ebből a 

tragédiából született az a kezdeményezés, hogy e helyen épüljön egy 

ökumenikus kápolna a különböző nemzetiségiek és vallások megbékélésére. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.beremend.hu 

 

 

Helyszín neve: Batthyány-Montenuovo-mauzóleum 

BARANYA Bóly, Temető utca 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A mauzóleum építését Montenuovo Vilmos felesége, Batthyány Julianna 

grófnő rendelte el 1879-ben. A neoromán-neogótikus stílusú épület művészi 

kiképzésével a maga nemében országos viszonylatban is párját ritkítja. A 

bejárati ajtó két oldalán négy-négy oszlop áll vörös és fehér márványból. 

Az oszlopok egy-egy reliefcsoportot tartanak. Az épület belsejében, a 

bejárattal szemben látható a vörös márványból készült oltár. Az előtérben 

egyetlen oszlop tartja a kórust, a karzatot. Az épület falaiban 

kialakított sírhelyekben nyugszanak a Montenuovo családhoz tartozók földi 

maradványai. 

Nyitvatartás: szombat: 14-17 vasárnap: 14-17 

Honlap: www.boly.hu 

 

Rendezvény neve: Középkori zsoltárénekek és himnuszok, valamint a magyar 

reneszánsz lantművészete 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Közreműködik: Haramza László  ének, Kónya István    reneszánsz lant, 

Haramza Klára ének 

Rendezvény helye: Bóly, Temető utca 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 óra 

Séta neve: A mauzóleumtól a malomig 

Leírása: 

A másfél órás séta alatt a látogatók végig járják Bóly nevezetes, 

helytörténeti jelentőségű épületeit, a város egyik végén álló Batthyány-

Montenuovo-mauzóleumtól a település másik csücskében lévő Malomig. A séta 

során többek között megtekintik a magtárat, a kastélyudvart, a 

helytörténeti kiállítást és a Historia Hall-t.  

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Batthyány-Montenuovo-mauzóleum 

Tervezett időtartam: 90 perc 

Vezető: Korsós Viktória 

 

 

Helyszín neve: Famíves-ház, néprajzi gyűjtemény 

BARANYA Cserkút, Rákóczi u. 7. 
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Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Famíves-ház, Ládakiállítás, Parasztzsák gyűjtemény, Műhely, Vendégasztal, 

hagyományos kenyérsütés kemencében (bemutató), parasztudvar 

háziállatokkal. A műhelyben népi-iparművész faragó dolgozik, aki okl. 

farestaurátor is. A kiállító tér kb. 60 nm-es, a kemence egy fedett 

részen van kb. 50 nm-en. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Magyar Cementlap Múzeum 

BARANYA Erzsébet, Fő u. 40. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az egyetlen magyar Cementlap Múzeum egy 100 éves restaurált parasztház 

padlásán található. Az utolsó 100 év 100 féle lapja látható és 

vásárolható meg itt. Különlegessége, hogy a gyűjtés egy hazánkban élő 

holland művészettörténész munkája. A vendégeknek a gyűjtő mutatja be a 

múzeumot ékes magyar nyelven. Gyerekeknek verseny. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.panharmonia.com 

 

 

Helyszín neve: Kegytemplom és altemplom a Benyovszky temetkezési 

kápolnával 

BARANYA Görcsöny, Hársfa u. 4. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templomot Mihalovics József földbirtokos emeltette 1812-ben, az Árpád-

kori Kisboldogasszony templom helyett. Hossza 35 m, szélessége 12,5 m, 

magassága 14 m, a torony magassága: 45,5 m. Vörös Tamás ispán kérésére 

VI. Kelemen pápa 1345-ben külön búcsúban részesítette Görcsönyt. Vezetés 

a Községházán kérhető, innen sétálnak majd a templomhoz, itt a kegykép 

bemutatása, majd a helytörténeti emlékek megtekintése. A templomból a 

séta az altemplomba vezet. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

Honlap: www.gorcsony.hu 

 

 

Helyszín neve: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény 

BARANYA Komló, Városház tér 1. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, XX-XXI. 

SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A komlói Muzeális Gyűjtemény jelenlegi épületét Zöldi Emil, a VÁTI 

egykori mérnöke tervezte. 1954-ben készült el, és évtizedeken át az MSZMP 

székháza volt. Jelenleg a városi könyvtárnak, a muzeális gyűjteménynek 

(helytörténeti és természettudományi) és a teleháznak ad otthont. Részben 

felújított, helyi védelem alatt álló szocreál épület. A "Népi hímzések a 

régmúlt és napjaink ruházatában" c. állandó kiállítás megtekinthető. 

Nyitvatartás: szombat: 11-17 vasárnap: 11-17 
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Helyszín neve: Koromszói kolostor ásatási helyszíne 

BARANYA Máza 

Épület típus: RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A koromszói kolostor újabb ásatási eredményeinek bemutatása. Egyéb 

szakrális emlékek, helyszínek a Völgységben. Középkori stílusok: 

romantika, gótika. A gregorián zene kialakulása. Séta a 

gyógynövénykertbe, kolostori gyógyászat. Séta igény esetén 16 óra után, 

az előadásokat követően.  

Nyitvatartás: szombat: 9-20 vasárnap: 9-20 

 

 

Helyszín neve: Művelődési Ház és Könyvtár, Falumúzeum 

BARANYA Nagynyárád, Kossuth Lajos u. 5. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

2002-ben a iskola régi, nem használt épületszárnya lett múzeummá 

alakítva. Iskola- és óvoda-történeti kiállítás mellett felvidéki és sváb 

kultúrát közvetítő szobák, valamint egyháztörténeti relikviák várják az 

idelátogatókat. Érdekességként itt található a régi templom toronyóra 

szerkezete is. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 vasárnap: 10-12 

 

Rendezvény neve: Helyismereti vetélkedő a környező települések 

kisiskolásainak részére 

Tematika: gyermekprogram, Vetélkedő 

Leírás: 

Nagynyárád műemlékeinek, kulturális értékeinek megtekintése helyismereti 

vetélkedővel egybekötve. A műemlékvédelmi pincesoron agyagozás, íjászat, 

főzőverseny. Benedek Elek: A kisgömböc bábelőadás.  

Rendezvény helye: Művelődési Ház és Könyvtár, Falumúzeum 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Séta neve: Nagynyárádi épületlátogató séta 

Leírása: 

Útvonal: Művelődési Ház &#8211; a Mária Terézia által építtetett 

katolikus templom &#8211; Falumúzeum &#8211; Szent Vendel kápolna &#8211; 

műemléki pincesor. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Művelődési Ház és Könyvtár, Falumúzeum 

Tervezett időtartam: 1-1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Szent Vendel Kápolna 

BARANYA Nagynyárád, Táncsics Mihály u. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A 8 méter hosszú, 5 méter széles, 3,5 méter magas tornyú kápolna tetejére 

1896. június 22-én tűzték fel a keresztet. A felszentelés az első 

szentmise napján 112 évvel ezelőtt, 1897. szeptember 29-én történt. A 

kápolna védőszentje Szent Vendel. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 vasárnap: 10-12 

 

 

Helyszín neve: Bencés monostor, Vármúzeum, templomok 
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BARANYA Pécsvárad 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, KASTÉLYOK, VÁRAK, 

KÚRIÁK, PALOTÁK, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Látogatható a Szent István által alapított bencés monostor, egykori 

apátság, benne a Vármúzeum, a XI. századi kápolna, a romkert, Kígyós 

Sándor szobrászművész emlékkiállítása és a Képek a monostor évszázadaiból 

c. időszaki kiállítás, továbbá a Nagyboldogasszony-templom, a 

Mindenszentek (máskor nem látogatható!) és a református templom. 

 

(Szertartások alatt a templomok nem látogathatók!)  

 

10 órakor és 15 órakor vezetett vár és városnéző séta indul 

 

(Csoportoktól előzetes bejelentkezést kérünk!)  

 

18 óra: a Pécsváradi Női Kamarakórus gyertyafényes koncertje a 

várkápolnában  

 

19.30 óra: Fanfárok hangjára kigyulladnak a fények a várfalon &#8211; 

fáklyás alkalmi világítás  

 

Egész nap gyógytea-kóstoló és gyógynövény-bemutató a bencések gyógyító 

munkájának emlékére. 

 

A gyermekeket játékok várják: vártotó, &#8222;illatolás&#8221;, 

növényfelismerés stb.  

 

A várétterem speciális ételajánlattal készül.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Ókeresztény temetőkápolna és sírépítmények 

BARANYA Pécs, Apáca u. 14. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, RÉGÉSZETI 

LELŐHELYEK 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Pécs római kori elődje Sopianae volt. Az ókori városból  

jelentős leletanyag, épületek maradtak az utókorra. Ezek  

közül legjelentősebbek a IV. századi ókeresztény  

sírépítmények. A szintén világörökségi listán szereplő  

ókeresztény temetőkápolna nyitja meg kapuit az  

érdeklődők előtt. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Középkori Egyetem 

BARANYA Pécs, Dóm tér 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, RÉGÉSZETI 

LELŐHELYEK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A pécsi székesegyház mögötti területen régészeti ásatások során kerültek 

elő a románkori püspöki palota, a gótikus Aranyos Mária kápolna és a XIV. 

századi egyetem XVII. században elpusztult épületének monumentális 
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romjai. A romok fölé védőépület épült, amely a középkori püspökvár 

történetét és gótikus szobrait bemutató kiállításnak ad majd otthont. 

  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 

 

Rendezvény neve: A középkori pécsi egyetem kiállításának tervei 

Tematika: előadás 

Leírás: 

10 órakor vezetett séta indul a székesegyház bejáratától. 11 órakor 

Schönerné Pusztai Ilona, Szíjjártó Kálmán, Buzás Gergely előadása A 

középkori pécsi egyetem kiállításának terveiről. 

Rendezvény helye: Középkori Egyetem védőépülete 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Helyszín neve: Várostörténeti Múzeum 

BARANYA Pécs, Felsőmalom u. 9. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A múzeum Baranya és Pécs XVIII-XX századi történetének forrásértékű 

emlékanyagát őrzi. A kisebb gyűjteményegységek a fa-, bútor-, textil-, 

fém-, üveg- és porcelán tárgyakkal reprezentálják a köznapi életet, 

életmódot. Dokumentumaink között jelentősek az irat, nyomtatvány, fotó- 

és hangarchivum egységeink. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

Honlap: www.jpm.hu 

 

Séta neve: A barokk-kori Pécs szakrális terei és tárgyai 

Leírása: 

Útvonal: Várostörténeti Múzeumból elindulva, a Liceumot érintve, az 

Ágoston-téri templomig. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Várostörténeti Múzeum 

Tervezett időtartam: 70 perc 

Vezető: Tillai Gábor történész 

 

Séta neve: A törökkori Pécs 

Leírása: 

Indulás a Várostörténeti Múzeumtól, a Kórház teret érintve a Széchenyi 

térig. 

Séta indulási ideje: 19-én 15 óra 

Séta indulási helye: Várostörténeti Múzeum 

Tervezett időtartam: 70 perc 

Vezető: Tillai Gábor történész 

 

Helyszín neve: Török fürdő 

BARANYA Pécs, Ferencesek utcája 

Épület típus: RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

 

Leírás: 

A török fürdő épületének takarítására minden, a kulturális örökségünkért 

tenni akaró embert szeretettel várunk! A romtakarításhoz szükséges 

felszerelést a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat biztosítja. 

Nyitvatartás: szombat: 14-16 

Honlap: www.kosz.gov.hu 
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Helyszín neve: Csontváry Múzeum 

BARANYA Pécs, Janus Pannonius u. 11. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

1973-ban nyílt meg Pécsett Csontváry Kosztka Tivadar kiállítása. A magyar 

festészet kiemelkedően fontos egyéniségének életművét bemutató 

kiállításon megtalálhatók korai tanulmányrajzok, porték, biblikus (A 

Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben) és történeti témák, ill. tájképek 

(Baalbek, Római híd Mosztárban). 

Tárlatvezetés 20-án, 10 órakor Csontváry "Szakrális terei" címmel. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-12 

 

 

Helyszín neve: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 

BARANYA Pécs, József Attila u. 10. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ épületét 1954-ben 

adták át. A neoklasszicista stílusban épült házat a pécsi születésű 

Nendtvich Andor tervezte. A ház a szocreál egyik legreprezentatívabb 

épülete Pécsett. A Központ megyei közművelődési és turisztikai 

szaktanácsadói feladatokat lát el. Szakmai továbbképzések, fórumok, 

nagyrendezvények, fesztiválok szervezésével foglalkozik, segíti Baranya 

megye települési önkormányzatainak kulturális munkáját, a helyi 

társadalom, különböző közművelődési, turisztikai és közösségi 

szerveződéseit.  

Nyitvatartás: szombat: 16-24 

Honlap: www.baranyaikultura.hu 

 

Rendezvény neve: Probus nap - Kultúrák kertje 

Tematika: koncert, előadás, kiállítás, kézműves foglalkozás, tánc 

Leírás: 

A Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó programsorozatban 16 órától 

sötétedésig Baranya római kori öröksége, hétköznapok és ünnepek kultúrája 

a római kori villagazdaságokban címmel előadás,  tégla, makett, mozaik, 

ékszer, ruha bemutató, játék és ételkészítés, kézműves foglalkozások és 

családi játszóház várja a gyermekeket, családokat. 18 órától új értékeket 

teremtő alkotó tevékenységek: kiállítás, irodalmi est, jazz és világzenei 

koncertek, filmvetítés és táncház alkotják a Kultúrházak éjjel-nappal 

programját. 

16 óra Római kori örökségünk Baranyában: Hétköznapok és ünnepek kultúrája 

a római kori villagazdaságokban. Tégla, makett, mozaik, ékszer, ruha, 

játék és ételkészítés, kézműves foglalkozások, családi játszóház, 

gyógynövény és fűszer bemutató 

szőlőtelepítés &#8211; Probus Marcus Aurelius római császár (276-282) 

tiszteletére, aki "hogy Pannoniának jóllétét emelje&#8230;katonáival 

szőlőt ültettetett". 

17-18 óra Találkozó és fórum - római kori villagazdaságokkal rendelkező 

települések képviselőivel. 

Ókori régészeti szenzációk  

18-23 óra Kiállítás, irodalmi est, koncertek, táncház 

18 óra - Nagypál Dorottya üvegtervező iparművész kiállításának 

megnyitója. A kiállítás és az egész napos program vendégeit köszönti Dr. 

Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 

igazgatója. 18.30-19.30 óra &#8222;Nem tudhatom&#8221; a  Sound Word 

Music Radnóti emlékműsora Zayzon Zsolt színművésszel. 20-21 óra Cobrajazz 
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koncert, 21.30-22.30 óra Dutár koncert, 22.30 óra Filmvetítés a  Pécsi 

Diákfilmfesztiválok díjnyertes filmjeinek bemutatása. 22.30-23 óra 

Táncház - Misina táncegyüttes és zenekara.  

Rendezvény helye: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 16-24 óráig 

 

Helyszín neve: Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága 

BARANYA Pécs, Jurisics M. u. 44. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A napjainkban legtöbbször MTA székházként említett  

épületet a XIX. század második felében építtette Pécs  

városának egyik módos családja, a Vasváry család. Az  

impozáns épületet a Mecsek déli lejtőjén, a korabeli  

szőlőskertek közé, nyári üdülőnek szánva építette a  

család. A villa a belvárosi lakóházhoz képest még  

díszesebb, ebben az esetben kívül-belül színes  

pirogránit díszítéseket alkalmaztak, melyeket a város  

neves porcelánüzemében, a Zsolnay-gyárban  

terveztek, készítettek. A vezetett séták során  

megismerkedhetnek a látogatók az épület, a  

tulajdonos család történetével, felfedezhetik a belső  

terekben található színpompás díszeket, melyek  

korabeli neves mesterek keze munkáját dicsérik. A  

séta a székház parkolójából indul idegenvezetővel,  

megtekinthetik a kertet, illetve az épület jelentősebb  

termeit, helyiségeit.  

Nyitvatartás: szombat: 11-11.40 és 15-15.40 vasárnap: 11-11.40 és 15-

15.40 

 

Rendezvény neve: Kamarakoncert 

Tematika: koncert 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: MTA Székház kertje 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 órakor 

 

Helyszín neve: Zsolnay Múzeum 

BARANYA Pécs, Káptalan u. 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az új, kibővített állandó kiállítás 2007 szeptemberében nyílt meg. Az új 

kiállító terek lehetővé tették az építészeti kerámiák bemutatását, az 

elhelyezett monitorokon érintőképernyős program és folyamatos vetítés 

kiegészíti a bemutatott anyagot. A rekonstrukciót követően a kerámiákkal 

díszített, parkosított udvar is látogathatóvá vált, kellemes pihenőhely a 

látogatók számára. 

Tárlatvezetés 20-án 11 órakor: Építészeti kerámiák és a szakralitás. 

Tárlatvezető: Dr. Kovács Orsolya művészettörténész. 

Nyitvatartás: vasárnap: 11-12 

Honlap: www.jpm.hu 

 

 

Helyszín neve: Reneszánsz Kőtár 

BARANYA Pécs, Káptalan u. 4. 
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Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Baranya megye területén - elsősorban Pécsett, Szathmáry György püspök 

(1505-21) korából előkerült kőfaragványok - ill. a márévári várpalota 

ásatása során felszínre került épületelemek bemutatása irodalmi és zenei 

illusztrációkkal. Tárlatvezetés 20-án, 16 órakor, tárlatvezető Tillai 

Gábor történész. 

Nyitvatartás: vasárnap: 16-18 

Honlap: www.jpm.hu 

 

 

Helyszín neve: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat - Pécsi Regionális 

Bázis 

BARANYA Pécs, Mohácsi út 18. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK 

 

Leírás: 

Nyílt bázislátogatás, a vezetések 9-11 óra között  indulnak.  

 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 

Honlap: www.kosz.gov.hu 

 

Rendezvény neve: Régészeti előadások 

Tematika: előadás 

Leírás: 

10 órakor Összefoglaló a 2010 Pécs Európa Kulturális Fővárosa projekthez 

kapcsolódó régészeti feltárások eredményeiről, előadó: Kárpáti Zoltán, 

régész, régióvezető. 10.30 órakor Összefoglaló az M6-os autópálya 

Szekszárd&#8211;Pécs közötti szakaszának építéséhez kapcsolódó régészeti 

feltárások eredményeiről, előadó: Ligner Jácint, régész. 11 órakor 

Összefoglaló a Szekszárdi Vármegyeháza felújításához kapcsolódó régészeti 

kutatások eredményeiről, előadó: Petkes Zsolt, régész. 

 

 

Rendezvény helye: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat - Pécsi 

Regionális Bázis 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet fajtagyűjteménye 

és pincéje 

BARANYA Pécs, Pázmány Péter utca 4. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A pécsi szőlőfajta gyűjtemény a világ hatodik legnagyobb szőlőgénbankja. 

Csemege- és borszőlő, interspecifikus és rezisztens fajták, alany fajok 

és fajták, valamint vitis fajok találhatók meg itt rendszerezett 

kiültetésben. Az intézet pincéje 4000 hl befogadó képességű, 250 éves 

épület, ahol külön vannak elhelyezve a kísérleti és az  üzemi borok 

tételei. A helyszín bemutatása 8-12 fős csoportokban folyamatosan 

történik.  

Nyitvatartás: szombat: 9-15 

Honlap: www.szbki.pte.hu 

 

 

Helyszín neve: Néprajzi Múzeum 

BARANYA Pécs, Rákóczi u. 15. 
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Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A különböző magyar nyelvű néprajzi csoportokon kívül a baranyai horvátok, 

szerbek, németek és romák népi kultúrájának tárgyi lenyomatai is 

megtalálhatók a Néprajzi Múzeum 1996-ban nyílt, milleniumi ezüstéremmel 

jutalmazott "Baranya népművészete" című kiállításon. 

Szakrális tárgyak és keresztény örökség a néprajzi kiállításban. 

Tárlatvezetés szombaton 15 órakor. 

Nyitvatartás: szombat: 11-16 

Honlap: www.jpm.hu 

 

 

Helyszín neve: Pécsi Bőrgyár - kastély 

BARANYA Pécs, Siklósi út 22. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

 

Leírás: 

Az egykor Pécs egyik legfontosabb iparát jelentő  

bőrgyár területén meghökkentő értékekkel  

találkozhatunk. A gyár virágkorát a XIX-XX. század  

fordulóján élte. Akkoriban épült a tulajdonos, Erreth  

család villája a gyár területén. Az épület a kor  

stílusának megfelelően lett kialakítva, legnagyobb  

értéke a fából készült lépcsőház, illetve annak színes  

üvegborítása. Emellett a gyár történetéhez tartozó  

dokumentumokból, kéziszerszámokból álló kiállítás  

emlékeztet az egykor szebb napokat megélt gyár  

múltjára. A bőrgyár főkapujától indul a séta, melynek  

során megismerjük az épület, valamint a gyár  

történetét. A várható időtartam 30 perc. 

Nyitvatartás: vasárnap: 14-14.30 

 

 

Helyszín neve: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár - Klimo Könyvtár 

BARANYA Pécs, Szepessy u. 1-3. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Magyarország első nyilvános könyvtárát Klimo György pécsi püspök 

alapította 1774-ben. A gyűjtemény 1923-tól a Pécsi Egyetemi Könyvtár 

kezelésében van. A pécsi egyházmegye millenniumi ünnepeihez kapcsolódóan 

két jeles kiállítást tekinthetnek meg a látogatók: Ezer esztendő pécsi 

püspökei és a Pécsi Püspöki Könyvtár ritkaságai és kódexei címmel. 

Sétánkat a hajdani püspöki könyvtár kapujában kezdjük, majd a könyvtár 

termeit megtekintve feltárul a gyűjtemény története. Két ideiglenes 

kiállítással kedveskedünk vendégeinknek. A könyvtártúránkat a hajdani 

kanonoki kertben fejezzük be. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 

Honlap: www.lib.pte.hu 

 

 

Helyszín neve: Pécsi Kulturális Központ - Dominikánus Ház 

BARANYA Pécs, Színház tér 2. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A Színház tér 2. szám alatti telken állt egykoron a dominikánus rend 

temploma és rendháza. A templomot 1724-ben kezdték el építeni, de a 

munkálatok még 1768-ban is folytak. A templomot a XIX. században 

lakóházzá alakították, romos falait beépítették a mai házba. Homlokzatán 

pirogránit tábla áll, mely az egykori templom képét mutatja. A 

dominikánusok 1288-as, illetve 1688-as pécsi letelepedésére emlékeztet az 

a fekete márványlap, amit a tér közepén helyeztek el. Ma a pécsi 

Dominikánus Ház - a pécsi kulturális élet központjaként - meghatározó 

épülete a térnek. 

Nyitvatartás: szombat: 8-22 

Honlap: www.pecsikult.hu 

 

Rendezvény neve: Rendhagyó irodalmi est 

Tematika: koncert, előadás 

Leírás: 

19-én 19 órakor Hová repül az ifjúság? Rendhagyó irodalmi est Kosztolányi 

Dezső életművéből. 

Előadja: Khemiri Gábor, a Thália Amatőr Színtársulat vezetője.Zene: Bajók 

János, összeállította: Khemiri Gábor. 20 órakor Magyar ásatások, 

kutatások Egyiptomban - Dr. Vanek Zsuzsanna egyiptológus-régész előadása. 

A magyar egyiptológia és régészet több mint 100 éve van jelen a Nílus 

völgyében. Tudósainkat megbecsülik és tisztelik. Számos ásatási lehetőség 

ennek a megbecsülésnek az eredménye. Ásatásaink és kutatásink az 

egyiptomi ókor különböző korszakait felölelve, Alexandriától egészen a 

mai Szudán területéig folynak (Kom Truga, Illahun, Gahmud, Luxor, Sínai, 

Keleti-sivatag, Észak-Szudán). Nagy eredmény, hogy ebben az évben Az 

Egyiptomi legfelsőbb Régészeti Tanács meghívására a Királyok Völgyében is 

dolgozhattunk. 

Rendezvény helye: Pécsi Kulturális Központ Dominikánus Ház 

Rendezvény időpontja: 19-én 19 óra 

 

Helyszín neve: Különleges régiségbolt és kert 

BARANYA Pécs, Váradi Antal u. 5. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

A Váradi Antal utca és a Zrínyi utca sarkán (Váradi  

Antal u. 5.) található, XVIII. század elején épített épület belseje, 

udvara különös értékeket rejt. Az épületben jelenleg antikvárium, 

antikvitás üzlet, és kortárs galéria működik. A ház belső zárt udvara 

kicsi, de annál izgalmasabb, számos japán növény otthona. A tetőtér 

kicsit több, mint 10 éve felújított belső tere, a XIX. századi, 

felújított bútorok és az ott lévő műtárgyak egyedülálló hangulatot 

árasztanak. Az épület a XIX. század végén városi zálogházként működött, 

melyről a falon elhelyezett, egykori zálogjegy is tanúskodik. A ház 

érdekessége a két, ott lakó kis Sándor papagáj, akik néha életet lehelnek 

e környék és az udvar csendjébe. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Berghauer Tibor magánarborétuma 

BARANYA Pécs, Zöldelő u. 15. 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Pécsett számos rejtett érték található, az egyik ilyen  

Berghauer Tibor növénygyűjteménye. A ma már  

nyugdíjas pedagógus több évtized alatt gyűjtötte  
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össze számos országból, kontinensről kertjében  

található növényeket. Emellett egyedülálló a több,  

mint 700 fajt számláló kaktusz gyűjteménye is. Az  

érdeklődőkkel 16 órakor találkozunk Pécsett a Szent  

István téren, ahonnan kisbusszal utazunk a helyszínre,  

itt a gyűjtemény tulajdonosa, gondozója mutatja be  

azokat a növényritkaságokat, melyek gyűjteményét  

képezik.  

Nyitvatartás: vasárnap: 16-18 

 

 

Helyszín neve: Sátorhelyi templom 

BARANYA Sátorhely, Várudvar 15. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Habsburg Frigyes főherceg 1926-ban - kis kápolna helyett - a magtár 

épületének egy részét átépítve több száz fő befogadására alkalmas 

templomot épített a Szent Kereszt felmagasztalására. Látnivalók: Angster 

orgona, színes festett üvegablak, oltárrész egyedülálló faburkolattal, 

leventezászló. A templom falán a keresztrefeszítés stációi tekinthetők 

meg. Kérésre rövid séta keretében a falu történetének ismertetése, a 

templom bemutatása, idegenvezető: Lőrincz Árpád, helytörténettel 

foglalkozó történelem tanár. 

Nyitvatartás: szombat: 10-20 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Villányi Református Templom 

BARANYA Villány, Batthyányi u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Miért érdemes ide látogatni? Villányban sok kedves, hangulatos hely van. 

A templom kicsit más. Itt nagyobb távlatok nyílnak meg előttünk. Aki 

belép, nem talál cifra díszítést, nem láthat műkincseket. Hófehér falak, 

letisztult ívek, formák, zsoltárkönyvek a padokon, biblia az Úrasztalán. 

Ide imádkozni, kicsit magunka szállni járunk. Megállni Isten előtt, 

elcsendesedni, és csendben meghallani az Úr üzenetét. Az első reformárus 

családok 1947-ben érkeztek a Felvidékről. Erdély, Bácska, Felvidék, Vaja, 

Debrecen környéke a szülőföldünk. Villány az otthonunk. Több, mint ötven 

évet vártunk erre a templomra. Addig iskolában, imaházban voltak az 

istentiszteletek.  

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

Séta neve: Villányi séta 

Leírása: 

Útvonal: Művelődési Ház - Szerb-Ortodox templom - Katolikus templom és 

Kálvária - Református templom, majd vissza a Művelődési Házhoz. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 14 órakor 

Séta indulási helye: Művelődési Ház, Baross G. u. 13. 

Tervezett időtartam: kb. 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Villányi Római Katolikus Templom és Kálvária 

BARANYA Villány, Mathiász J. u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A település még 1739-ben sem rendelkezett saját plébániával, hanem 

filiája volt a Németmároknak. Klimó György püspök 1776-ban létesített 

Villányban önálló plébániát, de a templom már korábban megépült. A 

templom 1753-ban nyerte el jelenlegi formáját. Első plébánosa Hadnagy 

Péter lett. Nevéhez fűződik az iskola alapítása és a templom bővítése 

1781-ben, azóta áll megmagasított tornya. 1929-ben restaurálták a 

templomot, tornyában 3 harang lakik, a legnagyobb súlya 358 kg. 1939-ben 

épült a templom orgonája, amely a pécsi Angster orgonakészítők keze 

munkája. 2003-ban a templom 250. évfordulójára újrafestették a templomot. 

A négy evangélista szobrát a szentélyben helyezték el, melyek korábban a 

szószéket díszítették. Kohn András plébános idejében 1865 augusztusában 

szentelték fel a festői templomhegyen fekvő kálváriát. Kohn plébános 

sírboltja ma is itt található. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Szerb-Ortodox Templom 

BARANYA Villány, Móra F. u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom 1856-ban épült. A templom a város központjában áll, kicsiny 

mérete ellenére is magára vonja a településre látogató figyelmét. A 

templomot és kertjét övező falak öreg kapujának portája különösen 

megkapó, és művészi értékkel bír. A templom búcsúját minden év augusztus 

27-28-én tartják. A régi időkben és az első világháború előtt, amikor 

Villányt tömegesen lakták szerbek, egy-egy villányi búcsú messzi vidékről 

vonzotta ide az embereket. A villányi szerb templom a magyarbólyi 

anyaegyházhoz tartozik, külső felújítása tavaly kezdődött és idén a belső 

felújítással fejeződött be. A templom országosan védett műemlék. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi Intézmény 

BARANYA Zengővárkony, Kossuth Lajos u. 6. 

Épület típus: SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A népi hagyományokat folytató, a tojásdíszítés jelenkori reneszánszát 

elindító Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi Intézmény egy klasszicizáló - 

késő barokk módos paraszti porta (1856) hossztengelyére merőlegesen 

elhelyezkedő, az udvart lezáró, különálló gazdasági épületében működik. 

"Szakrális minták tojáshéjon" alkalmi kiállítás, tisztelgés a 2009 évi 

baranyai egyházi millenium alkalmából. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.tojasmuzeum.ini.hu 

 

Séta neve: Séta Zengővárkonyban 

Leírása: 

A község építészeti és kulturális nevezetességeinek megtekintése 

szervezett séta keretében. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 órakor 

Séta indulási helye: Míves Tojás Gyűjtemény 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Hosszú László 

 

Rendezvény neve: Tojásdíszítők hagyományos találkozója 
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Tematika: előadás 

Leírás: 

Rövid kulturális műsor keretében gondolatok a meghírdetett központi téma 

(Szakrális Művészetek Hete) időszerűségéről Baranyában. Tojásdíszítők 

hagyományos találkozója, szakmai tanácskozása Takács György néprajzkutató 

tojásminta gyűjtési tapasztalatairól "A vétett út legyen meg" előadása 

keretében. 

Rendezvény helye: Míves Tojás Gyűjtemény 

Rendezvény időpontja: 20-án 13 óra 

 

Rendezvény neve: Kulturális Örökség Napjai országos megnyitó 

Tematika: előadás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Cella Septichora Látogatóközpont, Pécs (Szent István 

tér) 

Rendezvény időpontja: 18-án 10.30 óra 

 

Rendezvény neve: Mendöl Zsuzsa előadása a Pécshez kötődő Bauhaus 

stílusról 

Tematika: előadás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Cella Septichora Látogatóközpont, Pécs (Szent István 

tér) 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 óra 

 

Rendezvény neve: Földi szférák - megszentelt terek 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

A Pécsi Bazilika a vallási kultúra évében - Bacskó László kiállítása 

A Kulturális Örökség Napjainak központi témája 2009-ben a "Szakrális 

terek" sokoldalú megjelenítése, megismertetése a nagyközönséggel. Bacskó 

László pécsi fotográfus ebből az alkalomból a Pécsi Bazilikáról készült, 

érdekes perspektívájú panorámafotóit mutatja be. A képeket szemlélve egy 

olyan új, eddig sosem látott világban találjuk magunkat, ahol az 

egyenesek meggörbülnek, és ahol még azt is nehéz eldöntenünk merre van 

fent és lent. A perspektívák játékának bárki a részesévé válhat, aki a 

képek kalandját vállalva, a Pécsi Bazilika égit és földit egyesítő 

titkainak felfedezésére indul. A kiállítást egy interaktív számítógépes 

bemutató teszi teljessé, ahol a látogató egy három dimenziós élmény 

érzetét keltő felületen maga döntheti el, hogy a leképezett tér mely 

részét tekinti meg. Érdekes, hogy a látvány továbbra is csak két 

dimenzióban létezik, a lent és a fent mégis a helyére kerül - 

szemléltetve egyúttal azt is, hogy látásunk sokkal több, mint a fénynek 

az agyba történő puszta továbbítása. Világunk érzékelése nem csupán az 

objektív jelenségek agyunk által történő befogadása, hanem az életünk 

során tapasztaltakon, számtalan előfeltevésen alapuló szubjektív 

észlelés. Rajtunk is múlik, hogy mit veszünk észre, merre tartunk ég és 

föld között. 

Társrendező: Egyházmegyei Rendezvényszervező és Programiroda 

Rendezvény helye: Dómmúzeum, Pécs, Káptalan u. 6. 

Rendezvény időpontja: mindkét napon 10-18. 

 

Rendezvény neve: Gyalogkapu átadása 

Tematika: koncert, kiállításmegnyitó 

Leírás: 
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Az erdélyi partnertelepüléstől ajándékba kapott gyalogkapu átadása. 

Szerbiai "Gracza János" együttes műsora. 

Rendezvény helye: Kárász, Plébánia kert 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 óra 

 

Rendezvény neve: Köcsky Tibor orgonaművész koncertje 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Közreműködnek a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara hallgatói 

Rendezvény helye: Pécs, Lyceum templom, Király u.44. 

Rendezvény időpontja: 20-án 19.30 óra 

 

Séta neve: Kárászi séta 

Leírása: 

Útvonal: Plébánia kert - tízórai - Plébánia - Faluház - Templom - 

Plébánia kert 

Séta indulási ideje: 20-án 10 óra 

Séta indulási helye: Kárász, Plébánia kert 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Kirándulás Szászvár, Kárász és Magyaregregy templomaihoz 

Leírása: 

Kirándulás Szászvár, Kárász XVIII. századi, Magyaregregy (Kisasszonynapi 

búcsújáróhely 1867) templomainak, és egyéb nevezetességeinek megtekintése 

Csoma István és Gyurosovits Mihály plébános vezetésével. 

Séta indulási ideje: 20-án 6.50, 14.30, 18.25 órakor 

Séta indulási helye: Komlói buszpályaudvar 

Tervezett időtartam: 2-3 óra 

Vezető: Csoma István, Gyurosovits Mihály 

 

Séta neve: A Szőlőhegyi Szent Bertalan kápolna - Magyarázom a házam 

Leírása: 

Örökzöld népi építészetünk jelenkorban épült példája, vakolatrímekbe 

öntött népdal- és borhimnuszokkal a Villányi borvidék csodaszép kilátású 

szőlőhegyén. A látogatók az ismertetés során betekintést nyerhetnek a 

bertalanság és bortalanság témakörébe hallhatatlan kincsekkel bíró 

népművészetünk képi világán keresztül, vevői lehetnek eme örökségnek a ma 

emberéhez ugyanúgy szóló üzenetének. Telefonon előzetes egyeztetés 

szükséges: 06-20-232-59-84. 

Séta indulási ideje: 19-én 14 óra és 20-án 10 óra 

Séta indulási helye: Palkonya, Szőlőhegy 

Tervezett időtartam: 1-1,5 óra 

Vezető: Grátz Antal, tervező 

 

Séta neve: Neves pécsiek sírjai a Pécsi Köztemetőben 

Leírása: 

Neves pécsi tudósok, művészek, iparosok, közéleti személyiségek 

sírhelyeit keressük fel. 

Séta indulási ideje: 20-án, 10 óra 

Séta indulási helye: Pécsi Köztemető bejárata, Siklósi u. 43. 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető: Alvári Károly idegenvezető 

 

Séta neve: Belvárosi gyöngyszemek 

Leírása: 

Sipőci patika - evangélikus templom - szerb ortodox kápolna - görög 

katolikus templom 
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Séta indulási ideje: 20-án 15 óra 

Séta indulási helye: Pécs, Apáca u. 1. Sipőci patika 

Tervezett időtartam:  

Vezető: Alvári Károly 

 

Séta neve: Árpád-kori templomok Baranyában 

Leírása: 

Autóbuszos kirándulás a málomi, a kővágószöllősi, a kővágótöttösi és a 

cserkúti templomhoz. 

Autóbusz költsége: 800.-Ft 

Jelentkezés és jegyelővétel szeptember 7-től a Pécsi Kulturális Központ 

Információs Irodáján (Pécs, Széchenyi tér 1.) 

Séta indulási ideje: 19-én 14 óra 

Séta indulási helye: Pécs, Domus parkoló 

Tervezett időtartam:  

Vezető: Kárpáti Gábor régész 

 

Séta neve: Pécs Belváros szakrális terei 

Leírása: 

A belváros szomszédságában található, Pécs  

történelméhez kapcsolódó kápolnát és templomokat  

mutatunk be szakvezetéssel. A program során olyan  

épületeket keresünk fel, melyek mellett naponta akár  

többször is elsétálunk, de azok történetét, bennük  

található értékeket nem ismerjük, így a séta alkalmat  

ad arra, hogy ezekbe az épületekbe is bepillantást  

nyerjünk. Útvonal: Havihegyi kápolna - Mindenszentek  

temploma - Ágoston téri templom. A programra  

előzetes jelentkezés szükséges: 06-72-224-967. 

Séta indulási ideje: 19-én 13 óra 

Séta indulási helye: Pécs, Havihegyi kápolna (Havihegy u. 7.) 

Tervezett időtartam: 1 óra 45 perc 

Vezető:  

---BÉKÉS--- 

 

Helyszín neve: Baross László Emlékház 

BÉKÉS Bánkút, Petőfi u. 42-44. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Baross László egykori háza egyszintes, tetőtér-beépítéses XIX-XX. századi 

épület. A Művelődési Ház fenntartásában álló Közösségi Ház és Baross 

László emlékszobája működik a házban. Az emlékmúzeumtól 50 m-re található 

az elismert kutató és felesége síremléke és egy emlékkápolna. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 vasárnap: 8-12 

Honlap: www.medgyesegyhaza.hu 

 

 

Helyszín neve: Munkácsy Mihály Emlékház 

BÉKÉS Békéscsaba, Gyulai út 5. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A klasszicista kúriában működő Munkácsy Emlékházból az Alföld ősi 

szakrális helyeihez, a kurgánokhoz/kunhalmokhoz szervezünk kerékpártúrát, 

előadásokat, majd vasárnap játszóházat gyermekeknek. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 
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Honlap: ifihaz.hu 

 

Rendezvény neve: Játszóház gyermekeknek 

Tematika: gyermekprogram 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Munkácsy Emlékház 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 óra 

 

Séta neve: Ősi szakrális helyek: kurgánok az Alföldön 

Leírása: 

Kerékpártúra a pósteleki kurgánokhoz. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Munkácsy Emlékház elől 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető: Born Gergely és Szelekovszky László 

 

Séta neve: Templomnéző Békéscsabán 

Leírása: 

Református, katolikus, evangélikus és görög keleti templomaink útvonalán. 

Séta indulási ideje: 20-án 10 és 15 óra 

Séta indulási helye: Munkácsy Emlékház 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Szlovák Kultúra Háza 

BÉKÉS Békéscsaba, Kossuth tér 10. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A békéscsabai nyomdatörténeti jelentőségű épületben alapította 1879-ben 

Povázsai Sándor és testvére, László a Povázsay nyomdát, amelyhez az első 

csabai nyomdász kezében készült az első nyomda. Ez vált ismerté a szlovák 

betű és irodalom terjesztőjeként. Az épületet 1904-ben Dr. Wagner Dániel 

kórházi főorvos alakíttatta át, aki ebben az épületben gyógyította a 

szegény betegeket. A műemlék épület jelenleg a Szlovák Kultúra Háza. 

Nyitvatartás: szombat: 8-17 vasárnap: 8-17 

 

Séta neve: Séta Békéscsabán 

Leírása: 

Útvonala: Szlovák Kultúra Háza - Berényi út - Szarvasi út - Kápolna u., 

érintve a Ligeti temetőt, a Németh utcai Hősök temetőjét és a I. 

világháborús emlékművet. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 9 óra 

Séta indulási helye: Szlovák Kultúra Háza 

Tervezett időtartam: 4-5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Békés Városi Kulturális Központ 

BÉKÉS Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épület több éven keresztül épült az Ybl- és Széchenyi díjas Bodonyi 

Csaba tervei alapján, működését 1992-ben kezdte meg. 

 

Nyitvatartás: szombat: 18-24 vasárnap: 18-22 

Honlap: www.bekesikultura.hu 
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Séta neve: Ismeretlen hősök - Békési kultúrséta 

Leírása: 

A város központjában lévő műemlékek, kulturális épületek és turisztikai 

szempontból fontos helyszínek látogatása. 

Séta indulási ideje: 19-én 18, 20 és 22 órakor 

Séta indulási helye: Békés Városi Kulturális Központ 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető: Mester Péter 

 

Rendezvény neve: Kultúrházak éjjel-nappal Békésen 

Tematika: koncert, gyermekprogram, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

60 évvel ezelőtt Békés városában nyitotta meg kapuit az ország első 

vidéki művelődési háza, ez az esemény az alapja az idei programoknak. 

Rendezvény helye: Békés Városi Kulturális Központ 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Leimen ház 

BÉKÉS Elek, Kétegyházi u. 2. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az Eleki Németek Egyesülete és Önkormányzata Háza, amelyben megtekinthető 

az eleki németek viselete, szobái, maga az épület, ami az 1900-as években 

épült. Elek barokk stílusú katolikus temploma az 1796-os évben épült. A 

főtéren található még a németek kiüzetésének emlékére állíttatott 

Országos Emlékhely. A házban található egy selyemfestő kiállítása, és a 

kiüzetés leírásának írásos és képes kiállítása. 

Nyitvatartás: szombat: 13-16 vasárnap: 13-16 

 

Séta neve: Fő téri séta 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: 19-én 14 óra 

Séta indulási helye: Leimen ház, Elek 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Corvin János Múzeum kiállítóhelyei 

BÉKÉS Gyula, 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Corvin János Múzeumhoz tartozó helyek: Gyulai Várkiállítás, Erkel 

Ferenc szülőháza, Ladics-ház, Kohán képtár, Városi Képtár, Dürer terem. 

A Gyulai Vár kápolnája külön kiemelve, hangsúlyos tárlatvezetéssel, mely 

2005. május 19-én lett újraszentelve, mint ökumenikus hely. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 

Honlap: www.corvinmuzeum.hu 

 

 

Helyszín neve: Rádiótörténeti kiállítás (múzeum) 

BÉKÉS Gyula, Árpád u. 28. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 
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A rádiótörténeti kiállítás három témakörrel várja a látogatókat: 1. A 

rádiótechnika kísérleti korszaka 1924-28 között és az ipari rádiógyártás 

első tíz esztendeje (1929-39) Magyarországon, 2. Rövidhullámok 

birtokbavétele a hírközlés számára és stratégiai szerepe polgári-katonai 

vonalon, 3. Az Orion rádiógyár történetének keresztmetszete 1926-62 

között. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

 

Helyszín neve: Nádi Boldogasszony Plébánia 

BÉKÉS Gyula, Harruckern tér 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A templomot 1775-ben kezdték el építeni barokk stílusban, klasszicizáló 

elemekkel. A főoltárkép Maurer Huber alkotása, a timpanon mezejében 

Harruckern és Dirling címer van. 1951-ben készült el a Nádi Boldogasszony 

kegyoltár. Az oltárkép Máriát ábrázolja koronával. Boldog Apor Vilmos 

püspök mellékoltára a templomhajó jobb oldalán található. A templom 

mennyezetét Patay László festőművész seccoi díszítik.  

Nyitvatartás: szombat: 15-17 vasárnap: 15-17 

Honlap: www.gyulaplebania.hu 

 

Séta neve: Séta Gyulán 

Leírása: 

Útvonal: Jókai u. - Apor tér (Szent József templom, Boldog Apor Vilmos 

emlékszoba) - K. Schriffert u. - Kossuth tér (Szentháromság kápolna) - 

Harruckern tér. 

Séta indulási ideje: 20-án 11 óra 

Séta indulási helye: Gyula, Harruckern tér 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 

BÉKÉS Kétegyháza, Fő tér 4. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Kétegyháza a legnagyobb román nemzetiségű település Magyarországon. 

Felújított középületei, köztük a Táncsics Mihály Művelődési Ház és 

Könyvtár szolgáltatásai várják a település lakóit és az ide látogatókat. 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 vasárnap: 10-14 

Honlap: www.ketegyhaza.hu 

 

Rendezvény neve: Értékeink szemed tükrében 

Tematika: gyermekprogram, falunap 

Leírás: 

Kulturális kavalkád Kétegyháza épített és szellemi örökségeiből. 

Rendezvény helye: Kétegyháza, Fő tér 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 10-14 óráig 

 

Séta neve: Két-LÉLEK út - séta Kétegyháza központjában 

Leírása: 

A séta a művelődési ház parkolójából indul. Majd megtekintjük a fő tér 

egyik legjellegzetesebb épületét a dombra épült ortodox templomot. Innen 

a felújított játszótéren át, majd a polgármesteri hivatal épületét 

érintve a piactérig vezet a séta.   

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 órakor 
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Séta indulási helye: Művelődési Ház és Könyvtár parkolója (Kétegyháza, Fő 

tér 4.) 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Árgyelán Erzsébet 

 

Helyszín neve: Körösnagyharsányi Művelődési Ház 

BÉKÉS Körösnagyharsány, Arany J. u. 4/1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1960-as évek elején épült Művelődési Házban könyvtár, klubterem, 

internet szolgáltatás várja a lakosságot. Otthont ad a néptánccsoportok, 

színjátszó kör próbáinak, helyet ad különböző rendezvényeknek. Minden 

évben megrendezzük a Számadó bált, táncházat. 

Nyitvatartás: szombat: 9-22 vasárnap: 10-20 

 

Rendezvény neve: Harsányi Örökség Napok 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram 

Leírás: 

A Harsányi Örökség Napok keretén belül szombaton délelőtt leginkább a 

sport kedvelőit és a gyerekeket várjuk. Délután a helyi csoportok lépnek 

fel, író-olvasó találkozó és filmvetítés lesz a könyvtárban. Az estét 

Stand up comedy zárja. Vasárnap kiállítás lesz a helyi alkotók műveiből 

és Porkoláb Magdolna festményeiből. Egész napos könyvvásár várja a 

vendégeket. Délután a templom megtekintése, könyvtári bohóságok 

gyerekeknek. A napot az orgona est zárja a templomban. 19-én 9-12 között 

Asztalitenisz és csocsó bajnokság, Sakk-party 

"Alkossunk együtt" játszóház, 13-22 között helyi csoportok fellépése, író 

olvasó találkozó, filmvetítés (a magyar irodalom remekei dvd-n) lesz. 

Stand up comedy Varga Károly előadásában. 20-án 10-20 óráig a helyi 

alkotók által készített munkák kiállítása - Porkoláb Magdolna képzőművész 

kiállítása lesz megtekinthető. A református templom megtekintése 

vezetővel, könyvtári bohóságok nem csak gyerekeknek valamint orgona est 

lesz a helyi templomban. 

Rendezvény helye: Körösnagyharsányi Művelődési Ház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Séta neve: A Református templom megtekintése 

Leírása: 

A településen a református egyház 1539-ben kezdte meg működését. A 

kőtorony építését 1788-ban, a templom építését 1802-ben fejezték be. A 

450 kilogrammos jelenlegi nagy harangot 1924-ben öntötte Budapesten 

Rincker Antal. A templom különlegessége még az 1800-as évek elejéről 

származó, ma is szépen szóló orgona és a szószék fölötti barokk fa 

hangvető. A templom a község büszkesége, az összetartást és az önzetlen 

adakozást jelképezi. 

Séta indulási ideje: 20-án 12 órakor 

Séta indulási helye: Művelődési Ház, Körösnagyharsány 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Schéner Mihály Emlékház 

BÉKÉS Medgyesegyháza, Damjanich u. 51. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az épület, amely helyi védettséget élvez, 2002&#8211;ig magánszemély 

tulajdonában volt, eredeti rendeltetésének megfelelően használták. A 
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díszpolgárrá választott Munkácsy-díjas festőművész házát az önkormányzat 

megvásárolta, felújította, jelenleg a festő műveiből összeállított 

állandó kiállításnak ad helyet. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 vasárnap: 8-12 

Honlap: www.medgyesegyhaza.hu 

 

 

Helyszín neve: Millenniumi ökumenikus kápolna 

BÉKÉS Medgyesegyháza, Kossuth téri park 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Medgyesegyháza főterén, a Kossuth téri parkban tekinthető meg a kápolna, 

amelyet 2000-ben építtetett az önkormányzat pályázati támogatásból és 

saját forrásból. A Csete György által tervezett kápolnában Schéner Mihály 

készítette Szent István életét, munkásságát bemutató kerámia, fali 

plasztikák láthatók. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 vasárnap: 8-12 

Honlap: www.medgyesegyhaza.hu 

 

Séta neve: Medgyesegyházi séta 

Leírása: 

A séta útvonala: Millenniumi ökumenikus kápolna - katolikus templom - 

evangélikus templom - Schéner Mihály Emlékház. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 órakor 

Séta indulási helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Wenckheim-kastély 

BÉKÉS Szabadkígyós 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Szabadkígyós Békéscsabától 10, Gyulától 13 km-re van. A kígyósi uradalom 

beházasodás útján került a Wenckheim család birtokába. A kastélyt Ybl 

Miklós tervezte, amely 1879-re épült fel neoreneszánsz stílusban. Az 

épületet 23 hektáros gyönyörű park övezi. Jelenleg középiskola működik az 

épületben. A kastélyban négy helyiség és a kápolna idegenvezetéssel 

látogatható (kb. 40 perc). A parkban szabadon lehet sétálni. 

Nyitvatartás: szombat: 10-15 vasárnap: 10-14 

 

 

Helyszín neve: Ruzicskay Alkotóház 

BÉKÉS Szarvas, Erzsébet-liget 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, TERMÉSZETI 

ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Szarvason az Erzsébet-ligetben található Ruzicskay György festőművész 

alkotóháza, melyben megtekinthetők festményei, grafikái és páratlan 

biorealista képei. Az Erzsébet-ligetben egy 1,2 km hosszú, tájékoztató 

táblás természetismereti tanösvény is várja a látogatókat. 7 állomáson 

keresztül ismerhetik meg a növény- és állatfajokat az arra sétálók. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.szarvas.hu/ruzicskay 
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Helyszín neve: Ótemplom 

BÉKÉS Szarvas, Vajda Péter u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

1788-ban - Tessedik Sámuel által - felépített Ótemplomot Kümnach Lajos 

tervezte. Az épület háromhajós, a hosszoldalakon kétszintes karzatokkal. 

Az egyik rövid oldalon orgonakarzat található, szemben vele szószékoltár. 

Az orgona 1802-ben épült fel, kétmanuálos, mechanikus rendszerű 

Herroteikk József pesti orgonaépítő tervei alapján. 

Nyitvatartás: vasárnap: 16-18 

 

 

Helyszín neve: Sinka István Művelődési Központ 

BÉKÉS Vésztő, Kossuth utca 43-47. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 

Leírás: 

Az intézmény a város szívében épült 1989-ben, tervezője Makovecz Imre. 

Feladata a hagyományok ápolása, lokálpatriotizmus  és a több mint 8.000 

lakos kulturális igényeinek kielégítése.  

 

Nyitvatartás: szombat: 8-24 vasárnap: 0-4, 8-18 

 

Rendezvény neve: Kultúrházak éjjel-nappal Vésztőn 

Tematika: kiállítás, kiállításmegnyitó, tánc, Népzene 

Leírás: 

Szombati  rendezvényünk a szüreti felvonulás és bál, amely 13 órakor 

kezdődik a parkolóból induló menettel. A város  hét pontján tartanak 

színvonalas bemutatót, majd a művelődési központba visszaérve, kezdődik a 

bál, amely hajnal 4 óráig tart. Ugyanezen a napon 15.00 órakor lesz a 

megnyitó ünnepsége a Képtár és Kiállítóhelyen a Vésztőről elszármazott 

Nagy Ferenc amatőr képzőművész munkáiból álló kiállításnak. 20-án délután 

a helyi nyugdíjas egyesületek tartanak összejövetelt. 

Rendezvény helye: Sinka István Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

---BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN--- 

 

Helyszín neve: Bekecsi Görög Katolikus Templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Bekecs, Honvéd u. 81. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Az Istenszülő oltalmába ajánlott templomot 1943-ban építették. Az 

ikonosztáziont Makláry Zsolt festette. 

Nyitvatartás: szombat: 17-19 vasárnap: 9-12 

 

Rendezvény neve: A katolikus háló Kárpátalján 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Katolikus fiatalok kisebb csoportja a hazai rendszerváltozás után 

elhatározta, hogy saját kezdeményezésből kapcsolatokat hoz létre a 

Kárpát-medence országaiban élő katolikus fiatalok között. 

Rendezvény helye: Bekecsi Görög katolikus templom 

Rendezvény időpontja: 20-án 18-19 óra 

 

Helyszín neve: Boldogkőváraljai Görög Katolikus Templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Boldogkőváralja, Béke u. 101. 
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Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1600-as évek közepén épült fatemplom többször leégett, de az ősök 

hitéhez és hagyományaihoz való ragaszkodás mindig újjá tudta építeni és 

szépíteni, amint történt ez 2005-ben is. A ruszin őslakosú falu 

kultúrájának, hagyományainak emlékhelye ez a templom. 

19-én 17 órától zenés áhítat, 20-án 10 órától Szentliturgia és 14 órától 

vecsernye. 

Nyitvatartás: szombat: 8-20 vasárnap: 8-20 

 

 

Helyszín neve: Pelyhe Pince - Múzeum 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Bükkzsérc, Felső pincesor 37. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Magyarország első zsűrizett riolittufa faragásos pincéje, amely a 

szőlőfeldolgozás jeleneteit életnagyságban mutatja meg. A présházban, a 

magán múzeumban a szőlő - borfeldolgozás eszközei, valamint a táj jellegű 

kemence körüli régi gasztronómia tárgyai látható. 20-án a Bükki Nemzeti 

Park által szervezett "Dél-bükki kalandozások" kerékpáros körúra 

megállóhelye lesz a pince, a túráról érdeklődni lehet: 06303495694, 

www.bnpi.hu. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16.30 vasárnap: 11-15 

Honlap: www.pelyhepince.hu 

 

Séta neve: Baglyosi pincesori séta 

Leírása: 

A felső pincesorról ellátogatunk a "Baglyos" elnevezésű alsó, kétutcás 

pincesorra. Kérjük, legalább két héttel korábban jelentkezzenek be a 

sétára a következő elérhetőségek egyikén: info@pelyhepince.hu, 

06703108519. 

Séta indulási ideje: Mindkét nap 11 órakor 

Séta indulási helye: Pelyhe Pince Múzeum 

Tervezett időtartam: 15 perc 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Mézeskalács írókázás 

Tematika: búcsú, vásár, kézműves foglalkozás 

Leírás: 

Mindkét nap 13-14 óráig: Mézeskalács írókázásra előzetesen szükséges 

bejelentkezni (info@pelyhepince.hu, 06703108519), egy mézeskalács 

írókázása térítésmentes. 19-én 14-15 óráig, 20-án 11-14 óráig "Kézműves 

Remekdíjas" művésznő bemutatkozása, majd vásárlási lehetőség a munkáiból. 

Bükkzsérci búcsú. 

Rendezvény helye: Pelyhe Pince Múzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Falumúzeum 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Cigánd, Fő u. 54. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Falumúzeum épülete a húszas évek paraszti polgárosodási folyamatába 

bekapcsolódó falut eleveníti meg. A Falumúzeum mai formája rekonstrukció 

eredménye. A felújítás során végzett falkutatások alapján eredetileg 
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szoba - pitvar - kamra - szín beosztású volt és építési ideje az 1900-as 

évekre tehető. 

Nyitvatartás: szombat: 8-20 vasárnap: 8-17 

Honlap: www.cigand.tajhaz.hu 

 

Rendezvény neve: Bodrogközi Kincses Napok - Béles fesztivál 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás, búcsú, vásár, tánc, gasztronómia 

Leírás: 

Konferencia, kiállítás, játszóház, bemutató és vásár, sütés kemencében, 

színjátszás, néptánc bemutató, táncház. 

Rendezvény helye: Cigánd, Falumúzeum 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 órától 

Séta neve: Cigándi séta 

Leírása: 

Falumúzeum - Nagy Dezső Művelődési Ház - Kántor Mihály Általános Iskola-

Óvoda - Tájház - Református templom - Városháza - Hősök tere - Katolikus 

templom - Falumúzeum. 

Séta indulási ideje: 19-én, 10 órától folyamatosan 

Séta indulási helye: Falumúzeum 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

 

Helyszín neve: Borsodi Tájház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Edelény, Borsodi út 155. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Borsodi Tájház három épületegyüttesből és portából álló múzeum. A 

Bódva-völgy lakás- és gazdálkodás kultúráján túl bemutatja a vidék 

kismesterségeit, történelmét, ízelítőt ad a bányászat múltjából, katona-

bányász emlékeiből. A textilek révén pedig a lakások díszítéséből ad 

ízelítőt.  

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.edeleny.tajhaz.hu 

 

 

Helyszín neve: Filkeházi Görög Katolikus Templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Filkeháza, Rózsa F. u. 25. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

300 éve adták át rendeltetésének a görög katolikus templomot. 

 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-11 

 

 

Helyszín neve: Görög katolikus templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor u. 27. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Görög katolikus templom 1757-ben épült, fő ékessége az ikonosztázion, 

mely 1900-ben készült Rétay és Benedek műintézetében.    

Nyitvatartás: szombat: 16-18.30 vasárnap: 9-12, 14-16 

 

Rendezvény neve: Templomi liturgia 

Tematika: előadás 
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Leírás: 

19-én liturgia, vecsernye, 20-án utrenye, liturgia, vecsernye lesz. 

Rendezvény helye: Görög katolikus templom, Hejőkeresztúr 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 órától, 20-án 10 órától 

 

Helyszín neve: Művelődési Ház és Könyvtár 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Hidasnémeti, Fő tér 8. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az intézmény &#8222;alapja&#8221; az a klasszikus Művelődési Ház, melyet 

közel ötven éve épült. Ehhez társult a 90-es években az udvaron lévő 

párt- és ifjúsági ház, melybe a könyvtár költözött be. A két épület, s a 

kisudvar a felújításoknak köszönhetően a falu igazi kulturális kincses 

ládikája lett. 

Nyitvatartás: szombat: 17-22 

 

Rendezvény neve: SZÍN&#8211;MŰ&#8211;HELY, a Hidasnémeti Tizenhárom 

Komédiás Színjátszó Kör interaktív estje 

Tematika: előadás 

Leírás: 

17 óra Megnyitó &#8211; Kazinczy Ferenc: Híven szeretni verse. 18 óra 

Toborzás &#8211; jelmezben echós szekérrel felvonulás a település utcáin. 

20 óra Egy szó, egy kép, egy hang, egy ember, egy szituáció &#8211; 

interaktív est a közönség bevonásával. 

 

Rendezvény helye: Művelődési Ház és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 

 

Helyszín neve: Református templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Karcsa, Táncsics u.16. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A karcsai templom a XI-XII. században épült műemléktemplom, melynek 

keletkezéséhez számos legenda fűződik. A legenda szerint a templomot 

tündérek építették egyetlen éjszaka alatt, de a nagy kapkodásban a 

harangot a tóba ejtették, amely 100 évenként megkondul a tó mélyén. 

Nyitvatartás: szombat: 8-20 vasárnap: 8-17 

 

Rendezvény neve: Bodrogközi Kincses Napok 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás, falunap, tánc, gasztronómia 

Leírás: 

Konferencia, kiállítás, játszóház, bemutató és vásár, néptánc bemutató, 

Rendezvény helye: Karcsa, Református templom, 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 óra 

 

Séta neve: Karcsai kalandozás 

Leírása: 

Nagy Géza Művelődési Ház - Általános Iskola - Óvoda - Tájház - Református 

templom - Karcsa tó. 

Séta indulási ideje: 20-án, 10 órától folyamatosan 

Séta indulási helye: Református templom 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Református templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 37. 
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Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templom ismereteink szerint három korszakban épült, keleteléssel. 

Nyugati fala a legrégebbi, kb. az 1300-as években készült, középső része 

1526 körül, a bővítés és a torony 1792-ben épült fel. Ebben a templomban 

keresztelték Egressy Bénit 1814-ben. Az örökségnapon a templomban 

megtekinthető lesz születési anyakönyve. 

A kb. félórás épületismertető séta 10 órakor indul a torony felőli 

bejárattól. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12 

Honlap: www.tirek.hu 

 

 

Helyszín neve: Görög Katolikus Templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 9. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

 

Leírás: 

A templom 1995-ben épült Balázs Mihály tervei alapján. 

Nyitvatartás: vasárnap: 8.30-10.30 

 

 

Helyszín neve: Komlóskai Görög Katolikus Templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Komlóska, Ady E. u. 22. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Komlóskát a Zemplén gyöngyszemeként tartják számon. A templom pedig a 

település drágaköve, mely 1820-ban épült. Az első anyakönyvi bejegyzés 

1759-ből való. 

Templomunk magával ragadó színvilága, csodálatos stukkói az ide 

látogatókat egy másik világ titkaiba engedik bepillantani. Szent Liturgia 

20-án 10.30 órától. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 10-16 

Honlap: komloska.hu 

 

 

Helyszín neve: Derenki Emlékház, Safarcsik Tibor Gyűjteménye 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Ládbesenyő-Andrástanya, Fő u. 4. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az emlékházat a Derenkről kitelepített lengyelek 1943-ban építették 

lakóháznak. Két családnak szolgált élettérül. A lakóház harmadik 

szobájában szövőszék és egy andrástanyai paraszti szoba berendezése 

található. A negyedik helyiségben helybéli bútorokat és gazdálkodás 

tárgyi anyagait mutatják be. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.polonia.hu 

 

 

Helyszín neve: Tájház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Mezőkövesd, Anna köz 13. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 



101 
 

A Rózsa Klub tagjai bemutatják az Anna köz 13. sz. alatti népi ágasfás 

házat, mely városképi szempontból jelentős, országos műemléki védettségű 

népi lakóház.Az épületben a tagok különböző hagyományőrző tevékenységet 

folytatnak. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

Séta neve: Mezőkövesdi kőkép 

Leírása: 

Gyülekezés a Matyó Múzeum előtt, a múzeum megtekintése, majd séta 

Mezőkövesd főutcáján - útközben Tájház megtekintése (Anna köz 13.) Innen 

indulás a Szomolyai út végén álló kb. 400-450 éves, nemrégiben felújítás 

alatt álló Kőképhez, mely feltételezhetően az oszmán-török birodalom 

határköve volt. 

Séta indulási ideje: 19-én 9.30 órakor 

Séta indulási helye: Mezőkövesd, Matyó Múzeum 

Tervezett időtartam: 2,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Kisjankó Bori Emlékház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 22. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, 

NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A híres mezőkövesdi rajzolóasszony életének, tevékenységének állít 

emléket a Kisjankó Bori Emlékház, mely 1850 körül épült, s máig őrzi a 

hajdani népi építészet jellegzetes elrendezését és lakáskultúráját. A 

házba belépve a szabadkéményes konyhát, a Bori néni bútoraival 

berendezett szobát és a kamrát tekinthetik meg a látogatók. A tájház 

szomszédságában, az ún. Hadas városrészben a Népi Művészetek Háza, a 

Táncpajta ill. népi műemlék épületekben kézműves műhelyek fogadják a 

látogatókat. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.mezokovesd.tajhaz.hu 

 

Séta neve: Hadas séta 

Leírása: 

A Hadas városrész tájházainak, kézműves műhelyeinek megtekintése. 

Bútorfestő alkotóház, Mézeskalács ház, Játékház, Gari Margit Emlékház, 

Tűzzománcos ház, Festőművész-, szövő alkotóház, Üvegcsiszoló 

alkotóműhely, Fazekas ház  

Séta indulási ideje: mindkét nap 11 órakor 

Séta indulási helye: Kisjankó Bori Emlékház 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Népi kézműves bemutatók 

Tematika: kézműves foglalkozás 

Leírás: 

Bútorfestő alkotóház, Mézeskalács ház, Játékház, Gari Margit Emlékház, 

Tűzzománcos ház csak vasárnap 10-16 óráig, Festőművész, szövő alkotóház, 

Üvegcsiszoló alkotóműhely, Fazekas ház. 

Rendezvény helye: Kisjankó Bori Emlékház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 10-16 

 

Rendezvény neve: Matyó Népművészeti Egyesület alkotóinak kiállítása 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 
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Rendezvény helye: Táncpajta 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 10-16 óráig 

 

Rendezvény neve: Vasárnapi iskola a Kálvin év jegyében 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A mezőkövesdi református közösség közreműködésével. 

Rendezvény helye: Kisjankó Bori Emlékház 

Rendezvény időpontja: 20-án 14-15 óráig 

 

Rendezvény neve: Matyó virtus 

Tematika: gyermekprogram, történelmi játékok, bemutatók 

Leírás: 

Népi gyermekjátékok (gólyalábazás, dióütés, célba dobás, egér futtatás). 

Rendezvény helye: Kisjankó Bori Emlékház 

Rendezvény időpontja: 19-én 13-16 óráig 

 

Rendezvény neve: Csutkababák, csuhé ruhák 

Tematika: gyermekprogram, kézműves foglalkozás 

Leírás: 

Őszi termések felhasználásával gyerekeknek kézműves foglalkozás. 

Rendezvény helye: Kisjankó Bori Emlékház 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-13 óra 

 

Helyszín neve: Matyó Múzeum 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Mezőkövesd, Szent László tér 8. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Matyó Múzeum 1953 júniusában nyitotta meg első kiállítását az egykori 

Korona Vendéglő és Szálloda első emeletén. A matyó népviselet történetét 

és a hímzés fejlődését bemutató kiállítását nézhetik meg az ide látogató 

vendégek.  

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.hermuz.hu/matyo.htm 

 

Rendezvény neve: Jézus Szíve, ó, légy áldott! Jöjjön el az országod! 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

A kiállítás a mezőkövesdi Jézus Szíve búcsú történetét dolgozta fel, a 

Jézus Szíve Plébánia és a Matyó Múzeum anyagából. 

Rendezvény helye: Matyó Múzeum, Lukács Gáspár kamaraterem 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 órakor 

 

Helyszín neve: Református Templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Mezőnagymihály, Kossuth u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Műemlék református templom, az 1800-as években épített orgonával, s 

egyedülálló kőből faragott, különlegesen szép szószékkel. 

Nyitvatartás: szombat: 8-20 vasárnap: 8-20 

Honlap: www.mezonagymihaly.tirek.hu 

 

 

Helyszín neve: Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc, Árpád u. 4. 
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Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Miskolc 60.000 lakosú Diósgyőr városrészének kulturális alapfeladat 

ellátását végző intézménye. 2007-ben a Közkincs Program támogatásával 

felújított kulturális komplexum 600 férőhelyes színházteremmel, három 

kisebb közösségi feladatokat ellátó előadó teremmel, valamint 

sportfoglalkozások helyszínéül alkalmas balett teremmel rendelkezik. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 

Honlap: www.adymuvhaz.hu 

 

Rendezvény neve: Műkedvelő Civil Sokadalom 

Tematika: előadás, gyermekprogram, kézműves foglalkozás 

Leírás: 

Diósgyőr városrészben és Miskolcon működő civil szervezetek bevonásával a 

különböző korosztályok közművelődési lehetőségeinek szélesítése, ezen 

belül kiemelt feladatként az ifjúság művelődési szokásainak formálása, az 

igényes közművelődés lehetőségének felkínálása, és az erre való igény 

felkeltése. 

Rendezvény helye: Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 14-22 óráig 

 

Helyszín neve: Miskolci Nemzeti Színház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc, Déryné u. 1. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Miskolci Nemzeti Színház, a mai Magyarország első magyar nyelvű 

kőszínházának jelenlegi színházépületét 1857-ben avatták fel. 

Az épületet 152 éves fennállása óta többször felújították, átalakították, 

de mindvégig megőrizte külső klasszicista és belső neobarokk jegyeit. A 

ma 16 ezer négyzetméteren elterülő, öt játszóhellyel rendelkező 

épületkomplexumban minden színházi álom megvalósítható. Az épületegyüttes 

színháztermei: a Nagyszínház, a Kamaraszínház, a Játékszín, a Csarnok és 

a Nyári Színház. 

A műemléki Nagyszínház az ország egyik legpatinásabb színházterme, a 

Miskolci Nemzeti Színház legnagyobb játszóhelye. A színházbejárás ennek, 

és a színház többi játszóhelyének megismerésére nyújt nagyszerű alkalmat. 

A színházbejárások szombaton 10, 11.30 és 13.30-kor (MÓDOSÍTOTT 

IDŐPONTOK!), vasárnap 10 és 11 órakor indulnak a színház portájáról 

(bejárat a Déryné park felől). 

Nyitvatartás: szombat: 10-14.30 vasárnap: 10-12 

Honlap: www.mnsz.eu 

 

Rendezvény neve: Egy óra versek között - Művészeink társaságában 

Tematika: előadás 

Leírás: 

&#8222;A vers, ez a sok mesterséggel és körülményességgel ékszernek 

kovácsolt valami elsőbb, kezdetlegesebb kifejeződése a léleknek a 

prózánál &#8230; Ritmus és rím mint keret fogja, tartja össze azokat a 

szavakat, képeket, melyeket logika nem kapcsol és összetartván őket 

egymás közelében, elindítja titkos vonatkozásaik delejes áramát&#8221; 

&#8211; írta a versről Balázs Béla 1909-ben a Nyugatban, Ady, Babits, 

Kosztolányi lapjában. És akik ma is szeretik a poézist, talán 

hasonlóképpen ezekért a gondolatokért teszik. 

Az &#8222;Egy óra versek között&#8221; alkalmain klasszikus és kortárs 

költők versei között kalauzolja a versbarátokat a fiatal művészgeneráció 

&#8222;versbolondja&#8221;, Lukács Gábor. A Miskolci Nemzeti Színház 
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társulatának színművésze vendégeivel együtt várja Önöket a Játékszínbe, 

hogy együtt tölthessenek egy órát versek között. 

Rendezvény helye: Miskolci Nemzeti Színház - Játékszín (Déryné u. 2.) 

Rendezvény időpontja: 19-én 18 órakor 

 

Helyszín neve: Színháztörténeti és Színészmúzeum 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc, Déryné u. 3. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

Magyarország első magyar nyelvű kőszínházának helyén álló klasszicista 

épületet 1845-ben építették Miks Ferenc rimaszombati építész tervei 

alapján. Az épület 1996 óta a miskolci Színháztörténeti és 

Színészmúzeumnak és a miskolci színjátszás történetét bemutató 

kiállításnak ad helyet. A múzeumban a kiállítások mellett folyamatos 

videóvetítések lesznek a színház múltjáról és örökös tagjairól. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.miskolcigaleria.hu 

 

 

Helyszín neve: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc, Fényi Gy. tér 2-12. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI 

ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Miskolc szívében az Avas dombon áll a Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 

illetve az Isteni Ige temploma. Az 1990-2001 között felépült 

épületegyüttest tervező Ferencz István 2006-ban kapott Kossuth-díjat, 

melyben meghatározó szerepe volt a mára kiemelt építészeti értékként 

számon tartott Avas-déli épületegyüttesnek. Mindkét napon 10 órakor 1 

órás séta indul az épületegyüttes megtekintésére, találkozó a templom 

udvaron. 

Nyitvatartás: szombat: 10-13 vasárnap: 10-13 

Honlap: www.jezsu.hu 

 

Rendezvény neve: Filmvetítés 

Tematika: filmvetítés 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Miskolc, Fényi Gy. Gimnázium, Fényi terem 

Rendezvény időpontja: 19-én 11 órakor 

 

Helyszín neve: Ifjúsági és Szabadidő Ház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc, Győri kapu 27. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A közel 40 éves művelődési ház, szocreál stílusú épület, amely folyamatos 

felújítások után a retro életérzést közvetíti. Az épületben fotó galéria 

működik. 250 fős színházterem, a 4 emeleten balett termek, szakköri-, 

klub helyiségek és Ifinet Kávézó található. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-24 

Honlap: www.ifihazmiskolc.hu 

 

Rendezvény neve: Diákszínjátszók találkozója 

Tematika: előadás 
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Leírás: 

IMPRÓ &#8211; SOK(K) 

 

Miskolci amatőr színházi csoportok improvizációs színházi játékai a 

magyar dráma napjának tiszteletére: Tréning a kirakatban, Dráma a 

kalapban, Nyitott ajtók, Impro-mix, Improvizációs koktélparti  

 

Programgazda: Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület 

  

 

IFINET KÁVÉZÓ 

 

A Spanyolnátha művészeti folyóirat őszi lapszámának bemutatója a 

kulturális örökség napjai alkalmából. 

Debütál a Spanyolnátha Könyvek sorozat: Székelyhidi Zsolt és Berka Attila 

köteteinek bemutatója. 

A könyv utóélete Miskolcon: a Szépírók Társasága és a Spanyolnátha 

vendége: Géher István László 

 

Rendezvény helye: Ifjúsági és Szabadidő Ház 

Rendezvény időpontja: 2009.09.19. 

 

Helyszín neve: Avasi Gimnázium színházterme 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc, Klapka Gy. u. 2. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

2008. 08. 31-én adták át az új színháztermet Miskolcon, melyet Horváth 

Zoltán tervezett. Az utóbbi egy évben fellépett nálunk Demjén Ferenc, 

Charlie, Balázs Fecó, valamint a Pál Utcai Fiúk zenekar, Szalóki Ági, 

Elsa Walle, a Dresch Quartett, Binder-Borbély duó, valamint a Free Style 

Jazz Orchestra.  

Nyitvatartás: szombat: 17-22 

Honlap: www.avasi.hu 

 

Rendezvény neve: Avasi színház éjjel-nappal 

Tematika: koncert, Népzene 

Leírás: 

A Zenepalota ifjú zenészeinek és tanárainak jazz hangversenye, valamint 

folk-rock zenekar fellépése.  

Rendezvény helye: Avasi Gimnázium színházterme 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 

 

Helyszín neve: Megyeháza 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc, Városház tér 1. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Miskolc egyik legrégibb épülete a borsodi Megyeháza. Több, mint 170 éve 

épült. A megyei közgyűlés ülésterme, a díszterem és a Szász Endréről 

elnevezett tanácsterem látogatható ezeken a napokon. A Szász teremben 

négy falikép tekinthető meg, melyet a művész a Hollóházi Porcelángyárban 

alkotott. Vezetett séta 30 percenként indul az épületben. 

Nyitvatartás: szombat: 9-15 vasárnap: 9-15 

Honlap: www.baz.hu 
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Helyszín neve: Városháza díszterme 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Miskolc, Városház tér 8. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A városháza három részből álló klasszicista tömbje a XIX. században 

épült, minden forrás arról tanúskodik, hogy a miskolci városháza mindig 

ezen a helyen állott. 

Díszterme és annak környezete látogatható, ahol Miskolc Megyei Jogú Város 

Közgyűlése ülésezik, de más napokon konferenciákat, kulturális 

rendezvényeket is tartanak itt. 

Nyitvatartás: szombat: 9-15 vasárnap: 9-15 

Honlap: www.miskolc.hu 

 

 

Helyszín neve: ÓMI Városi Múzeum 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Ózd, Gyár út 10. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A gyártörténeti bemutatóból múzeummá nőtt gyűjtemény képezi az alapját 

annak az állandó ipar- és technikatörténeti kiállításnak, amely a mai 

Városi Múzeum része. Az 1994-től történeti-, néprajzi- és művészeti 

tárgyakat is bemutató, valamint múzeumi szakkönyvtárral rendelkező 

intézmény az egykori gyári iskola műemléképületében kapott otthont.  

 

Nyitvatartás: szombat: 12-16 vasárnap: 10-12 

Honlap: www.ozdolvaso.hu 

 

Rendezvény neve: Múzeumi programok 

Tematika: előadás, filmvetítés 

Leírás: 

19-én 12-16 óra között a múzeum gyűjteményeinek megtekintése, filmvetítés 

a múzeum filmarchívumában őrzött anyagból. 20-án 10 órától a múzeum 

gyűjteményeinek megtekintése, filmvetítés a múzeum filmarchívumában 

őrzött anyagból. 20-án 11 órától Gyári séta. 

Rendezvény helye: Ózd, Városi Múzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Kaszinó Rendezvényház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Ózd, Gyár út 2. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épület 1884-ben - tehát 125 évvel ezelőtt - készült el Jedech nevű 

építész tervei alapján. A helyiségeket, melyek között tágas táncterem, 

tiszti étkező, olvasószoba, biliárdszoba és vendégszobák is voltak, 

fényűzően, gipszdomborművekkel képezték ki és plüsskárpitos, valamint 

bőrgarnitúrákkal rendezték be. Nőtlen tisztviselők részére konyhát is 

tartottak és a konyha főnöke gondoskodott az italellátásról is.Az épület 

a mai formáját az 1938-as nagy átalakítás után nyerte el. Az átalakítás 

során a külső, eklektikus neoreneszánsz stílust változatlanul hagyták, a 

belső teret viszont alaposan átalakították.   

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

Honlap: www.ozdolvaso.hu 
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Helyszín neve: ÓMI Városi Művelődési Központ Olvasó 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Ózd, Gyár út 4. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az 1924-ben átadott Olvasót a Rimamurány-Salgótarjáni Rt. építtette a 

dolgozók kulturális, művelődési igényeinek kielégítésére. Az épület 

egészen 1998-ig ezt a feladatot látta el. Akkor bezárták a finanszírozás 

hiánya miatt. A felújítására 2006-ban került sor, s 2007. október 23-án 

nyitotta meg újra kapuját a nagyközönség előtt, mint a város megújult 

kulturális központja. 

Nyitvatartás: szombat: 9-22 

Honlap: www.ozdolvaso.hu 

 

Rendezvény neve: &#8222;A régmúlt Olvasója&#8221; a 125 éves Ózdi Gyári 

Olvasó Egylet emlékére 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram 

Leírás: 

9 órakor Játszóház (Olvasó KulcsPont Információs és Szolgáltató Központ). 

14.00. Művelődéstörténeti vetélkedő - a Régmúlt Olvasója15 órakor Az 

Olvasó állandó kiállító helyének ünnepélyes megnyitása. Közreműködik az 

Ózdi Városi Vegyeskar és az Ózdi Városi Tűzoltózenekar. 19 órakor 

&#8222;Emlékszel még&#8230;&#8221; címmel az ÓMI Zenés Színház nosztalgia 

és operett gálája az Olvasó színháztermében. Kiegészítő programok: 

emlékérem verése, képeslap árusítás, emlékbélyegzés, Krónika (kiadvány az 

Egylet történetéről). 

 

Rendezvény helye: Olvasó, Ózd 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: ÓMI Városi Könyvtár 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Ózd, Petőfi tér 1. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A könyvtár patinás épületének &#8211; mely Községháza, majd Tanácsháza 

volt -  megtekintése, prezentáció az épület történetéről, igény szerint 

Szakrális emlékek Dél-Szlovákiában. Fotókiállítás  Mgr. Pusko Gábor, 

tornaljai kulturális referens, etnográfus támogatásával. Játszóház 

Benedek Elek születésének 150. évfordulójára. 

 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 

Honlap: www.vkozd.hu 

 

 

Helyszín neve: Móricz Zsigmond Emlékház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Prügy, Móricz Zsigmond utca 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Móricz Zsigmond Emlékház 1897-ben épült hármas osztatú, nádfedeles 

parasztház. Ennek a háznak a helyén állt az az épület, amelyben Móricz 

Zsigmond gyermekkorában 1887-1892 között élt. Az emlékház mellett álló 

1803-1815 között épült református templomban az író 1891-ben konfirmált.  

Nyitvatartás: szombat: 10-14 vasárnap: 8-18 

 

Séta neve: Prügyi séta 

Leírása: 
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Az emlékháztól indul a séta a református templom és a zsidó temető 

útvonalon. 

Séta indulási ideje: 20-án 8-18-ig minden második órában 

Séta indulási helye: Móricz Zsigmond Emlékház 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Pallavicini Kastélyszálló 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Pusztaradvány, Kossuth u. 11. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Pusztaradvány ősfás parkjában található klasszicista stílusú kastélyban a 

XIX. század hangulatát idézi a belső terek kialakítása is. Korhű 

berendezésű tárgyak, köztük számos értékes, másfél évszázados biedermeier 

bútor eleveníti fel a Pallavicini őrgrófii család korát. Az épület 

jelenleg szállodaként üzemel. Kívánságra a nyitva tartás alatt  bármikor 

kérhető vezetés a klasszicista épületben és az ősfás parkban kb. fél óra 

időtartamban. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 11-18 

Honlap: www.pallavicini.hu 

 

 

Helyszín neve: Antal Imre Közösségi Ház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sajópetri, Dózsa Gy. u. 78. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épület 2008. szeptember 27-én lett átadva teljeskörű felújítás után. 

Itt rendezzük a község ünnepi rendezvényeit. Folyamatosan indulnak a 

közművelődési klubok, mint a nyugdíjas-, baba-mama-, társasjáték-, torna-

klub. Játszóházakat, olvasói esteket rendezünk, helyet adunk a ruszin 

kisebbség rendezvényeinek. 

 

Nyitvatartás: szombat: 17-20 vasárnap: 17-20 

Honlap: www.sajopetri.hu 

 

Rendezvény neve: Sajópetri a kistérségben 

Tematika: előadás, kiállítás, kiállításmegnyitó, Népzene 

Leírás: 

A két nap alatt helytörténeti előadásra, fotókiállításra és népzenei 

estre várjuk a látogatókat. 

Rendezvény helye: Antal Imre Közösségi Ház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 17 órakor 

 

Helyszín neve: MNM Rákóczi Múzeuma, Rákóczi-vár 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A sárospataki vár Magyarország legjelentősebb késő reneszánsz 

műemlékeinek egyike. Építtetője az ország legnagyobb birtokosainak sorába 

tartozó Perényi-család. Őket követve a Dobók, majd a Lorántffyak 

birtokolták az épületet, mely fénykorát az 1616-1711 közötti 

tulajdonosok, a fejedelmi Rákóczi-család időszaka alatt élte. Igény 

szerint vezetés a toronyban, időtartama 1 óra. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 
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Honlap: www.spatak.hu 

 

 

Helyszín neve: Végardói Görög Katolikus Templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sárospatak, Széchenyi u. 8. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A klasszikus külsejű templomban bájosan szép tót ikonosztáz látható. 

Nyitvatartás: vasárnap: 8-11 

 

Rendezvény neve: A végardói tótok története 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A XVII. és XVIII. század fordulójától kezdve számos felvidéki és galíciai 

család telepedett le a Zempléni hegység szélein és völgyeiben. Némelyek 

szlováknak vagy ruszinnak mondta magát, de sokan egyszerűen csak tótnak. 

Elhozták magukkal életmódjukat, szokásaikat, hagyományaikat és hitüket. 

Bizonyítja ezt a néprajzosok által szegedi irmologionnak nevezett ószláv 

nyelvű szertartáskönyv is. 

Rendezvény helye: Végardói Görög Katolikus Templom 

Rendezvény időpontja: 20-án 17 óra 

 

Helyszín neve: Pálos-piarista templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sátoraljaújhely, Deák u. 12. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A XIII. századi pálos templomot a török-tatár hadak 1566-ban lerombolták. 

Megmaradt az 1501-ből való kő óralap. A XVI-XVII. századi 

stukkómennyezet, a barokk oltárok és szószék országos kincs. A kápolnát 

I. Rákóczi Ferenc építtette a templomhoz. A templomban vezetés kérhető, a 

földszinti fogadó-szobában kb. 20 perces vetítés várja az érdeklődőket. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 10-11 és 12-18 

 

 

Helyszín neve: Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeum kiállítóhelye a több mint 100 éves 

Királyi Törvényház épületében kapott helyet, mely történetét és 

kialakítását tekintve is egyedi, művészi. Az épület funkcióiról, 

jelenlegi helyzetéről és korabeli építkezésekről sok anyag áll 

rendelkezésre, de első alkalommal nyílik meg a nagyközönség előtt. 

Folyamatos felújításának köszönhetően megtekinthető a helyreállított 

díszterem is. Az épületben börtönépítészeti fotókiállítás nyílik. 

Vezetett séták folyamatosan indulnak, fél óra időtartamban. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.bortonmuzeum.hu 

 

 

Helyszín neve: Görög katolikus templom és az ikonosztázion 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 49. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 
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A templom műemléki értékű egyházi épület, mely a szóhagyomány szerint az 

őshitű, görög szertartású hívek temploma. A hitközség előbb fából épített 

imaházat, majd 1738-ban elkezdődött a kőtemplom építése a jelenlegi 

helyén. Az épület legutóbbi felújítása 1979-ben elkezdődött, 1985-ben az 

ikonosztáziont, 1986-ban az oltárt és a szószéket restaurálták, 1988-ban 

a templom előcsarnokát vörös márvánnyal borították. A templom külső 

felújítása során annak keleti falából előkerült egy XVIII. századi 

freskó, mely művészi és ikonográfiai szempontból is felbecsülhetetlen 

értékű Szent Miklós-ábrázolás. Mindkét nap 8 órakor idegenvezető mutatja 

be a templomot kb. 30 percben. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 vasárnap: 8-12 

 

 

Helyszín neve: A Magyar Nyelv Múzeuma 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Magyar Nyelv Múzeuma Európa első nyelvi múzeumaként 2008. április 23-án 

nyílt meg Széphalmon, a Kazinczy Emlékcsarnok szomszédságában. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.nyelvmuz.hu 

 

Séta neve: Kazinczy séta 

Leírása: 

A séta a Kazinczy Emlékcsarnoktól indul, érinti a Kazinczy család 

sírkertjét, a Kazinczy Emlékkertet, és A Magyar Nyelv Múzeuma 

kiállításainak megtekintésével zárul. 

Séta indulási ideje: folyamatos 

Séta indulási helye: Kazinczy Emlékcsarnok 

Tervezett időtartam: kb. 1,5 óra 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Kazinczy és az ángluskert 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely, Dózsa Gy u. 

11. 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 9-17 óráig 

 

Helyszín neve: Selyebi Görög Katolikus Egyházközség 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Selyeb, Kossuth u. 39. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A selyebi egyházközséget 1928-ban alapították. Az egyházközség 1973-ig 

nem rendelkezett saját templommal, hanem a szomszédos "Tiszta kúriában" 

kialakított házikápolnában végezték az Istentiszteleteket. 1973-ban 

külföldi adományból épült a ma használatos templom. 

 

A templom építésében sokat fáradozott az akkori parókus, nagytiszteletű 

és boldogemlékű Kovaliczky György esperes úr. 

 

A templom védőszentje Szent Péter és Szent Pál, búcsúünnepét június 29-én 

tartjuk. 
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Templomunk ikonosztáza (képállványa) 1994-ben diófából készült, melyet 

kézzel faragtak meg erdélyi fafaragó mesterek. 

 

Az ikonosztáz képeit Kárpáti László ikonfestő festette. 

Nyitvatartás: szombat: 12-14 vasárnap: 10-12 

Honlap: www.gkselyeb.koletom.net 

 

 

Helyszín neve: Szádvár 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Szögliget, külterület 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Szádvár a festői szépségű Zemplénben található, hazánk  

egyik legnagyobb kiterjedésű romvára. Jelenlegi  

ismereteink szerint a XIII. században a császári seregek  

felrobbantották. 

Vezetett séta indul a várhegy aljában található  

Szalamandra-háztól. A turistaúton haladva kb. 40 perc  

séta. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

Honlap: www.szadvar.hu 

 

 

Helyszín neve: Patay-kastély 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Taktabáj, Alkotmány út 39. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, 

TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A barokk kastélyt Patay Sámuel és felesége építtette 1723-ban. A község 

központjában elhelyezkedő kastélyt a most felújítás alatt lévő lovarda és 

egy csodálatos park veszi körül. A park közel 280 éves fáival 

természetvédelmi terület. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.taktabaj.helyinfo.hu 

 

 

Helyszín neve: Tájházak 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Tard, Béke u. 55-57. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A két tájház a XVIII. század második felében, illetve a XIX. század 

utolsó harmadában épült. A vertfalú, nádtetős házak különleges hangulatot 

adnak az idelátogatóknak. Az épületek bútorzata a XIX. századból való, 

látható ezen kívül színes népviselet és a tarka szőttes is. Az 

idelátogatók tardi népviseletbe is beöltözhetnek. 

Nyitvatartás: szombat: 11-17 vasárnap: 11-17 

 

 

Helyszín neve: Derkovits Kulturális Központ 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Derkovits Kulturális Központ 1967-ben épült 2159 nm-en, amelyben 

színházterem, tükrös konferenciaterem, klubterem, öltözők, mozi, tágas 
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aula, kávézó található. A néhány évvel ezelőtt felújított színházterem 

402 férőhellyel rendelkezik, amelyben lehetőség van filmek vetítésére is. 

Az aulát és az intézmény homlokzatát Ábrók Angelika keramikus iparművész 

alkotásai díszítik. A konferenciaterem alkalmas előadásokon kívül 

művészeti csoportjaink próbáinak befogadására is. A Zsöllye Kávézó 

gyakran szolgál rendezvényeink helyszínéül. 

Nyitvatartás: szombat: 14-24 

 

Rendezvény neve: Kultúrházak éjjel-nappal Tiszaújvárosban 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram, Népzene 

Leírás: 

Amatőr művészeti csoportok, közösségek bemutatói  

(Derkovits Fúvószenekar, Derkovits Majorette Csoport, Pántlika 

Néptáncegyüttes). Játszóház a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör 

tagjainak közreműködésével. Közös tánc és népszokáshoz kapcsolódó 

dramatikus játék a Kisbocskor Néptáncegyüttes tagjaival. Az érdeklődők 

megismerkedhetnek a bábszínház és a bábjáték kulisszatitkaival. Club 

&#8217;96 Fiatalok Egyesületének musical estje.  

Rendezvény helye: Derkovits Kulturális Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: Görög katolikus templom és kis kápolna 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Tornabarakony 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A falu jelenlegi görög katolikus temploma 1870-ben épült - ruszin 

telepeseinek fatemploma helyett. A középkori fatemplom berendezése 

elpusztult az ikonosztáz királyi ajtaja kivételével, ami ma is látható az 

1980-as években festett ikonosztáz részeként (Kárpáti László munkája). 

A falu határában - Rakacaszendre vezető út a kék túra mentén- kis kápolna 

várja a megpihenni vágyókat. Egy hajdani, helyi család emelte gyermekük 

gyógyulásáért. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.tornabarakony.freeweb.hu 

 

 

Helyszín neve: Levendulás Ház - Élő Tájház 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Tornabarakony, Dózsa György u. 14. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, NEMZETISÉGEK, 

TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A település az Országos Kék Túra útvonalán található. Jelenleg 17 állandó 

lakossal rendelkező ún. zsákfalu két éve részese a Gömör-Tornai 

Fesztiválnak. Zártsága miatt megőrizte a Cserehátra jellemző népi 

lakóházak sajátságos megjelenését. Ezek közül mutatunk be egyet, amit 

1912-ben építtetett a Csukerda család. Jelenleg a konyha és tisztaszoba 

tekinthető meg. Mindkét nap de. 10 órától kemencés sütésen,dagasztáson 

vehetnek részt az érdeklődők. Ajánlom még a szomszédos 

települések(Tornaszentandrás, Rakacaszend) Árpád-kori templomait illetve 

a Tornabarakonyból túraútvonalon megközelíthető Martonyi Pálos templomot. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.fbarakony.freeweb.hu 

 

 

Helyszín neve: Vizsolyi Görög Katolikus Templom 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Vizsoly, Szent János u. 78. 
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Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A 100 éves templom a keleti hagyományoknak megfelelően ikonosztázionnal 

ellátott. Az ökumenizmus szép példája az egymás mellett lévő görög 

katolikus és református templom és a lelkészek és hívek testvéri jó 

kapcsolata. 20-án 8.30 órakor szentliturgia. 

Nyitvatartás: szombat: 8-17 vasárnap: 8-17 

 

 

Rendezvény neve: Taktabáji gyöngyszemek 

Tematika: vetítettképes előadás 

Leírás: 

Hazánk egyetlen főúri barokk templomában, melynek fala festett: Taktabáji 

gyöngyszemek címmel vetítettképes előadás lesz. 

Rendezvény helye: Taktabáji Református Egyházközség temploma (Kossuth u. 

13.) 

Rendezvény időpontja: 20-án 13.30-14.30 óráig 

---CSONGRÁD--- 

 

Helyszín neve: Római katolikus kerektemplom (Rotunda) 

CSONGRÁD Kiszombor, Szent István tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Csongrád megye legjelentősebb román kori emléke. A XII-XIII. század 

fordulóján épülhetett. Hatkaréjos térkompoziciója a régi keresztény és a 

mohamedán világban bajelhárító jelkép volt. A belső tér lenyűgözi a 

látogatót. A keskeny ikerablakok között életfát jelképező, kidomborodó 

díszítés látható. A bejárattal szembeni falon XIV. századi freskók, a 

mennyezeten gótikus freskók láthatók. 

Nyitvatartás: szombat: 13-17 vasárnap: 13-17 

 

 

Helyszín neve: Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 

CSONGRÁD Makó, Posta u. 4. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Makovecz Imre tervei alapján 1999-ben épült a monumentális megjelenésű 

Hagymaház. A többcélú közművelődési épület 400 főt befogadó káprázatos 

színháztermet és kiállításoknak is otthont adó számos kisebb termet 

foglal magába. A Hagymaház megidézi a református templom tornyait, eleven 

belső terek, természetes alapanyagok, növényszerű ornamentikák jellemzik.  

Nyitvatartás: szombat: 9-21 vasárnap: 9-13 

Honlap: www.makohagymahaz.hu 

 

Rendezvény neve: Versmaraton 

Tematika: koncert, előadás 

Leírás: 

A Versmaraton helyszíne a szabad tér, a Hagymaház előtti dísztéren 

hangulatos megvilágítással, a Múzsák kútját körülölelve, Kazinczy Ferenc 

korának zenei dallamait felidézve. Kazinczy Ferenc születésének 250. 

évfordulója alkalmából a diákok mutathatják meg tehetségüket a közönség 

előtt. A kortársak versei, prózai művei elhangzása között a korszak 

kiemelkedő zeneszerzőitől hallhatnak műveket. A zenét a Makói Magán 

Zeneiskola növendékei biztosítják, blockflőtén játszik Balogh Gyula 

kamaraművész. Felcsendülnek Ludwig van Beethoven, Franz Schubert és 
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Gioacchino Rossini dallamai is. Rossz idő esetén a rendezvén helyszíne a 

Hagymaház impozáns előcsarnoka.  

Rendezvény helye: Hagymaház 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 óra 

 

Helyszín neve: Tisza-völgyi Bemutatóház 

CSONGRÁD Szatymaz 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az épületben található állandó kiállítás az Alsó-Tisza-vidék védett 

természeti értékeit, a Pusztaszeri és Mártélyi Tájvédelmi körzetet 

mutatja be. Innen indul a Fehért-tó élővilágát ismertető Sirály 

tanösvény. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12 

Honlap: www.knp.hu 

 

 

Helyszín neve: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

CSONGRÁD Szeged, Dóm tér 1-4. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Somogyi-könyvtár épületét 1984-ben adták át, a modern épület anyagában 

szervesen illeszkedik a Dóm és a Dóm tér architektúrájához. Szeged 

legrégebbi kulturális intézménye, a Somogyi-könyvtár működik benne. A KÖN 

alkalmából az épület egyébként zárt részeit (restauráló műhely, 

könyvraktárak, lapostető) is meg lehet látogatni - vezetéssel. A könyvtár 

muzeális gyűjteménye a Nemzeti Kulturális Örökség része. "A tisztelet 

tisztelete - a világ vallásai a Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek 

tükrében című kiállítás mindkét napon a teljes nyitva tartás alatt 

megtekinthető. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.sk-szeged.hu 

 

Séta neve: Lépcsőházak, belső udvarok titkai 

Leírása: 

Felfedező séta Szeged belvárosában. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 15 óra 

Séta indulási helye: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Szakrális terek - Könyvkincsek a Somogyi-könyvtár 

gyűjteményében 

Tematika: előadás, kiállítás 

Leírás: 

Kiállítás és bemutató/előadás. 

 

Rendezvény helye: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Emlékkönyvtár 

Rendezvény időpontja: mindkét napon 12 és 17 órától 

 

Séta neve: Bálint Sándor nyomában - Szakrális emlékek Szegeden 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: mindkét nap 15 óra 

Séta indulási helye: Somogyi könyvtár 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 
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Vezető:  

 

Helyszín neve: Alsóvárosi Havas Boldogasszony Ferences templom 

CSONGRÁD Szeged, Mátyás tér 26. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A ferences rend 800. jubileumi évében bemutatjuk az 1503-ban felszentelt 

Havas Boldogasszony templomot és a barokk ferences kolostort. Mindkét nap 

11 és 16 órakor indul vezetett séta a templom - sekrestye - rendház 

útvonalon 50 perc időtartamban, gyülekezés a templom előtti Mária 

szoborcsoportnál. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12, 13-15, 16-17.30 vasárnap: 10-12, 13-17.30 

Honlap: szeged.ofm.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent István téri víztorony 

CSONGRÁD Szeged, Szent István tér 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, IPARI, MŰSZAKI, 

KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az idén 105 éves Szent István téri víztorony Szeged meghatározó, 

városképi jelentőségű, szecessziós stílusú ipartörténeti emléke. Az 

építmény az ország egyik első vasbetonból készült víztornya. 1903-04 

között épült Dr. Zielinski Szilárd mérnök tervei alapján, építészei Korb 

Flóris és Giergl Kálmán voltak. Az építők, Freund Henrik és fiai munkáját 

dícséri, hogy az 1000 köbméteres - a szegediek által Öreg Hölgynek 

nevezett - víztorony még ma is működik. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Városháza 

CSONGRÁD Szeged, Széchenyi tér 10. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Szeged történelmi belvárosában a Széchenyi tér legértékesebb műemlék 

épülete az eklektikus-neobarokk stílusú Városháza. A Nagy Árvízben 

megrongálódott épületet 1882-ben Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei 

alapján építették újjá. Ma Szeged közigazgatási központja, a 

Polgármesteri Hivatal otthona. Óránként indulnak max. 25 fővel vezetett 

séták a Városháza portájáról. Az útvonal során megismerkedhetnek a jó 

akusztikával rendelkező udvarbelsővel, a díszteremmel az oldalsó 

tanácstermekkel együtt, bepillantást nyerhetnek a polgármester 

dolgozószobájába, a folyosókon megtekinthetik a Dél-alföldi festők 

alkotásait, a Sóhajok hídját, az óratoronyból a belváros panorámáját, 

végül a felújított házasságkötő termet. Igény szerint angol és német 

nyelven is indul idegenvezetés. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-18 

Honlap: www.szegedvaros.hu 

 

 

Helyszín neve: Bálint Sándor Művelődési Ház 

CSONGRÁD Szeged, Temesvári krt. 42. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A Bálint Sándor Művelődési Ház neoklasszicista épülete 1928-29-ben épült 

Sebestyén Endre tervei alapján. Timpanonos homlokzata Miholcsa József 3 

nagyméretű fareliefjével Újszeged városképi látványossága. Templomszerű, 

karzatos, díszgerendás nagyterme különleges hangulatot áraszt, itt 

Zombory László két nagyméretű pannója (Szeged múltja és jelene, 1970) 

fogadja az érkezőket. Három állandó (Bálint Sándor élete és munkássága, 

Újszeged; Múlt és jelen, Szabadkőművesek ; Szeged ; 1870) és egy időszaki 

kiállítás (Szegfű János festőművész emlékkiállítása) tekinthető meg az 

Örökségnapokon az intézményben. 

Nyitvatartás: szombat: 10-21 vasárnap: 10-14 

 

Rendezvény neve: A Kulturális Örökség Napjai Újszegeden - Kultúrházak 

Éjjel- Nappal - a magyar nyelvápolás és színjátszás jegyében 

Tematika: előadás, filmvetítés 

Leírás: 

Másfél napos rendezvényünk ezúttal különleges évfordulóhoz kapcsolódik: 

éppen 20 éve vehettük föl Bálint Sándor (1904-1980) néprajztudós, 

művelődéstörténész, polihisztor, a Legszögedibb Szögedi nevét; a 

programok középpontjába élete és munkássága, s a névfölvételi 

évfordulóhoz kapcsolódó gálaest került. Fő vezérfonalnak tekintjük a 

magyar nyelv és színjátszás eszméjét, ügyét is. Megnyitó: szept. 19-én 10 

órakor. A rendezvény teljes időtartama alatt: video; DVD; és diavetítés 

Szeged és Újszeged építészeti örökségéről, Bálint Sándorról, a művelődési 

ház irodalmi rendezvényeiről. 17 órától: Költészetünk-évszázadaink-2009, 

nyitó vers: Kazinczy Ferenc: Híven szeretni... 

18 órától 20 éve Bálint Sándor nevével, Örökség-gála (zenei-irodalmi 

összeállítás az Újszegedi Kamarazenekar és sokak közreműködésével).  

 

Rendezvény helye: Bálint Sándor Művelődési Ház 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 

 

Séta neve: Szakrális épületek Újszegeden 

Leírása: 

A művelődési háztól indulva a szomszédos neobarokk óvoda épületének 

megtekintése (utóbbi kettő csak szombaton), az Újszegedi Ligeten 

áthaladva a neogót Szent Erzsébet Templom (itt rövid orgonakoncertre is 

sor kerül) és az Újszegedi Katolikus Közösségi Ház, valamint az Újszegedi 

Református Templom és Közösségi Ház a végállomás. 

Séta indulási ideje: 19-én 11 és 15 órakor, 20-án 11 órakor 

Séta indulási helye: Bálint Sándor Művelődési Ház 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Máv Zrt. Szegedi Területi Képviselet Székháza 

CSONGRÁD Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

1894-ben épült az épület első két szintje Pfaff Ferenc MÁV-építész tervei 

alapján, 1943-ban pedig a tetőszerkezet lebontása nélkül a harmadik 

szint. Francia neoreneszánsz stílusú, városképi jelentőségű épület. Séta 

indul folyamatosan, igény szerint. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-12 

 

 

Helyszín neve: Szegedi Nemzeti Színház - Nagyszínház 

CSONGRÁD Szeged, Vaszy Viktor tér 1. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 
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Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Színház épülete 1883-ban készült el Fellner és Helmer bécsi építészek 

tervei alapján. Neobarokk homlokzatai jó arányúak, tagoltságukban 

visszafogottak, így szervesen illeszkedik Szeged eklektikus városképébe. 

Sőt, ennek egyik leghangsúlyosabb elemét alkotja. Kedvelt látogatóhelye 

csoportoknak, színhelye konferenciáknak, gálaesteknek. Óránként vezetett 

séta indul az épületben a színház előcsarnokából, útvonal: nézőtér - 

színpad - öltözők - zsinórpadlás - fodrászat. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 

Honlap: www.nemzetiszinhaz.szeged.hu 

 

 

Helyszín neve: Dorozsmai szélmalom 

CSONGRÁD Szeged-Kiskundorozsma, Szélmalom u. 2/a. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A tanyavilágban a szétszórtan élő emberek szívesen gyűltek össze a 

malomban, hogy eszmét és híreket cseréljenek egymással. Sokszor a 

leányválasztás is a malomban történt. 1905-ben már 23 szélmalom állt a  

községben. A legtovább kitartó, szerencsére ma is látható malmot Czékus 

Andor építette 1821-ben. 1974-ben újjáépítették, de állagmegóvása és 

látogathatósága megoldatlan maradt. 2006 óta Szeged megyei jogú város 

tulajdona, fenntartója pedig a Kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési 

Ház. 

  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

Séta neve: Dorozsmai séta 

Leírása: 

Útvonala: Szélmalom  - Petőfi Sándor Művelődési Ház - kovácsműhely - 

templom - templomkert - fogadalmi kápolna - temető. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 11 órakor 

Séta indulási helye: Dorozsmai szélmalom 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: MÁV Zrt. Szentesi Motorgarázs Gépészeti Gyűjtemény 

CSONGRÁD Szentes, Korsós sor 51. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A garázs 80 éves, azaz egyidős a magyar vasúti motorkocsiüzemmel. A 

javítóbázis mellett a Vasúttörténeti Alapítvány megőrizte a múlt emlékeit 

is. Ezeket a múzeumban, és szabadtéri kiállítóhelyen mutatják be. A 

parkban kisvasút működik. Séták igény szerint folyamatosan indulnak. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-12 

 

 

Rendezvény neve: Kiszombori falunap 

Tematika: falunap 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Kiszombor, Fő tér 

Rendezvény időpontja: mindkét napon 10 óra 

 

Rendezvény neve: Régészeti előadások II. 
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Tematika: előadás 

Leírás: 

14 órakor Herendi Orsolya, régész és Bárdos Nándor, régésztechnikus: Avar 

kori település és temető Hódmezővásárhely-Kopáncson. 14.30 óra Paja 

László, antropológus: Hódmezővásárhely-Kishomok III. &#8211; avar temető 

antropológiai vizsgálatának előzetes eredményei. 15 órakor Pópity Dániel, 

régész: Figurális díszű késő avar kori csont tűtartó Maroslele határából. 

 

 

Rendezvény helye: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Szegedi 

Regionális Bázis (Szeged, Árvíz u. 61.) 

Rendezvény időpontja: 20-án 14-15.30 óra 

 

Séta neve: Domaszéki séta 

Leírása: 

A község 2006. óta csatlakozik a Kulturális Örökség Napjaihoz. Ez 

alkalommal Domaszék helyi értékeit és templomaik történetét ismerhetik 

meg az érdeklődők a kulturális séta keretében. A szervezők bemutatják a 

Szent Kereszt templomot, a Zöldfás templomot, a Zöldfás Katolikus 

Ifjúsági Központot és néhány feledésbe merült mesterséget. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Sárkányhegyi Közösségi Ház (Domaszék, Dankó Pista 

tér 11.) 

Tervezett időtartam: 5 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Hódmezővásárhely - Kopáncs, Olasz-tanya I. - nyílt ásatás 

Leírása: 

A lelőhely területén a nyílt napon egy késő rézkori település feltárását 

lehet megtekinteni. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, 

kapcsolattartó: Gergely Olivér (62/551780), illetve 

oliver.gergely@kosz.gov.hu. A jelentkezés határideje: 2009. szeptember 

18. 14h. 

 

  

 

Séta indulási ideje: 20-án 10 óra 

Séta indulási helye: 47. sz. főút Hódmezővásárhely és a Tisza közötti 

szakaszának déli oldalán, a jelenleg is működő homokbánya területén, a 

'Wakeboard' pálya bejáratánál (tábla jelzi a 47. sz. főútról) 

Tervezett időtartam: 1-1,5 óra 

Vezető: Bárdos Nándor régésztechnikus 

---FEJÉR--- 

 

Helyszín neve: Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár (Zichy-kúria) 

FEJÉR Adony, Rákóczi út 28. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Zichy-kastély az 1820-as években épült, majd a XIX. század utolsó 

harmadában átépült és kibővült. A díszítetlen klasszicista stílusú - 

inkább kúria jellegű - épület eredetileg uradalmi számtartóságnak épült, 

majd grófi lakhely lett, de volt hadi- és járványkórház, csendőr és 

rendőrlaktanya, iskola és óvoda is. Az épülethez tartozó gyönyörű őspark 

egyedülálló jellegzetessége városunknak, és méltó színtere a nagyszámú 

szabadtéri közösségi- és kulturális rendezvénynek. 

Nyitvatartás: szombat: 9-24 vasárnap: 9-24 

Honlap: www.4kadony.hu 
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Rendezvény neve: Kulturális Örökség Napjai &#8211; Adony 

Tematika: előadás, gyermekprogram, tánc, Népzene, Vetélkedő 

Leírás: 

Sík András: A Mars-kutatás legújabb eredményei című előadása, Rózsafi 

János: Adony a II. világháborúban című előadása, Táncbemutató és táncház, 

Csillagvizsgálat, népi játszóház, meseíró-, mesemondó pályázat döntője, 

főzőverseny: pásztorételek. A programok már szeptember 18-án elkezdődnek. 

Rendezvény helye: Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Alcsúti Arborétum 

FEJÉR Alcsútdoboz 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Szakvezetéses séta József nádor egykori kastélykertjében mindkét napon 10 

órától, ahol évszázados faóriások, klasszicista Habsburg-kastély 

maradványok, kápolna, babaház, medveház, madárhang és virágillatos levegő 

várja a vendégeket. Időtartam: 2 óra.  

Nyitvatartás: szombat: 10-12 vasárnap: 10-12 

Honlap: www.alcsutiarboretum.hu 

 

 

Helyszín neve: Fazekas Emlékház 

FEJÉR Csákvár, Petőfi u. 8. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Csákváron működő egykori híres fazekasok munkásságát idézi a 

hagyományos parasztházban berendezett kiállítás, melyben Horváth István 

fazekasmester élt és dolgozott. Az udvarról a konyhába lépünk be, balra 

nyílik a tisztaszoba, jobbra pedig a műhely. Ez utóbbiban különböző 

eszközök és szerszámok, félkész edények segítségével mutatják be ezt a 

napjainkban újjáéledő mesterséget.  

Az udvaron kézműves bemutatók és vásár.  

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.csakvarinform.hu 

 

Séta neve: Kirándulás lovas kocsin 

Leírása: 

Érintett látnivalók: Vértes Múzeum &#8211; Báraczházi-barlang (Diana-

szentély) &#8211; Lőporos torony &#8211; evangélikus templom &#8211; 

Fazekas Emlékház &#8211; református templom &#8211; Esterházy-kastély és 

parkja &#8211; római katolikus templom &#8211;  

Séta indulási ideje: vasárnap 10 órakor 

Séta indulási helye: Csákvár, Szabadság tér (buszállomás) 

Tervezett időtartam: 5 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Csákvári séta 

Leírása: 

Érintett látnivalók: Esterházy-kastély és parkja &#8211; református 

templom &#8211; római katolikus templom &#8211; Vértes Múzeum &#8211; 

evangélikus templom &#8211; Fazekas Emlékház 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 órakor 

Séta indulási helye: Fazekas Emlékház elől 

Tervezett időtartam: kb. 3 óra 
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Vezető:  

 

Helyszín neve: Intercisa Múzeum 

FEJÉR Dunaújváros, Városháza tér 4. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az Intercisa Múzeum állandó kiállításának római kori gyűjteményében 

látható egy Mithras-dombormű. A misztikus Mithras-kultusz bikaölő 

jelenetét ábrázoló, szépen faragott, szinte teljes épségben fellelt 

régészeti leletet fogja vallatóra Szabó Ádám, a Nemzeti Múzeum régésze.  

Az Adony a római korban c. időszaki kiállításban egy másik keleti vallás 

istenének, Jupiter Dolichenusnak szentélyéből származó lelet is 

megtekinthető. A rendezvény vezetéssel és kreatív kézműves programokkal 

is kiegészül.     

 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 14-18 

 

Rendezvény neve: A titokzatos Mithrasz-kultusz öröksége Intercisából 

Tematika: előadás, kiállítás, kézműves foglalkozás 

Leírás: 

19-én 14 órakor: Intercisa négy évszázada 

A római kori gyűjteményt bemutatja Buza Andrea, az Intercisa Múzeum 

régésze.  

15 órakor: Mithras misztérium. A titkos, csak a beavatottak számára 

ismert és érthető szertartások gyakorlása révén működő vallásról előadást 

tart Szabó Ádám, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze.  

16 órakor: Jupiter Dolichenus Vetus Salinában 

Az Adony a római korban c. időszaki kiállítást  

bemutatja Buza Andrea régész.  

16&#8211;18 óráig: Misztikus kreativitás (Mithras-dombormű, freskó és 

Dolichenus-tábla készítése az Intercisa Múzeum restaurátorainak 

segítségével.) 

20-án 14 &#8211; 18 óráig folyamatosan: Mithras misztériuma (Szabó Ádám 

előadásáról készített felvétel vetítése.) 

15 &#8211; 18 óráig: Misztikus kreativitás (Mithras-dombormű, freskó, 

Dolichenus-tábla és más, ókort idéző tárgyak készítése az Intercisa 

Múzeum restaurátorainak segítségével.)  

Rendezvény helye: Intercisa Múzeum, Dunaújváros 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Ercsi Helytörténeti Gyűjtemény 

FEJÉR Ercsi, Eötvös u. 33. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Helytörténeti Gyűjtemény épületét a Gévay vendéglős család lakta. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Eötvös József Emlékmúzeum 

FEJÉR Ercsi, Eötvös u. 7. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Eötvös József Emlékmúzeum eredetileg az Eötvös-Sina-Wimpffen-kastély 

vendégháza volt, a XIX. század első felében épült. Régi iskolai eszközök 

kipróbálására lesz lehetőség a nyitva tartás ideje alatt. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-17 

Honlap: www.ercsimuvhaz.hu 

 

Séta neve: Ercsi séta 

Leírása: 

Séta a város területén, Ercsi műemlékeinek megtekintése. 

Séta indulási ideje: 19-én 14 óra 

Séta indulási helye: Eötvös József Emlékmúzeum 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Károlyi-kastély 

FEJÉR Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Kulturális Örökség Napjai, nyitott kapuk keretében a Károlyi József 

Alapítvány a kastély kápolnáját és az oltárkép témájának ikonográfiai 

történetét mutatja be. Vezetett séta indul a díszudvarból minden órában, 

útvonala: könyvtár, kiállítóterem, kápolna, északi szárny, főépület, 

restaurált mennyezet freskó kép, csipketerasz. 

Ingyenes idegenvezetés magyar, angol, francia, német és olasz nyelven. 

Látássérültek számára speciális eszközök állnak rendelkezésre. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

Rendezvény neve: Szentmise 

Tematika: Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

A kastélykápolna újjászentelésének 10. évfordulója alkalmából Spányi 

Antal székesfehérvári Megyés Püspök mutatja be a kápolna búcsú miséjét. 

Rendezvény helye: Károlyi-kastély kápolnában 

Rendezvény időpontja: 19-én 15 óra 

 

Rendezvény neve: Az Auer Vonósnégyes koncertje 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Fabini Theofil János Alapítvány ingyenes koncertje az Auer Vonósnégyessel 

(Haydn, Beethoven). 

Rendezvény helye: Károlyi-kastély 

Rendezvény időpontja: 20-án 17 órakor 

 

Rendezvény neve: Előadás az oltárkép ikonográfiai történetéről 

Tematika: előadás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Károlyi-kastély kápolnája 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 11 és 13.30 órakor 

 

Helyszín neve: Helytörténeti Gyűjtemény 

FEJÉR Iváncsa, Fő u. 3. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épületet községházának szánták, 1920-ban épült, a közgyűjteménynek 

1994 óta ad otthont. Az érdeklődő sokrétű ismeretet és élményt lel 

Iváncsa község gazdag múltjából Fürész Gyula gyűjtőmunkája nyomán.  

Nyitvatartás: szombat: 16-18 vasárnap: 13-18 
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Rendezvény neve: Megemlékezés Fürész Gyuláról 

Tematika: előadás 

Leírás: 

19-én 16 órakor ünnepi megemlékezés: 100 éve született Fürész Gyula, a 

gyűjtemény alapítója. 

Rendezvény helye: Helytörténeti Gyűjtemény 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 órakor 

 

Helyszín neve: Lovasberényi zsidó temető 

FEJÉR Lovasberény, Széchenyi u. 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A XVIII. század derekán létrejött hitközségben 19 család élt. Az 1830-as 

években a lakosság közel egyharmadát izraeliták tették ki. A Cziráky 

grófokkal kötött szerződések tették lehetővé a hitközség gyors 

fejlődését. Megalakult az izraeliták egyik legősibb intézménye a Chevra 

Kadisa, mely feladatának az elhunytak hagyományos eltemetését tekintette. 

A temető sírköveinek származása alapján valószínű, hogy 1300-1400 

izraelita vallású személy talált itt örök nyugodalmat. A temetőt 2000-ben 

helyreállították. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Fogadó az Öreg Préshez, Márton-ház 

FEJÉR Mór, Arany J. u. 2-4. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, NEMZETISÉGEK, 

TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az utca 1700-as években épült lakóházai egykor egy jómódú parasztgazda 

tulajdonában álltak. Az Arany János u. 4-ben a táj jellegű "Öregház" 

fogadó található ma. Az udvarban láthatjuk az egykori istálló jelképes 

bejáratát, a hosszú gangos folyosókat. A Fogadó "Márton-háza" teljesen 

eredeti formában megmaradt, tájházként megtekinthető. 

Nyitvatartás: szombat: 10-22 vasárnap: 10-22 

Honlap: www.oregpres.hu 

 

 

Helyszín neve: Nepomuki Szent János Kápolna 

FEJÉR Mór, Árkipuszta 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az 1740-es években a Windisch család által újjáépített kápolna, korabeli 

oltárral. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

 

Helyszín neve: Lamberg-pince (új nevén Maurus Pince) 

FEJÉR Mór, Hársfa u. 10. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Mór egyik legrégebbi pincéje a Lamberg-pince, az 1700-as években épült. A 

háború után az állami gazdaság gondozásába került, a pincét bortárolásra 

használták, majd hosszú évekig üresen állt. A pince most eredeti 

funkciójának megfelelően újra borral van tele - benne a Maurus borászat 
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működik. Az épület országos műemlékvédelem alatt áll, és még a jelenlegi 

omladozó állapotában is előkelő, magasztos hangulatot áraszt. Várhatóan 

2010 őszére befejeződik a felújítása. 

Nyitvatartás: szombat: 10-22 vasárnap: 10-22 

Honlap: www.maurus.hu 

 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom, kapucinus templom és rendház 

FEJÉR Mór, Köztársaság tér 4. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Mór jellegzetes épülete 1701-ben épült, újjáépítése 1881-ben történt. 

Mindhárom oltárképe Johann Norbert Baumgartner bécsi kapucinus festőtől 

származik. Az oltár mellett az 1848-ban meggyilkolt Lamberg Fülöp Ferenc 

vörösmárvány emléktáblája áll. A rendház a templommal egybe épített, 

nyolctengelyes kivitelű. Kb. 10.000 kötetes, jó állapotú rendi könyvtára 

van. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

Honlap: www.moriplebania.extra.hu 

 

 

Helyszín neve: Bozóky Pincészet és Bormúzeum 

FEJÉR Mór, Pince u. 16-18-20-22. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A svábok által épített műemléki védelem alatt álló 250-300 éves présházak 

és pincék láthatóak. A borászati múzeumban régi szőlőművelő és borászati 

eszközök illetve a móri borcímke gyűjtemény tekinthető meg. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 9-19 

Honlap: www.bozoky-pinceszet.hu 

 

 

Helyszín neve: Lamberg-kastély 

FEJÉR Mór, Szent István tér 5. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A késő barokk Lamberg-kastélyt Lamberg Ferenc Antal gróf építette Fellner 

Jakab tervei alapján. Az építkezés 1766-ban fejeződött be. A kastélyban 

ma Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ működik, valamint 

kiállításokat tekinthetünk meg.  

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

Honlap: www.lambergkastely.hu 

 

Séta neve: Lovas kocsi túra 

Leírása: 

Lovas kocsis műemléknéző-túra indul a Lamberg kastélytól. Előzetes 

bejelentkezés alapján: 30/754-3356 Mórinform iroda. 

Séta indulási ideje: Mindkét nap 11 és 14 órakor 

Séta indulási helye: Lamberg kastély, Mór 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Koncert és fotópályázat eredményhirdetés 

Tematika: koncert, kiállítás 

Leírás: 
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19-én 10 órakor a Mór műemléki fotópályázat eredményhirdetése. A 

beérkezett képekből fotókiállítás nyílik, amely a rendezvény ideje alatt 

megtekinthető a Lamberg-kastélyban. 

19-én 16 órakor Besh o droM koncert a Lamberg-kastély udvarán. 

Rendezvény helye: Lamberg-kastély 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: Luzsénszky illetve Láncos-kastély (Városháza) 

FEJÉR Mór, Szent István tér 6. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Építette 1790-ben, copf stílusban a Luzsénszky család. Az épület nevét az 

előtte húzódó lánckerítésről kapta. A város főterének meghatározó, 

egyemeletes, 16 tengelyes, sátortetős épülete. Az épület jelenleg Mór 

Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ad otthont. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.mor.hu 

 

 

Helyszín neve: ÁMK és József Attila Könyvtár - Győry-kastély 

FEJÉR Perkáta, Dózsa György u. 15. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A település múltjában a XVIII. század utolsó negyedétől a Győry család 

játszotta a legnagyobb szerepet. Radványi Győry Ferenc 1775. június 25-én 

kapta meg Perkátát a grófi címmel együtt Mária Teréziától. Klasszicista 

kastélyuk 1820 körül épült, sajnos tervezője nem ismert. Az épület ma 

művelődési célokat szolgál: könyvtár, zeneoktatás, falumúzeum és egyéb 

kiállítási termek, klubtermek kaptak benne helyet. A rendezvény 

színhelyéül azért választottuk a kastélyt és a körülötte levő parkot, 

mivel az egész környezet már megadja a program hangulatát is. A termek 

kiválóan alkalmasak kiállítások megrendezésére, a kastélykert árnyat adó 

fái pedig sétálásra, nézelődésre, beszélgetésre ösztönöznek. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 

Honlap: www.perkata.hu 

 

Rendezvény neve: Nagyszüleink keze nyomán 

Tematika: koncert, előadás, történelmi játékok, bemutatók 

Leírás: 

A kastély főépülete köré és mögé árusokat és kézműveseket hívtunk. Itt 

ismerkedhet meg a lakosság igazán a népi kismesterségek fortélyaival. 

Szintén az épület mögött felállított színpadon közben peregnek az 

események, színjátszók, verselők, énekesek lépnek fel, szeretnénk 

felidézni a régmúlt vásári hangulatát. Rendezvényünk célja, hogy 

felhívjuk a lakosság figyelmét azokra az értékeinkre, melyet örökül 

kaptunk nagyszüleinktől, szüleinktől. Mennyi szépség, fantázia és 

praktikum ötvöződik ezekben, mellyel élnünk kell, hogy mi is tovább 

tudjuk adni gyermekeinknek, unokáinknak. Ekkorra már megkezdődnek a 

betakarítási munkák, netán a szüretre is sor kerül, ebben az időszakban a 

családok, barátok összefognak, hogy segítsenek egymásnak. A közösen 

elvégzett munka közben jólesik egy kis kikapcsolódás, egy alkalom arra, 

hogy együtt vigadjanak, együtt is örüljenek. Ehhez kívánunk hasznos 

időtöltést nyújtani egész napos kavalkádunkkal, színes műsorunkkal. 

 

Rendezvény helye: Győry-kastély és kastélykert 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-19 órakor 
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Helyszín neve: A Szabadművelődés Háza 

FEJÉR Székesfehérvár, Fürdő sor 3. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Szabadművelődés Háza közel 33 éve szolgálja Székesfehérváron a város 

közművelődését. A ház mára a megyeszékhely egyik meghatározó intézményévé 

vált. Húszfős munkatársi létszámával, kiscsoportjaival, kiállításaival, 

nagyrendezvényeivel, ismeretterjesztő előadásaival hétköznaponként 8-tól 

21 óráig, szombaton 15-től 21 óráig, vasárnap 15-től 19 óráig várja és 

fogadja az óvodásoktól a nyugdíjasokig a város valamennyi korosztályát.  

 

 

Nyitvatartás: szombat: 15-22 vasárnap: 15-22 

Honlap: www.aszmh.hu 

 

Rendezvény neve: Egy este nálunk&#8230; 

Tematika: előadás 

Leírás: 

16 órától: Virtuális séta 

A Szabadművelődés Házában, és telephelyei (Öreghegyi és Felsővárosi 

Közösségi Ház, Kisfaludi Közösségi Ház) valamint potenciális telephelyei 

(Bőrgyár &#8211; Agóra Pólus illetve Szárazréti Művelődési Ház) között 

&#8211; a létesítmények, mukatársaik, az ott folyó/tevezett tevékenységek 

bemutatásával. 

 

17 órakor: Kazinczy Ferenc: Híven szeretni 

Székesfehérvár általános iskolásainak erre az alkalomra szerveződött 

&#8222;szavalókórusának&#8221; előadásában 

 

18 órától: 

Dr. Balázs Géza: A magyar, mint természetes és mesterséges nyelv &#8211; 

örökös nyelvújítás 

előadás és filmvetítés a Kazinczy-év alkalmából 

 

19 órától: Ripacsok éjszakája 

- A Szabadművelődés Házában működő színjátszó együttesek &#8211; 

Szabad Színház, Prospero Színkör, EZIS Színház -, valamint a város, 

városkörnyék más együtteseinek előadásai, kora estétől késő éjszakáig 

-  Kapcsolódó programok: 

o színházi plakátok, plakáttervek, díszlettervek, szcenikai tervek, 

vázlatok, jelmeztervek&#8230; kiállítása 

o (az előadások szüneteiben) &#8222;Arc nem marad szárazon&#8221; 

címmel közös &#8217;színházi&#8217; sminkelés, természetesen a közönség 

bevonásával, 

o &#8222;Rippantsunk együtt&#8221; címmel játékos 

&#8217;ripacsverseny&#8217; helyzetgyakorlatok azonnali megoldásával 

o &#8222;JelmeztervezZünk&#8221; címmel &#8217;kapott anyagból&#8217; 

(a felkínált választékból) a &#8217;modellek&#8217; (emblematikus 

színházi alakok) véletlenszerű kiválasztása után &#8211; beöltöztetett 

&#8211; jelmezek, jelmezesek felvonulása 

 

 

19 órától &#8222;Az égben bál van&#8221;  

Távcsövezés, bemutató, előadások, filmvetítések a Terkán Lajos Bemutató 

Csillagvizsgálóban 
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Rendezvény helye: A Szabadművelődés Háza 

Rendezvény időpontja: 19-én 20 órakor 

 

Helyszín neve: Hiemer-Font-Caraffa épületegyüttes 

FEJÉR Székesfehérvár, Jókai utca 1-3; Oskola utca 2-4. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Székesfehérvár belvárosában található a város építészetileg egyik 

legértékesebb barokk-rokokó épületegyüttese, a Hiemer-Font-Caraffa-ház. 

Az eltelt közel 300 év alatt többször átalakították, bővítették, minden 

építészeti kor hozzátette saját stíluselemeit. A több mint másfél 

évtizedes &#8222;Csipkerózsika-álom&#8221; után megnyílt épületben a 

felújítás első üteme  eredményeként Európai Uniós információs központ, 

városi vendégház kapott helyet. Itt a XIX. század 20-as éveiből származó 

stukkók és falképek kerültek elő. Az épületegyüttes felújításának második 

üteme 2008 nyarán készült el. A gótikus eredetű épületszárnyban 

házasságkötő terem kapott helyet, amihez étterem csatlakozik. A vezetett 

séták az épületegyüttes Oskola u. 2. sz. alatti bejáratától minden egész 

órában indulnak, időtartam: 1 óra. 

 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-13 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.szekesfehervar.hu 

 

 

Helyszín neve: Szerb orthodox templom 

FEJÉR Székesfehérvár, Rác u. 16. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom 1771-ben épült, 1780-ban szentelték fel. Külső homlokzata 

barokk stilusú, a belső bizánci stílusban készült. Ma is működő templom, 

utolsó restaurálása 2000-ben volt. Sok értékes freskó, ikon látható a 

templom együttesben, mely 1989-ben EUROPA NOSTRA fődijat kapott. A 

templom védőszentje Keresztelő Szent János. Templomunk szomszédjában 

található a Tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be, 

továbbá megtalálható még a Kézműves mesterek háza is. Vezetés óránként 

indul. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-12, 13-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: szerb.eoldal.hu 

 

Rendezvény neve: Liturgia 

Tematika: előadás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Szerb orthodox templom 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Helyszín neve: Püspöki Palota 

FEJÉR Székesfehérvár, Városház tér 5. 

Épület típus:  

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1788 és 1802 között épült palota Franz Anton Feigs és Jakob Rieder 

építőmesterek keze nyomán nyerte el mai formáját. Az épület reprezentatív 

díszterme és kápolnája mellett magába foglalja az Egyházmegyei Gyűjtemény 
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értékes könyvtárát és levéltárát is. Szeptember 7-től a palota portáján 

korlátozott számú, ingyenes, konkrét vezetés-időpontra szóló sorszámokat 

vehetnek át az érdeklődők. Belépés csak sorszámmal. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

Honlap: www.szfvar.katolikus.hu 

 

 

Helyszín neve: Váli Református templom 

FEJÉR Vál, Kossuth u. 8. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A neogótikus stílusú református templomban szombaton este éppen esküvői 

istentisztelet lesz. A gyülekezeti házban emlékkiállítás látható.  

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-14 

 

 

Helyszín neve: Ürményi Mauzóleum 

FEJÉR Vál, katolikus temető 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A katolikus temetőben található Ürményi Mauzóleum az Ürményi család 

kriptája. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-14 

 

 

Helyszín neve: Váli római katolikus templom 

FEJÉR Vál, Szent István tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az Ürményi József által építtetett klasszicista stílusú műemlék templom 

az ország 9. legnagyobb temploma.  

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-14 

 

Rendezvény neve: Ürményi est 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Ismeretterjesztő előadás Ürményi Józsefről és koráról, váli kötődéséről 

Pruzsinszky Sándor: Ürményi József című könyve alapján. Vendégünk lesz a 

szerző. 

Rendezvény helye: Vál, Közösségi Ház (Vajda János u. 14.) 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 órakor 

 

Séta neve: Műemléki séta a Fő utcán  -  Fejér Megyei Múzeumok 

Igazgatósága 

Leírása: 

Műemléki sétánk során elsőként a Nagyboldogasszony-Nepomuki Szent János 

plébánia  sekrestyéjében a gyönyörű rokokó berendezés fafaragványait 

csodálhatjuk meg Ujfalussy Gusztáv Ottó O.Cist atya szakvezetésével. Majd 

a Fekete Sas Patika barokk berendezését tekintjük meg, ahol 15.30 órakor 

Gärtner Petra művészettörténész ismertetője hangzik el "Bevezető a barokk 

egyházművészet Fő utcai épületeihez" címmel. Ezután az egykori jezsuita 

rendház, ma Megyei Múzeum barokk épületének legszebb stukkó- és 

freskódíszes tereit nyitjuk meg a közönségnek. Ugyanitt 16 órakor Bartók 

Adrienn "Régi gyógyszerformák" című patikatörténeti  előadása hangzik el.  
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"Feltárulnak a Rendház legszebb terei" címmel épületvezetés: Gärtner 

Petra. A programot 17 órakor a Bástya Kamarakórus műsora zárja a Rendház 

díszudvarán. 

További információ: www.szikm.hu 

Séta indulási ideje: 20-án, vasárnap 15 óra 

Séta indulási helye: Ciszterci templom előtt, Székesfehérvár (Szent János 

köz 1.) 

Tervezett időtartam: kb. 2,5 óra 

Vezető: Gärtner Petra művészettörténész 

 

Séta neve: Dunaújvárosi Építészeti Emlékek Tanútja 

Leírása: 

Dunaújváros egységes, szocialista-realista építészeti stílusú belvárosa 

egyedülálló Európában. Az Építészeti Emlékek Tanútján végigsétálva az 

érdeklődők megismerkedhetnek a neves tervezők által megálmodott és 

kivitelezett építészeti remekművekkel, és a kellemes, mintegy 2 órás séta 

során bepillantást nyerhetnek a város múltjába, jelenébe és jövőjébe. 

Séta indulási ideje: szervezett szakvezetéssel időpont egyeztetés 

szükséges (06-25-500-148) 

Séta indulási helye: Dunaújváros, belváros 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Perkáta - nyílt ásatás 

Leírása: 

A 62-es számú főút Perkátát elkerülő szakaszának építéséhez kapcsolódó 

ásatások megtekintése (középkori templom körüli temető, népvándorlás kori 

temető, bronzkori település és temető). Az ásatások látogatását vezeti: 

Kovács Loránd Olivér, ásatásvezető régész, és Kovács Katalin, 

ásatásvezető régész, Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat. Előzetes 

bejelentkezés Egyházi Dóránál (20-404-3664 vagy 

dora.egyhazi@kosz.gov.hu), illetve Szeiler Vesznánál (20-347-6354 vagy 

veszna.szeiler@kosz.gov.hu). 

Séta indulási ideje: 19-én 10 órától kétóránként, 20 fős csoportokban 

indulnak. 

Séta indulási helye: Perkáta, Polgármesteri Hivatal parkolója 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

---GYŐR-MOSON-SOPRON--- 

 

Helyszín neve: Agyagosszergényi Római Katolikus Templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Agyagosszergény, Kossuth L. u. 14. 

Épület típus: SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE, SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A falu temploma egyhajós, egytornyú romantikus stílusú épület. Az eredeti 

Szent Mártonról elnevezett szergényi templom feltehetően a XIII. 

században épült és az 1529-es török átvonulás alkalmával elpusztult. A ma 

is látható templomot Szent László király tiszteltére szentelték 1883-ban. 

20-án 11 órakor szentmise. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

 

 

Helyszín neve: Evangélikus templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Balf 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 
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A későbarokk evangélikus templomot Balf - német nevén Wolfs - németajkú 

lakossága 1795-ben emelte. A templom orgonáját 1822-ben König Fülöp 

soproni orgonakészítő mester építette. A német lakosság kitelepítése után 

a templom állapota egyre romlott. A felújításhoz hozzájárultak az egykori 

balfi lakosok is. Az orgonát 1998-ban a restaurálást követően újra 

felavatták. 

A karzaton látható német nyelvű felirat a kitelepítettek emlékét őrzi. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Szentháromságról elnevezett katolikus templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Fertőboz, Fő u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1772-ben épült templomnak mindaddig nem volt plébánosa, amíg a falu 

határában a réten talált gyermeket a falu papnak nem taníttatta. A 

templom 1903-ban felújítás közben leégett, de még ebben az évben 

újjáépítették. Az oltár mögötti képet, mely a Szentháromságot ábrázolja a 

Szűzanyával, Stornó Ferenc festette. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Esterházy-kastély kápolnája 

GYŐR-MOSON-SOPRON Fertőd (Eszterháza), Haydn u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A családi használatra szánt kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére 

szentelték fel 1763-ban. A kupolafreskó azt ábrázolja, amikor Szent 

István felajánlja a koronát Szűz Máriának. A kápolna a háború alatt 

súlyosan megsérült. A helyreállításhoz egy alapítványt hoztak létre. A 

nívós helyreállításért Európa Nostra-díjat kapott. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Szent András templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Fertőd (Süttör), Mező u. 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A település első templomát a Fertő áradásai miatt hagyták el a süttöriek. 

A mai Szent András templom 1889-ben épült, tervezője Zatzka Lajos bécsi 

műépítész. A háromhajós, neogót stílusú templom főoltárát Szent András 

apostol, a két mellékoltárt Jézus szíve és a Szűzanya tiszteletére 

szentelték. Tornyában négy harang található. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Szent Anna templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Fertőhomok 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A homoki templom 1729-ben épült Szent Anna tiszteletére. Helyére 1901-ben 

építettek újra. Tervezője Ullein József soproni építész. A szentélyben 

látható Szent Kristóf képen a faluban pusztító 1930-as tűzvészt is 
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megörökítették. A templom előtt Szent Antal (XIX. század) és Magyarok 

Nagyasszonya (Kovács György, 2009) szobor látható. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Mithras-szentély 

GYŐR-MOSON-SOPRON Fertőrákos 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Mithras-szentélyek a II-IV. században élték virágkorukat a Római 

Birodalom területén. A Napistenként is tisztelt Mithrasnak szentelték 

ezeket a földalatti templomokat, avagy barlangokat. A Magyarországon 

egyedülálló fertőrákosi Mithraeum az egyik legérdekesebb római kori 

emlékünk. Az 1866-ban felfedezett, Stornó Ferenc által feltárt szentélyt 

1989-ig a vasfüggöny szigora zárta el a külvilágtól, ma felújítva várja a 

látogatókat. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Katolikus templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Fertőrákos, Fő u. 121. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Első templomát a XVI. században a törökök elpusztították. Széchényi 

György püspök építtetett újat, és Szent Miklós védelmébe ajánlotta. Az új 

templom 1683-ban ismét a háborúk áldozatává vált. Mai formáját a XVIII. 

század második felében nyerte. A kőbábos erkéllyel zárt, gúlasisakkal 

fedett, teljesen tagolatlan masszív torony szinte sugározza a háborúknak 

kitett történetét. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Fertőrákosi Püspöki kastély 

GYŐR-MOSON-SOPRON Fertőrákos, Fő u. 158. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Fertő-tó parti településen álló, díszes freskóiról, gazdag 

stukkódíszítéseiről nevezetes kastély mai formáját a XVIII. század 

közepéig nyerte el. Széchényi György idejében (1658-1685) a püspök innen 

irányította Sopron rekatolizálását, és itt fogadta Lipót császárt. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.nemzetimuemlek.hu 

 

Rendezvény neve: Mozart-est 

Tematika: koncert 

Leírás: 

A Wespa-vonósnégyes Nagy Andrea (hegedű) és ifj. Firtl Mátyás (klarinét) 

közreműködésével. 

Műsor: Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante, KV 364, A-dúr 

klarinétötös, KV 581. 

Rendezvény helye: Püspöki kastély 

Rendezvény időpontja: 19-én 19 óra 

 

Helyszín neve: Fertőszéplaki Mindenszentek templom és kálváriák 
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GYŐR-MOSON-SOPRON Fertőszéplak, Hősök tere 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Látogatóink a "Széplaki Hármashalom"-nak nevezett barokk stílusú 

épületegyüttest, a Széchényi Zsigmond által 1736-ban alapított 

Mindenszentek templomot és a hozzá kapcsolódó Szent Szív Kálváriát és 

Piétát ismerhetik meg idegenvezetőink segítségével. 19-én 10 órától 

félóránként indulnak a csoportok, időtartam 30 perc. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Borsos Miklós Állandó Kiállítás, időszaki kiállítótér 

GYŐR-MOSON-SOPRON Győr, Apor Vilmos püspök tere 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A belváros legrégibb műemléki negyedében, a Káptalandombon találjuk az 

egykori püspöki udvarbíró házat, amely 1979-től Borsos Miklós 

életműkiállításának otthona. Az udvarról nyíló helyiségekben a múzeum 

kortárs időszaki tárlatai tekinthetők meg. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.artmuz.hu 

 

Rendezvény neve: TÉR-KÉP, KÉP-TÉR 

Tematika: gyermekprogram, Múzeumpedagógia 

Leírás: 

Időszaki kiállítás: A tér a kortárs grafikában - Gallusz Gyöngyi 

kiállítása a nemzetközi grafikai biennálé keretében. 20-án 15 órától 

családi foglalkozás a pincében a grafikai biennáléhoz kapcsolódóan. 

Rendezvény helye: Borsos Miklós Állandó Kiállítás, időszaki kiállítótér 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ 

GYŐR-MOSON-SOPRON Győr, Czuczor G. u. 17. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 

Leírás: 

Győr történelmi belvárosában található a Bartók Béla Megyei Művelődési 

központ épülete. Az épület a győri Rotary Club támogatásával készült el 

1935-ben, és kultúrházként kezdte meg működését. A megyei közművelődési 

feladatokat is ellátó intézmény rekonstrukciója 2000-ben kezdődött el, 

majd 2003. március 14-én ünnepélyes keretek között átadták a nagyközönség 

számára. Jelenleg az egyik legkorszerűbb kulturális intézmény Győr-Moson-

Sopron megyében. Kiváló adottságokkal rendelkező művelődési központunkban 

helyet adunk civil szervezeteknek és számos tanfolyamnak. 

Vállalkozásoknak, intézményeknek segítünk rendezvényeik kivitelezésében. 

Termeket, technikát és szakmai hátteret biztosítunk koncertek, 

konferenciák rendezéséhez, oktatási projektek megvalósításához. 

 

Nyitvatartás: szombat: 17-24 

Honlap: www.bbmmk.hu 

 

Rendezvény neve: Táncvarázs 

Tematika: tánc, Népzene 

Leírás: 
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A szórakoztató program keretében táncos lábú fiatalokat, gyerekeket, 

felnőtteket várunk táncházainkba. Az est folyamán elsajátíthatjuk a 

magyar népi kultúra különböző tájegységeinek táncos lépéseit. ANéptánc 

táncház zenei aláfestését Németh Dénes és zenekara biztosítja. A 

táncházat Putz Katalin és Jocha Balázs vezeti. A néptánc mellett 

megismerkedhetünk a karibi táncokkal. A legismertebbek közülük a salsa, 

mambo, merengue; A táncház vezetői az El Paso Tánciskola tanárai. 

Bekapcsolódhatunk a társas- és szalontáncokba is: keringő, tangó, 

foxtrott, illetve a latin dallamokra táncolható samba, cha-cha, rumba, 

boogie, de napjaink modernebb ritmusaira és slágereire táncolható 

discofox is. A táncház vezetői az El Paso Tánciskola tanárai. 

 

 

Rendezvény helye: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 18 óra 

 

Helyszín neve: Városi Művészeti Múzeum főépület - Esterházy-palota 

GYŐR-MOSON-SOPRON Győr, Király u. 17. 

Épület típus:  

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épület középkori eredetű apró házak összeépítésével a XVIII. század 3. 

negyedében nyerte el mai formáját. Az Esterházy család birtokában volt 

ekkor, ezért hívjuk a három utca közé zárt belső udvart magába foglaló 

épülettömböt Esterházy-palotának. Az építtető monogramja és aranyozott 

kovácsoltvas címere a puttókkal díszített kőkeretes kapu fölötti erkély 

rácsán ma is látható. 

Az egykori palota 1997-2005-ig múzeumi képtárként működött, majd a Radnai 

Gyűjtemény végleges, Győrbe helyezését követően, 2006. telén állandó 

kiállítóhellyé vált. Földszinti csarnoka és első emeleti termeinek egy 

része időszakos tárlatoknak ad helyet. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.artmuz.hu 

 

Rendezvény neve: X. Nemzetközi rajz- és grafikai biennálé megnyitó- és 

díjátadó ünnepsége 

Tematika: Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

A grafikai biennálé keretében "A tér a kortárs grafikában" - Emil 

Siemeister osztrák- és Lennox Dunbar ír grafikusművészt kiállítása 

látható. 

Rendezvény helye: Esterházy-palota 

Rendezvény időpontja: 19-én 11 óra 

 

Rendezvény neve: Díjazott művészek bemutatkozása 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A biennálé díjazott művészeinek előadása. 

Rendezvény helye: Esterházy-palota 

Rendezvény időpontja: 20-án 11 óra 

 

Rendezvény neve: Kiállító művészek bemutatkozása 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A biennálén önálló kiállítással szereplő művészek bemutatkozó előadása. 

Rendezvény helye: Esterházy-palota 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 
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Helyszín neve: Városi Művészeti Múzeum Képtára 

GYŐR-MOSON-SOPRON Győr, Király u. 4. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A XVII. századi eredetű mai barokk formájára 1767-ben kialakított 

Napóleon-ház legfőbb nevezetessége az 1809. augusztus 31-ei vendég: 

Napóleon, aki bevette Győr városát is. A patinás épület ma a Városi 

Művészeti Múzeum időszaki kiállításainak ad helyet. A kiállítások a XX. 

századi és kortárs művészet témaköréből, gyakran a múzeum kiváló 

képzőművészeti gyűjteményéből építkeznek. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.artmuz.hu 

 

Rendezvény neve: A tér a kortárs grafikában 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Szeptember 19-én kezdődik "A tér a kortárs grafikában" - a X. Nemzetközi 

rajz-és grafikai biennálé nemzetközi csoportos tárlata. 

Rendezvény helye: Városi Művészeti Múzeum Képtára, Napóleon-ház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Zsinagóga 

GYŐR-MOSON-SOPRON Győr, Kossuth Lajos u. 5. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az egykori győri zsinagóga a XIX. században épült, Benkó Károly pesti 

építész tervei alapján. 1870. szeptember 15-én avatták fel a 

templomépülethez kapcsolódó, kétemeletes iskolával együtt. Ma 

múzeumépületként szolgál, illetve kulturális rendezvényeknek ad otthont. 

2006. augusztusától végleges helyszínt biztosít a Vasilescu 

Gyűjteménynek, amelynek törzsét Ország Lili festményei alkotják. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-18 

 

Rendezvény neve: Barátok, munkatársak visszaemlékezése Ország Lilire 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Vendég: Balogh Géza rendező, Csongrádi Judit színházi tervező, Kolozsváry 

Mariann művészettörténész. 

Rendezvény helye: Zsinagóga - Győr 

Rendezvény időpontja: 20-án 16 óra 

 

Helyszín neve: Váczy Péter Gyűjtemény - időszaki kiállítótér 

GYŐR-MOSON-SOPRON Győr, Nefelejcs köz 3. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az épület évszázadokon keresztül egyedül élő, idős győri polgárok otthona 

volt. Az 1700-as évek első harmadában az eredetileg két önálló, 

földszintes reneszánsz épületet oszlopos belső udvarral és összekötő 

folyosóval, valamint emeleti traktussal bővítették ki, és templomot 

építettek hozzá. 1994-ben múzeumépületté alakították át, ahol Váczy Péter 

magángyűjteménye és kortárs képzőművészeti tárlatok láthatók.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.artmuz.hu 
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Rendezvény neve: Chang-Soo-Kim kiállításának megnyitója 

Tematika: kiállításmegnyitó 

Leírás: 

A tér a kortárs grafikában - Chang-Soo-Kim koreai művész kiállításának 

megnyitása a nemzetközi grafikai biennálé keretében. A Cziráki teremben 

mindkét nap Eugenia Gortschakova orosz származású német grafikusművész 

tárlata látható a grafikai biennálé keretében. 

Rendezvény helye: Váczy Péter Gyűjtemény, időszaki terem 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 óra 

 

Helyszín neve: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Szent Ignác 

Templom és Diákkápolnája 

GYŐR-MOSON-SOPRON Győr, Széchenyi tér 8-9. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Győr történelmi belvárosában található barokk templom 1634-1641 között 

épült, Loyolai Szent Ignác tiszteletére. Alaprajzát tekintve - a római Il 

Gesu mintájára készült. 1667-ben rendház kapcsolódott hozzá. Az 

épületcsoport az 1802-ben tanító renddé átszervezett bencések tulajdonába 

került. A Gimnázium padlásterében, 1995-ben, Makovecz Imre tervei alapján 

diákkápolnát alakították ki.  

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 11-17 

Honlap: www.czuczor.com 

 

Séta neve: Bencés séta 

Leírása: 

A bencés templom főbejáratától induló séta, a templomon, a sekrestyén 

átvezetve, a rendház barokk lépcsőházát érintve, fel a diákkápolnáig 

tart. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 11 és 15 órakor 

Séta indulási helye: Bencés templom főbejárata 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Kustán Melinda textiltervező iparművész kiállítása 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Szent Ignác templom, Diákkápolna 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Magyar Bástya és kazamatái 

GYŐR-MOSON-SOPRON Győr, Teleki utca 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Győr Európa legnagyobb reneszánsz erődje volt, korának 

"csúcstechnológiájával" készült, sajátossága az új-olasz, fülesbástyás 

rendszer. Az erőd 1546-tól 1664-ig épült, Európa kapuja volt, 

bevehetetlen erősségnek számított. 1821-től 1896-ig bontották, mára 

nagyon kevés eleme maradt. Ennek egyik nyoma a Magyar Bástya feltárt és 

helyreállított szakasza, bástyatetővel, füllel, ágyútermekkel és 

kötőgáttal. Vezetés a nyitva tartás minden páratlan órájában, a bástya 

környezete és belseje, időtartama 40 perc. 

Nyitvatartás: szombat: 11-19 vasárnap: 14-19 
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Rendezvény neve: Zenél a Bástya 

Tematika: koncert, kiállítás 

Leírás: 

Lant, tárogató reneszánsz és kuruc dallamok, könnyűzenei előadás, 

borkostoló, irodalmi negyedóra, tárlat a győri várról. 

Rendezvény helye: Bástya terasz és kazamaták 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Szent Mihály templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Hegykő, Kossuth L. u. 27. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Már a település neve is régi pogány oltárkőre utal, melynél a honfoglalók 

bemutatták áldozataikat. Az 1600-as években már volt temploma a falunak, 

melyet lebontottak. A jelenlegi templom 1904-ben épült neoromán 

stílusban. Freskóit Prokop Péter pap-festőművész festette. Védőszentje 

Szent Mihály. 

További látnivalók a településen: Pestis szobor - az 1711-ben készült 

alkotás az egyik legbeszédesebb pestisemlékmű. Felirata: "Ezt a 

boldogságos szűz képet az pestis ellen építettük, hogy az Úr isten 

eltávoztatván Rúlunk kiért az istennek a neve örökin dicsirtessik". 

Oltárkő - Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. Az oltárkő 

a kereszténység felvétele előtti időkre utal, amelyet Hegykő ősi neve is 

hordozott. A pogány áldozati kő a kereszténység felvételével szent kővé 

nemesült, amelyet a műalkotás bronzpalást része szimbolizál. Szent István 

palástja utal arra a történelmi pillanatra, amikor Árpád-házi szent 

királyunk felajánlotta hazánkat a Magyarok Nagyasszonyának, Szűz 

Máriának. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Hédervár Kastélyszálloda 

GYŐR-MOSON-SOPRON Hédervár, Fő u. 47. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Szigetköz gyöngyszemeként számon tartott, korhűen helyreállított 400 

éves reneszánsz várkastély idegenvezetéssel várja látogatóit a Kulturális 

Örökség Napján. A kastélyszálloda antik bútorokkal berendezett szobái és 

termei, valamint az épület belső udvarán található több száz éves tölgyfa 

ámulatba ejtik a kastélyok szerelmeseit. Mindkét napon vezetett séta 

indul a recepciótól 12, 14 és 16 órakor, előzetes jelentkezés szükséges 

(telefon: 06-96-213-433). 

Nyitvatartás: szombat: 12-17 vasárnap: 12-17 

Honlap: www.kastelyszalloda.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent András templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Hidegség 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A falu feletti dombon álló templom XIII. századi körkápolnájában korabeli 

freskók találhatók. Ehhez az eredeti körkápolnához a XV. században 

kétszakaszos hajót építettek. 1748-ban toronnyal látták el, amely a 

barokk jegyeit viseli. Az építményt 1890-ben romantikus homlokzattal 
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látták el, majd 1940-ben meghosszabbították a hajóját. Kimagasló 

építészettörténeti értéke a keleti rotunda. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Kápolna és Lourdesi barlang 

GYŐR-MOSON-SOPRON Hidegség, Plébániakert 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A külsőleg garázsnak kinéző kápolnában tartják a hétközi szentmiséket. 

Búcsúnapja Havas Boldogasszony ünnepe. Érdekessége az a dombormű, mely az 

ország Szent Józsefnek történő felajánlását ábrázolja. A védett kertben 

lévő barlang a helyi fiatalok segítségével épült. A benne lévő Mária-

szobrot a fatimai püspök ajándékozta az egyházközség imádságos híveinek. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Liget utcai kálvária és Szent Mihály kápolna 

GYŐR-MOSON-SOPRON Jánossomorja, Liget u. 35. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A már 1944-ben elkészült, de a háború miatt csak 1964-ben felszentelt 

mosonszentpéteri kálvária Szent Mihály kápolnáját közrefogó stációinak 

domborműveit Borsa Antal győri képző- és iparművész készítette. A kápolna 

és a kálvária kialakításához a földterületet és az anyagi fedezetet a 

szentpéteri Wachtler család biztosította. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.janossomorja.hu 

 

 

Helyszín neve: Pusztasomorjai egykori határőr laktanya 

GYŐR-MOSON-SOPRON Jánossomorja, Országhatár 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A pusztasomorjai ún. Tímár-dombon 1953-ban épült határőr laktanya egészen 

1991-ig szolgálta az osztrák-magyar határ védelmét. 1989 májusában itt 

kezdték meg az elektromos jelzőrendszer ("vasfüggöny") lebontást. A 20 

éves jubileum kapcsán egy napra a nagyközönség előtt is megnyílik a ma 

már üres laktanya kapuja. 

Nyitvatartás: szombat: 12-17 

Honlap: www.janossomorja.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent Vendel kápolna 

GYŐR-MOSON-SOPRON Jánossomorja, Szent István u. 65 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Pusztasomorja egyetlen kápolnáját 1864-ben alapították Szent Vendel 

tiszteletére. A kápolna egyszerű, egyhajós épület, amely sokszögű 

szentéllyel záródik, homlokzata felett alacsony torony emelkedik. 

Oltárképe a gyermek Jézushoz könyörgő Szent Vendelt ábrázolja. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.janossomorja.hu 
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Helyszín neve: Tájház 

GYŐR-MOSON-SOPRON Mihályi, Árpád u. 49. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1913-ban épült tornácos családi ház. Berendezési tárgyai eredetiek, 

megtekinthetők a Rábaközre jellemző háztartási eszközök, bútorok, 

dísztárgyak, a paraszti állattartás és a disznóvágás eszközei. 

Gyerekeknek állatsimogatási lehetőség.  

 

Nyitvatartás: szombat: 13-17 vasárnap: 13-17 

Honlap: www.mihalyi.eoldal.hu 

 

 

Helyszín neve: Dőry-kastély 

GYŐR-MOSON-SOPRON Mihályi, Korona u. 1. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, 

TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1560 körül épült kastélyon középkori, barokk, reneszánsz és neogótikus 

elemek is láthatók. 

Az épületet 2006 óta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kezeli. Azóta 

lezajlott a művészettörténeti és régészeti kutatása, amely számos 

információval gazdagította a történetét. Jelenleg felújítás alatt áll, 

egyes részei látogathatók, termeiben állandó kiállítások is helyet 

kaptak. Vonzerejét növeli a közel két hektáros védett parkja. 

 

Nyitvatartás: szombat: 13-18 vasárnap: 13-17 

Honlap: www.mihalyi.eoldal.hu 

 

Séta neve: Mihályi kulturális és természeti értékei - körséta 

Leírása: 

A séta útvonala: Dőry-kastély  - Szentháromság templom &#8211; Köztéri 

szobrok &#8211; Temető &#8211; Óriásplatánok &#8211; Fasorok &#8211; 

Zárda épülete &#8211; Kastélypark. 

 

Séta indulási ideje: mindkét nap 14 és 15 órakor 

Séta indulási helye: Mihályi, Dőry-kastély 

Tervezett időtartam: kb. 50 perc 

Vezető: Kovács Natália, KÖH 

 

Helyszín neve: Piarista Kápolna és Iskola, Habsburg Főhercegi Kastély 

GYŐR-MOSON-SOPRON Mosonmagyaróvár, Fő u. 4. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, 

SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épületegyüttes egyik részét képező "régi épületet" az alapításkor, 

1739-ben már álló polgárházakból nyitották egybe, tehát majd 300 éves. 

Itt található a kápolna és a sekrestye, a házmesteri lakás, az irodák, a 

felsős tantermek, szaktantermek. A Főhercegi kastély Mosonmagyaróvár 

egyik legrégibb, látványosan szép műemléképülete. Első emeletén 

helyezkedik el a Rendház. A másik szárnyban kaptak helyet az általános 

iskola 1-4. évfolyamú osztálytermei a hozzájuk kapcsolódó "iker" 

termekkel. A VII. században épült barokk, árkádos Habsburg főhercegi 

kastély egy részében működik a Főherceg Vendégház. Falai erőt sugároznak, 
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a pihenni vágyóknak csendet biztosítanak. Az épület a város szívében: a 

vár, a Városháza és a sétálóutca háromszögében található. Mindkét napon 

14 és 16 órai kezdettel vezetett séta indul 1,5 óra időtartamban a 

kápolna - iskola - Főhercegi kastély útvonalon. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 14-18 

Honlap: www.piaristamovar.hu 

 

 

Helyszín neve: Mosonszentmiklósi templomegyüttes 

GYŐR-MOSON-SOPRON Mosonszentmiklós, Zichy tér 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Gyönyörű barokk templomunkat, mely 1770-től 1775-ig épült, vásonhelyi 

gróf Zichy Ferenc győri megyés püspök építtette saját költségén. A jobb 

oldali, a XVI. századból származó Szent Kereszt Kápolna homlokzatán 

különleges napóra látható. 1859-60-ban állították fel a templom előtti 

téren lévő Mária szobrot, a Szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése 

és a lourdes-i események után.  Jelenlegi formáját a templom együttes 

1929-ben nyerte el. Ekkor készült el a bal oldalán álló Hősök Kápolnája. 

2008-ban a település hármas jubileumot ünnepelt. 1208-ból származik II. 

Endre által kibocsátott királyi oklevél szerint a falu neve: Villa Sancti 

Nicolai. 1908-ban kapta a falu a mostani nevét: Mosonszentmiklós és 1988-

ban vált külön az addig közös tanáccsal működő Lébénytől. Az erre a jeles 

alkalomra megújult - a templom előtti - teret dr. Erdő Péter bíboros 

szentelte fel. Rekonstruálásra került a II. világháború során eltűnt kút, 

illetve felavatásra került a Szent Miklós szobor. Szeretettel várunk 

mindenkit az országban egyedülálló a templomegyütteshez.  

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 9-18 

Honlap: www.mosonszentmiklos.hu 

 

Séta neve: Mosonszentmiklósi templomegyüttes és környezete 

Leírása: 

A templom épületének bemutatása után séta a Zichy téren, a Plébánia 

megtekintése. Nagylétszámú csoportok érkezését kérjük szépen előre 

jelezni (209365966). 

 

Séta indulási ideje: mindkét nap 15 óra 

Séta indulási helye: Mosonszentmiklósi templomegyüttes 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Simon Beatrix 

 

Helyszín neve: Szent István templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Nagycenk, Templom tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Széchenyi István Ybl Miklós tervezőtől azt kérte, hogy "...minden 

cikornyás díszítményt kizáró, egyszerű, de mégis elég tágas Isten 

házát..." építsen, és kikötötte, hogy a torony ne a kapuzat fölé, hanem a 

templom oldalán épüljön. A templom építésének ügyét özvegye és fia vette 

kézbe Széchenyi István halála miatt. Az építkezés 1860. augusztus 20-án 

kezdődött, és a templomot 1864. augusztus 20-án szentelték fel. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Bábi néni kincsesháza 

GYŐR-MOSON-SOPRON Rábakecöl, Erkel Ferenc u. 14. 
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Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Helytörténeti kiállítást tekinthetnek meg a látogatók,  valamint az 

Alapítvány kézimunka műhelyének bemutatóját és foglalkozását. 

A rendezvény mindkét napján tűzzománc foglalkozást tartunk. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

 

Helyszín neve: Assisi Szent Ferenc kápolna 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sarród 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Helyi fiatalok kezdeményezéseként és munkájával 2007-ben készült el az új 

kápolna. Az állatok védőszentjének tiszteletére, amit a Fertő-Hanság 

Nemzeti Park közelsége is indokolt. A kápolnával egy hangulatos szakrális 

hellyel gazdagodott a település. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Sarródi Római Katolikus Templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sarród, Fő u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A településen már a középkorban is volt templom. Az 1714-es jegyzőkönyvek 

templomról és annak rossz padjairól tettek említést. 1752-ben tornyot is 

építettek, stílusa barokk. A templom mai alakját 1846. évi átalakítással 

nyerte el, stílusa klasszicista. A templomot Szent István első vértanú 

tiszteletére szentelték. 20-án 9.30-kor szentmise.  

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Szent László kápolna 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopronkövesd, Agghegy 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az 1832-ben az Agghegyen már létezett egy Szent Anna-kápolna, ahol egy 

remete is lakott, aki a szerzetesrendek feloszlatása után kolostor nélkül 

maradt. A kápolnában már akkor, rendszeresen tartottak misét, a 

feltámadási körmenet a templomtól odáig tartott. A kápolna környékén ez 

évben parkerdő kialakítására került sor, szobor- és kútszenteléssel. 

Szombat: 

-8 órakor: &#8222;Kápolna-futás&#8221; futóverseny az Agg &#8211;hegyben 

(gyermekek és felnőttek indulását is várjuk!) Cél nem a győzelem, hanem a 

&#8222;kápolna kör&#8221; teljesítése! 

-9 órától: Lovas huszárok, hagyományőrző íjászok bevonulása, lovaglási 

lehetőség, erdei-erdőszéli ügyességi feladatok gyerekeknek 

-9 óra 45 perckor: Kottrik Zoltán domborművének leleplezése a vasfüggöny 

lebontásának 20. évfordulója alkalmából. 

-10 órakor &#8222;Vasfüggöny túra&#8221; (1,5-2 óra hosszan) A túrát 

vezeti Kottrik Zoltán, segítői Keresztes Csaba volt határőr és Kustor 

József , a füvek, fák ismerője. 
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16 óra 30 perckor: Tűzgyújtás, szalonnasütési lehetőség. A nótáról -a 

Szent László napról már ismert- Árpi bácsi gondoskodik harmonikával, 

János és Jóska bácsi nótás segítségével.   

 

(A Bors büfé a helyszínen egész nap üzemel.)  

 

Vasárnap: 

-Szombati rossz idő esetén, a szabadtéri programok a mai napon kerülnek 

megrendezésre. 

-10 óra: Vasfüggyöny túra. 

 

Bors büfé üzemel a helyszínen. 

 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 9-18 

 

 

Helyszín neve: Sopronkövesdi Általános Iskola 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopronkövesd, Iskola utca 1-3 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Megtekinthető az ott elhelyezett helytörténeti gyűjtemény, és kövesdi 

gyűjtők tárgyai, relikviái.  

 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

Honlap: sopronkovesd.hu/page.php?45 

 

 

Helyszín neve: Sopronkövesdi Katolikus Plébánia 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopronkövesd, Iskola utca 4. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A templom mellett fekvő muzeális jellegű épület. Jelenleg nem lakják, 

azonban számos egyházi eseményeknek, közösségi rendezvénynek ad otthont. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

 

 

Helyszín neve: Volt határőr laktanya 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopronkövesd, Kossuth Lajos u. 2-6. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A határőrség egykori laktanyája, mely a Vasfüggöny lebontása után, a 

határőrség átszervezésekor magánkézbe került. Jelenleg a megszűnéskori 

állapotban található. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

 

Rendezvény neve: Időutazás a laktanyában 

Tematika: előadás, gyermekprogram, kiállítás, filmvetítés 

Leírás: 

9 órától: Időutazás a laktanyában. Lehetőség nyílik az évek óta 

érintetlen laktanya bejárására. (csak vezetővel, Kecskeméti 

Szilveszterrel, az őrs egykori parancsnokával). Megtekinthetők továbbá: 

Relikviák a volt laktanyából, Kelemen Csaba: katonai hagyományőrző 

gyűjteményének kiállítása, Keresztes Csaba gyűjteménye, Gráczol Péter 

gyűjteménye, Leszerelő zászló gyűjtemény kiállítás, 14 órától kutyás 
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bemutató. &#8222;Azt álmodtam, hogy határőr voltam&#8221; videó vetítése 

egész nap, 2 óránként.  

 

Rendezvény helye: Volt határőr laktanya 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopronkövesd, Kossuth Lajos u. 79. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az 1236-ban Kwesd néven említett település urai 1677-től a Széchenyiek. 

1806-ban gróf Széchenyi Ferenc építteti újjá a templomot, melyet 

Kisboldogasszony tiszteletére emeltek. Búcsúnapja szeptember első 

hétvégéje. A templom teljes felújítása 2005-ben valósult meg. A katolikus 

közösség idén ünnepli fennállásának 300. éves évfordulóját. Helyi 

idegenvezetés minden páratlan órában lesz. 

Szombat:-8 órától: Vendégek fogadása, süteménnyel, frissítővel kínálása a 

templom előtt felállított kis sátornál 

-9 órakor, és minden páratlan órában: Idegenvezetés a templomban /Maráz 

József/ 

-12 órakor: orgonamuzsika (játszik: a helyi kántor) 

-14 óra 30 perc: Gitárkoncert diakép vetítéssel (egyben szentmise is) 

Vasárnap: 

-8 óra: Szentmise 

-9 órakor, és minden páratlan órában: Idegenvezetés a templomban /Maráz 

József/ 

-14 óra 30 perc: Kenesei Károly történész előadása a Széchenyiekről  

-15 óra 30 perc: Ének kórus fellépése 

-16 óra 30 perc: Orgonamuzsika bakelitről, gyertyafényben. 

 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

 

Rendezvény neve: A sopronkövesdi katolikus közösség 300. évfordulója 

Tematika: koncert, kiállítás 

Leírás: 

19-én 12 órakor orgonamuzsika, 16 órakor gitárkoncert vallási témájú 

diaképekkel a templomban. 20-án 8 órakor szentmise, 14 órakor 

orgonamuzsika, a Kövirózsa Népdalkör közreműködésével. Mindkét napon a 

templom mellett a Plébánián (Kossuth L. u. 83.) kiállítás a templom és az 

egyházközség múltjáról ill. válogatás a rajzpályázatra beküldött 

munkákból. 

Rendezvény helye: Római katolikus templom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Séta neve: A vasfüggöny maradványai nyomában 

Leírása: 

Mindkét napon szakavatott túravezető segítségével 1-1,5 óra hosszúságú 

túrák indulnak a kápolna melletti parkerdőből. A túra során kutatjuk a 

valamikor Széchenyi birtokhoz tartozó erdészház nyomait, egyéb, erdőben 

megbúvó nevezetességeket, matuzsálem fákat, növényritkaságokat, a 

vasfüggöny maradványait. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 óra 

Séta indulási helye: Sopronkövesd, kápolna melletti parkerdő 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető: Kottrik Zoltán 

 

Séta neve: Templomtól a kápolnáig 
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Leírása: 

A templomtól a szőlőhegyen lévő kápolnához gyalog, kerékpárral vagy 

autóval is fel lehet jutni. A feljutást túrajelzés is segíti, de kísérőt 

is biztosítunk. 

Séta indulási ideje: mindkét napon 9-15 óra között lovaskocsival 

Séta indulási helye: Római katolikus templom 

Tervezett időtartam: gyalogosan 30 perc 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Soproni Iroda 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopron, Kolostor u. 13. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Irodájának helyet adó épület 

egy gótikus lakótorony maradványait magában foglaló későreneszánsz 

lakóház. Az épület toszkán oszlopos külső lépcsőjével, faragott 

mestergerendás födémeivel, szabadkéményével a műemléki helyreállítások 

nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő példája. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

Honlap: www.koh.hu 

 

Rendezvény neve: A KÖH szombati rendezvényei 

Tematika: előadás, gyermekprogram, kiállítás, vetítettképes előadás, 

Vetélkedő 

Leírás: 

Sopron szakrális terei: városi sétával egybekötött vetélkedő, játszóház, 

filmvetítés, Sopron Belváros makettjének megtekintése, épületbemutatás. 

16 órakor Bódi Ottó: A sopronbánfalvi hősi temető című előadását 

hallhatják. 19 órától Veöreös András (KÖH) tart előadást a Szerzetesi 

építészet Magyarországon címmel, helyszín: KÖH Soproni Iroda és a Szent 

György Plébánia, Jezsuita terem (Szent György u. 7.). 

Rendezvény helye: KÖH Soproni Iroda 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-18 óráig 

 

Helyszín neve: Anna Átrium Rendezvényház 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopron, Szent György u. 20. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Szent György utcai volt Ipartestületi székház gyönyörűen felújított 

épülete első emeletén valóban építészetileg is kiemelkedő a hét ablakos 

&#8222;piano nobile&#8221;, a helybelieknek is a csodával határos élményt 

nyújt a pincében található két középkori kút és az Árpád-kori paticsfalas 

lakóház alapja! 

A mai magyar kortárs, képző- és iparművészet, külföldön is nagy 

elismerésnek örvendő, legtekintélyesebb gyűjteményét láthatja a látogató. 

Nagy Sándor szobrászművész munkái a várfalon lévő szoborkertben és a 

pincegalériában a meglepetés erejével hatnak. Mindkét napon az átriumban 

16 órai kezdettel 45 perces szakértői vezetésre kerül sor! 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.kormendigaleria.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent György Dómtemplom 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopron, Szent György u. 7. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 
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Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templom eredetileg a középkorban, gótikus stílusban épült. Egyhajós 

belső terét a 17-18. században több lépésben alakították át: gazdag 

stukkóval díszítették és kétoldalt kápolnasorral keretezték. Itt 

található Közép-Európa legöregebb templomi orgonája 1633-ból, valamit az 

1781-ben Dorfmeister István által festett Jótanács Anyja kép. 

Nyitvatartás: szombat: 7-19 vasárnap: 7-19 

Honlap: www.domsopron.hu 

 

Rendezvény neve: Szakrális tér karzaton? 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Orgonabemutató. 

Rendezvény helye: Szent György Dómtemplom 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 és 17 órakor 

 

Rendezvény neve: Szakrális tér a toronyban? 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Torony- és padláslátogatás, harangbemutató 

Rendezvény helye: Szent György Dómtemplom 

Rendezvény időpontja: 19-én 14 és 15 óra 

 

Séta neve: Szakrális terek Sopronban - Belvárosi templomtúra 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Szent György Dómtemplom 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Szent ez a hely? 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Pór Péter előadása 

Rendezvény helye: Szent György Dómtemplom 

Rendezvény időpontja: 18-án pénteken 19 óra 

 

Helyszín neve: Soproni Evangélikus templom és gyűjtemény 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopron, Templom u. 10-12. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Soproni egyházközségünk temploma, amely magyarországi evangélikus 

egyházunk 3. legnagyobb épülete, az idén 225 éves. Tipikus türelmi 

rendeleti templom, amelyhez 1867-ben építettek templomtornyot. 

Múzeumunkban egyházközségünk értékes kegytárgyait, festményeket, könyveit 

őrizzük. Épületvezetés a templomtoronytól indul. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12, 14-16 vasárnap: 11.30-12.30 

Honlap: sopron.lutheran.hu 

 

Rendezvény neve: Istentisztelet 

Tematika: előadás 

Leírás: 

8 órakor magyar, 9 órakor német és 10 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet. 
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Rendezvény helye: Soproni Evangélikus templom 

Rendezvény időpontja: 20-án 

 

Helyszín neve: Artner Palota (Körmendi-Csák Gyűjtemény) 

GYŐR-MOSON-SOPRON Sopron, Templom u. 18. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Körmendi-Csák Gyűjteménynek helyet adó Artner palota a XVI-XVIII. 

században a soproni polgármester dinasztia városi lakóháza volt. A barokk 

homlokzat mögött az épületben középkori boltozatok emlékeztetnek a 

régmúltra. Mindkét napon a palotában 14-órai kezdettel 45 perces 

szakértői vezetésre kerül sor! 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.kormendigaleria.hu 

 

 

Rendezvény neve: A Sopronbánfalvi hősi temető története 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Vetítettképes előadás. Előadó Bódi Ottó 

Rendezvény helye: Sopron, KÖH Nyugat-dunántúli Iroda (Kolostor u. 13.) 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 óra 

 

Séta neve: Moson szakrális terei 

Leírása: 

Útvonala: Szaléziak kápolnája - Református templom - Szt. János 

plébániatemplom - Mosoni temető kápolnája - Erzsébet téri kápolnák 

Séta indulási ideje: 20-án 9 órakor 

Séta indulási helye: Mosonmagyaróvár, Szaléziak kápolnája (Csaba u. 1.) 

Tervezett időtartam: 3 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Magyaróvár szakrális terei 

Leírása: 

Útvonala: Szt. Gotthárd templom - Lourdes-i kápolna - Szent Anna-Hősök 

kápolnája - Piarista kápolna - Olasz kápolna - Szent Rozália kápolna - 

Evangélikus templom 

Séta indulási ideje: 19-én 9 órakor 

Séta indulási helye: Mosonmagyaróvár, Szt. Gotthárd templom (Szt. László 

tér) 

Tervezett időtartam: 3 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Séta a hősi temetőben 

Leírása: 

Az 1800-as évek végén megnyitott katonai temetőben nyugszanak a katonai 

kórházakban, laktanyákban elhunyt katonák, az I. világháború 1874 és a 

II. világháború 941 különböző nemzetiségű áldozatai. Az emlékművekhez, 

síremlékekhez számos érdekes történet tartozik, amelyek közül a helyszíni 

bemutató látogatói sokat megismerhetnek. 

Séta indulási ideje: 20-án 10 óra 

Séta indulási helye: Sopronbánfalva, a temető Szikla utcai főbejárata 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Bódi Ottó 

---HAJDÚ-BIHAR--- 
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Helyszín neve: Herpály-Team Kft.- Nadányi Zoltán Művelődési Központ 

HAJDÚ-BIHAR Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Csanak József által tervezett épületet az ország első Leventeházaként 

1927. október 16-án avatta fel Horthy Miklós kormányzó. Sokféle képzés 

helyszínéül szolgált, jelenleg kultúrházként funkcionál. 

Nyitvatartás: szombat: 17-24 

 

Rendezvény neve: Mese délután 

Tematika: előadás, gyermekprogram 

Leírás: 

17 óra: "Mézes - Mese" mesevilág mézesből &#8211; kiállítás megnyitó. 18 

óra: "Kerek erdő közepében" - tisztelgés Benedek Elek emléke előtt, a 

rajzpályázat kiállításának megnyitója, díjátadás. 19 óra: A mese bennünk 

él - előadás. 20 óra: "Esti- Mese-Túra" - játékos próbatétel korhatár 

nélkül - Népligetben.  

21.30: "Itt a vége - táncolj véle" - Moldvai táncház. Az eseményhez 

kapcsolódik a Bihari Múzeum sétája. 

 

Rendezvény helye: Herpály-Team Kft.- Nadányi Zoltán Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: Bihari Múzeum 

HAJDÚ-BIHAR Berettyóújfalu, Kálvin tér 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Bihari Múzeum új épülete a felújított volt Községháza a Kálvin tér 1. 

szám alatt található. Ez az épület volt Berettyóújfalu első emeletes 

középülete, 1874-ben épült. A második világháborúig az emeleten a 

községháza, a földszinten úri kaszinó, a Debreceni Takarékpénztár fiókja 

és különböző üzletek (könyvesbolt, cukrászda) működtek benne. A II. 

világháború után középiskolai fiú kollégium volt az épületben. 1956-tól 

egészen a rendszerváltásig a Rendőrkapitányság működött itt. 1990-től az 

épület üresen állt. Több mint 10 év után sikerült felújítani, így 

kerülhettek 2001. május 23-án a Város napján ebbe az épületbe a város 

közgyűjteményei, a földszintre a Sinka István Városi Könyvtár, az 

emeletre a Bihari Múzeum.  

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

Honlap: www.biharimuzeum.hu 

 

Séta neve: Séta korok és vallások között - Berettyóújfalu szakrális terei 

Leírása: 

Indulás a Bihari Múzeum állandó kiállításának helytörténeti terméből. 

Rövid ismertető a berettyóújfalui templomokról, majd a séta a Baptista 

Imaházba, ahol kb. egy órás vezetésben lesz része az érdeklődőknek. Ezt 

követően a Református Templomban hallunk néhány szót a templom és a 

&#8222;Liszt Ferenc&#8221; orgona történetéről, közös éneklés után 

kerékpárral (5-6 km) eljuthatunk a herpályi Csonkatoronyhoz, ahol a 

középkori szakrális térről és a kolostori életről hallhatnak a látogatók. 

Az út 17 órakor Nadányi Zoltán Művelődési központban ér véget, ahol ekkor 

kezdődik a Kultúrházak éjjel-nappal program. 

Séta indulási ideje: 19-én 14 óra 

Séta indulási helye: Bihari Múzeum 

Tervezett időtartam: 3 óra 
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Vezető: Kállai Irén 

 

Helyszín neve: Debreceni Művelődési Központ Mű-Terem Galéria 

HAJDÚ-BIHAR Debrecen, Batthyány u. 24. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Debreceni Mű - Terem Galéria épülete egy régi cívisház, amit a XVIII. 

században építettek, majd száz év múlva átalakítottak. A Galéria a 

Debreceni Művelődési Központ tagintézményeként kortárs képző-, ipar-, és 

fotó művészeti kiállításoknak a helye. Tárlatain a debreceni, az innen 

elszármazó, illetve országos és európai hírű kortárs alkotókat mutatja 

be.  

Nyitvatartás: szombat: 9-13 

Honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu 

 

Rendezvény neve: Élet egy klasszicista lakóházban 

Tematika: előadás, kiállítás 

Leírás: 

19-én 9 órától: Épületlátogató program Virányi Zsolt építész, műemlék 

felügyelő vezetésével. 10 órától: Művészeti játszóház Rácz Imre művész 

tanár és Nagy Marianna múzeumpedagógus irányításával. (Épületelemek 

festése, sokszorosított grafikák készítése, művészeti puzzle) 11 órától: 

Tárlatvezetés Szabó Antónia debreceni képzőművész &#8222;Idéző&#8221;- 

című kiállításán. 12 órától: Neves debreceni alkotók és tehetséges 

fiatalok által készített portrék és a galériáról, valamint más debreceni 

épületekről helyben készült rajzok bemutatása. 

 

Rendezvény helye: DMK Mű-Terem Galéria 

Rendezvény időpontja: 19-én 9-13 óráig 

 

Helyszín neve: DMK Debreceni Honvédtemető és Mauzóleum 

HAJDÚ-BIHAR Debrecen, Honvédtemető u. 36. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, 

PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Hősök Mauzóleuma 1932-ben épült dr. Lechner Jenő és Szontágh Pál tervei 

alapján. Az épület alaprajza négyzet, belső sarkai le vannak tompítva. Az 

épület belseje 8 db 3,7 méter sugarú rabicdongával és szegéllyel készült. 

A belső terem 10 méter átmérőjű hengerbe megy át, mely 14 méter magasan 

üvegfelületben folytatódik. Az épület előtt a &#8222;Haldokló 

oroszlán&#8221; című impozáns szobor található, melyet 1861-ben 

Marschalkó János szobrászművész készített. Megtekinthető a Honvédtemető 

és a Hősök Mauzóleuma, tárlatvezetés a Honvéd Pantheon kiállításon. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-13 

Honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu 

 

 

Helyszín neve: Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Háza 

HAJDÚ-BIHAR Debrecen, Kossuth u. 1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az úri társasági élet helyszíne volt az a gyönyörű épület, melyben ma a 

Debreceni Művelődési Központ működik. A ház, Debrecen első 

Takarékpénztára,  1911-12 között késő szecessziós stílusban épült a Piacz 
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u. 22-24., illetve a Kossuth utca 1. szám alatt. A művelődési központ mai 

tereiben kaszinót működtettek társalgóteremmel, biliárdszobával és 

impozáns díszteremmel. 2004-ben a belső tereket felújította a debreceni 

önkormányzat, illetve rekonstruálták &#8211;  a lehetőségek szerint 

&#8211;  a közel 100 évvel ezelőtti állapotot. Érdekesség, hogy az 1811-

20-as években a kolozsvári és a debreceni színjátszó társaság téli 

előadásait annak az egyszerűbb sarokháznak a pincéjében tartotta, ami e 

díszes épület előtt állt itt. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

Honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu 

 

Rendezvény neve: Családi délelőtt és kiállítás megnyitó 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

19-én 10-12 óráig Többsincs királyfi és más mesék címmel családi délelőtt 

és emlékezés Benedek Elek születésének 150. évfordulójára. (Dramatikus 

játszóház, mesejáték - versekkel, énekkel, zenével - meseíró verseny) 16-

18 óráig &#8222;Újkőkor&#8221;  -  Fátyol Zoltán debreceni festőművész 

kiállításának megnyitója. 

 

Rendezvény helye: Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Háza 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-18 óráig 

 

Helyszín neve: Debreceni Művelődési Központ Tímárház - Kézművesek Háza 

HAJDÚ-BIHAR Debrecen, Nagy Gál István u. 6. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Egyetlen házat sikerült megmenteni a hetvenes években Debrecen régi 

tímárnegyedéből: a Tímárház &#8211; Kézművesek Házát. A több, mint 100 

esztendős épület utcafrontra eső része &#8211; az egykor itt élő mesterek 

(Sárga István, Fazekas László) lakása és inasszobája &#8211; eredeti 

állapotában maradt meg. Az épületben állandó tímártörténeti- és időszaki 

kiállítások, valamint látványműhelyek (szappanfőző, fafaragó, 

szűrrátétes, bőrös, textiles-hímző), gyermekjátszó várják az 

érdeklődőket. 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 

Honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu 

 

Rendezvény neve: Inspirációk magyar kékfestő anyagokra 

Tematika: előadás, kiállítás 

Leírás: 

19-én 10-14 óráig: Az &#8222;Inspirációk magyar kékfestő 

anyagokra&#8221;című -  a Pápai Múzeum pályázati anyagából - rendezett 

kiállítás és az Állandó Tímártörténeti Kiállítás és  

látványműhelyek (szappanfőző, fafaragó, szűrrátétes, bőrös, textiles-

hímző) bemutatása. 

 

 

 

Rendezvény helye: DMK Tímárház - Kézművesek Háza 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-14 óráig 

 

Helyszín neve: Csapókerti Közösségi Ház 

HAJDÚ-BIHAR Debrecen, Süveg u. 3. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 
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Leírás: 

A Csapókerti Közösségi Ház 1962-ben épült széles lakossági összefogással. 

Máig ez az egyetlen közművelődési, közösségi intézménye a 21 ezer fős 

debreceni városrésznek. A közösségi ház nyitott, folyamatosan működő 

önkormányzati intézmény. 

Nyitvatartás: szombat: 15-22 

 

Rendezvény neve: Csapókerti szüret 

Tematika: koncert, gyermekprogram, kiállítás, tánc 

Leírás: 

14 órakor Slambucfőző verseny az udvaron, a Csapókerti Közművelődési 

Egyesület szervezésében. Süveg utca -  színpad: 15 órakor Zenés szüreti  

köszöntő, Debreceni Ifjúsági Fúvós Zenekar, Vezényel: Fejes Márton. 15.30 

óra Megnyitó: Halász János alpolgármester, országgyűlési képviselő. 

15.40 óra Főnix Néptáncegyüttes. 16.10 óra Csapókerti Szomszédsági 

Önkéntes Csoport bemutatkozása. 16.20 óra Tótráti történet, Abakusz 

Színjátszó Kör, rendező: Nánási Sándor. 16.50 óra Bordalok, Csapókerti 

Pávakör. 17.10 óra  Főzőverseny eredményhirdetése. 17.20 óra Örökzöld 

dallamok, Debreceni Nótaegyesület. 17.50 óra Rock and Roll bemutató, 

Kenguru Akrobatikus  Rock and Roll Tánccsoport. 18.20 óra Játék &#8211; 

mozgás Vargáné Csorba Judittal. 18.30 óra Kubai ritmusok: Alex Martinez 

amerikai-kubai gitárművész. 19-22 óráig utcabál a Roots Blous 

Együttessel. Templomkert: 16-18: Kézműves játszóházak az ősz jegyében. 

16.50: Perzeusz királyfi csudatettei Ort-Iki Bábszínház. Templomkert 

&#8211; Süveg utca: tanácsadásook a Csapókerti Közösségi Ház szakemberei, 

partnerei,  civil szervezetei közreműködésével: kertészeti, szőlészeti -  

szomszédsági önkéntesek  -  egészségügyi szűrések -  gyógynövény bemutató 

kóstolóval  - gombabemutató, tanácsadás  - közbiztonsági - életvezetési - 

tanácsadás munkanélkülieknek. Szőlő préselés, kóstolás a Kertbarát körrel 

(Hozott szőlőből). Vásárok: kaktuszok és pozsgások. Foltvarró termékek, 

bolhapiac, büfé. Köszönet a partnereknek: DMJV Önkormányzata, Csapókerti 

Patika, Csapókerti Református Templom, Bokréta Foltvarrókör, Csapókerti 

Gombász Kör, Csapókerti Kertbarát Kör, Csapókerti Közművelődési 

Egyesület,  Csapókerti Pávakör, Csapókerti Szomszédsági Önkéntesek, DMJV 

Gyermekvédelmi Intézmény, Debreceni Magyarnóta Egyesület, Életreform 

Egyesület, Főnix Néptáncegyüttes, Kenguru Akrobatikus Rock and Roll 

Tánccsoport, Kertségi Polgárőr Szervezet, Senior Foglalkoztatási Klub. 

Rossz idő esetén a programot a Csapókerti Közösségi Házban tartjuk meg. 

 

Rendezvény helye: Csapókerti Közösségi Ház, Templomkert 

Rendezvény időpontja: 19-én 15-22 óráig 

 

Helyszín neve: Szent Péter és Pál templom 

HAJDÚ-BIHAR Debrecen-Csapókert, Vak Bottyán u. 24-26. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

 

Leírás: 

A templom 2001-ben készült el, négy alapkép alkotja az ikonosztázt. 

Nyitvatartás: vasárnap: 9.30-10.30 

 

 

Helyszín neve: Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza 

HAJDÚ-BIHAR Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Páratlan a Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza azért is, 

mert &#8211; az országban egyedül &#8211; bevásárló és szolgáltató 
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központban található, a Debrecen-Józsai városrészben. A 2007-ben épült, 

700 négyzetméteres, közösségi központ tágas, korszerűen berendezett. 

Termeiben folyamatosan műsoros előadásokat, táncos esteket, közösségi 

összejöveteleket, művészeti programokat és kiállításokat rendeznek. 

Nyitvatartás: szombat: 10-13 

Honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu 

 

Rendezvény neve: Szerelmem Debrecen - László Ákos kiállítása 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

László Ákos debreceni grafikusművész kiállításának rendhagyó bemutatója. 

 

Rendezvény helye: DMK Józsai Közösségi Háza 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-13 óráig 

 

Helyszín neve: Hajdúböszörményi Görög Katolikus Templom 

HAJDÚ-BIHAR Hajdúböszörmény, Újvárosi út 10. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A templom 1892-ben épült, hajóját statikai okok miatt felrobbantották 

1983-ban, az új hajót 1983-88 között építették. Kéttornyú, klasszicista 

és romantikus jegyeket viselő monumentális homlokzata van. Az új hajó 

görög kereszt alaprajzú fa szerkezetes kupolával fedett.  

 

Nyitvatartás: szombat: 17-18 vasárnap: 10-12 

 

Rendezvény neve: Itthon a Hajdúságban 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Böszörményi fiatal művészek rendszeresen bemutatják műveiket a görög 

katolikus templom toronygalériájában. 

Rendezvény helye: Hajdúböszörmény, Újvárosi út 8. 

Rendezvény időpontja: 20-án 17 óra 

 

Helyszín neve: Görög Katolikus Székesegyház 

HAJDÚ-BIHAR Hajdúdorog, Óvoda u. 5. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A barokk stílusú templom 1762-ben épült, kibővítették 1869-ben, 

ikonosztáza késő barokk stílusú. 

Nyitvatartás: vasárnap: 9-11 

 

 

Helyszín neve: Polgármesteri Hivatal 

HAJDÚ-BIHAR Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A reprezentatív épület 1912-ben eredetileg szállodának épült. Az 1930-as 

évek végére elveszítette eredeti patináját. Dísztermében Nagy Sándor 

Bocskai Istvántól készült olajképe látható. Kistanácstermének falait a 

Hortobágyi Alkotótábor művészeinek a városnak ajándékozott alkotásai 

díszítik.  

Vezetés félóránként indul a hivatal épületében. 

Nyitvatartás: vasárnap: 9.30-11.30 

Honlap: www.hajduhadhaz.hu 
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Rendezvény neve: Hajdúhadházi rendezvények 

Tematika: előadás 

Leírás: 

14.30-kor Felolvasó délután helyi költők kedvenc verseiből. 

15.30 órakor a hajdúhadházi Népdalkör műsora.  

16 órakor Tárlatvezetés a "100 éves a Kossuth utcai Iskola épülete" című 

időszaki kiállításban - visszaemlékezéseik a hajdani iskolai életre (volt 

tanítók, diákok).  

Rendezvény helye: Földi János Emlékház (Hajdúhadház, Földi J. u. 8.) 

Rendezvény időpontja: 20-án 

 

Séta neve: Családi felfedező séta 

Leírása: 

Útvonal: a Szilágyi Dániel Gimnázium pannói - a 100 éves Kossuth utcai 

Iskola - Földi János obeliszkje - Református templom - Földi János 

Emlékház - TSZ udvar faragott kerítése - Égerházi Imre Emlékház.  

Séta indulási ideje: 20-án 9 órakor 

Séta indulási helye: Földi János Emlékház (Hajdúhadház, Földi J. u. 8.) 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Hajdúsámsoni Görög Katolikus Templom 

HAJDÚ-BIHAR Hajdúsámson, Hunyadi u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Az ikerházból kialakított templomot 1978-ban szentelték fel. Négy alapkép 

jelképezi az ikonosztázt. 

Nyitvatartás: vasárnap: 11-12 

 

 

Helyszín neve: Görög katolikus templom 

HAJDÚ-BIHAR Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4/a 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom 1994-ben épült, Lengyel István Ybl-díjas építész tervezte. A 

képállvány ikonjait Latorcai Jánosné Újházy Aranka készítette. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

 

 

Helyszín neve: Vécsey Kuria, Ligetalja Könyvtár, Közművelődési és 

Turisztikai Központ 

HAJDÚ-BIHAR Nyíracsád, Kassai u. 4. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Nyíracsád Központjában található Vécsey kúria, mely a XVIII. század végén 

épült, 1958-ban átalakították. Ma az épületben kapott helyet a település 

könyvtára, az acsádi régi fotók állandó kiállítása. Számítógépeken 

biztosított a közösségi internet elérés. Az épület előtt szép park és 

kiépített parkoló várja a látogatókat.19-én 10 órakor helytörténeti 

vetélkedő. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 

 

 

Helyszín neve: Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár (Rhédey-kastély) 
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HAJDÚ-BIHAR Zsáka, Felszabadulás u. 18. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Rhédey-kastélyt 1858-ban gróf Rhédey Gábor építtette. 1945-ig a grófi 

család leszármazottjai tulajdonában volt. 1951-től 36 évig iskola 

működött benne. A 90-es évek elején életveszélyessé vált, 1994-ben 

kezdtek hozzá a felújításához. 1998-tól itt kapott helyet a Nagyközségi 

könyvtár. A Rhédey teremben a család, a kastély történetével ismerkedhet 

meg a látogató. Állandó kiállítások a kastélyban: Madarász Gyula zsákai 

születésű, Debrecenben élő festőművész állandó kiállítása, a Zsákai 

Művésztelep és a Zsákai Ikonfestő Tábor alkotásai. 

Nyitvatartás: szombat: 14-17 vasárnap: 13-16 

Honlap: www.zsaka.hu 

 

---HEVES--- 

 

Helyszín neve: Szentkút-völgye Mária kápolna 

HEVES Ecséd, Szentkútvölgye (Arany János utcától a táblával jelzett úton 

800m-re) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Ecséd település szélében található festőien szép Szentkút-völgye 

szenthely már a XVIII. század végén és XIX. század elején ismert volt. A 

2001-ben alakult alapítvány célja eme helynek emléket állítani, ezért 

Kárpáti Krisztina okl. építészmérnök által tervezett, a bibliai Noé 

bárkáját idéző Mária kápolnát társadalmi összefogással építették, majd 

2004-ben szentelték fel. 

Nyitvatartás: szombat: 15-18 vasárnap: 15-17 

Honlap: www.szentkutvolgye.hu 

 

Rendezvény neve: Szentkút-völgyi rendezvények 

Tematika: koncert, előadás 

Leírás: 

19-én 15 órától épületvezetés és a szenthely történetének bemutatása, 16 

órától ünnepi szentmise és koncert. 20-án 15 órától épületvezetés és 

előadás, a téma a szenthely jövője. 

Rendezvény helye: Szentkút-völgye, Mária kápolna, Ecséd 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 15 órától 

 

Helyszín neve: Rossztemplom 

HEVES Eger, Trinitárius u. 5. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A trinitárius rend templomát az egriek "Rossztemplom" néven tartják 

számon. 250 éves történetében pusztulás, helyreállítások és hasznosítási 

próbálkozások követték egymást. A templom különleges falfelületei 

alkalmasak nagyméretű alkotások bemutatására, ezért jelenleg galériaként 

működik. 

Nyitvatartás: szombat: 14-19 

Honlap: www.ekmk.eu 

 

Rendezvény neve: Katyn 

Tematika: kiállítás, filmvetítés 

Leírás: 
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Katyn - tömeggyilkosság, politika, erkölcs című kiállítás tekinthető meg 

az épületben. Andrzej Wajda: Katyn című film vetítése. 

Rendezvény helye: Rossztemplom, Eger 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 

 

Helyszín neve: Ráctemplom 

HEVES Eger, Vitkovics Mihály u. 30. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az egyhajós templom copf stílusban épült 1784-99 között Povolny János 

tervei alapján, ikonosztázát Jankovich Miklós készítette. A templom belső 

berendezése késő barokk-rokokó stílusú. Szószéke gazdagon faragott, copf 

stílusú. A templom körüli kertben XVIII-XIX. századi síremlékeket 

láthatunk. Vezetés magyar, francia, orosz és angol nyelven kérhető. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12 vasárnap: 10-12 

 

Rendezvény neve: Előadás és koncert 

Tematika: koncert, előadás 

Leírás: 

Ismeretterjesztő előadás az ortodox templomok építészeti sajátosságairól 

és koncert pravoszláv egyházi kórusok részvételével. 

Rendezvény helye: Ráctemplom 

Rendezvény időpontja: 20-án 15 óra 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

HEVES Feldebrő, Szabadság tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Egyhajós, keletelt templom XI. századi altemplommal, Ny-i oldalán XVIII. 

században épült homlokzati toronnyal, a hajó D-i oldalán a XV. század 

utolsó negyedéből származó kapuval. Az altemplom egy öthajós, centrális 

alaprajzú, mind a négy oldalán íves apszissal bővített korábbi épület 

megmaradt altemploma, a keresztirányú, széles hajóját kettéosztó 

oszlopsorral, eredeti boltozatrendszerével és a félköríves apszissal 

szemben kialakított sírkamrával. A falképek román koriak, a XII. század 

második feléből (Káin és Ábel, Pantokrátor, Szent Pál ábrázolásaival).  A 

templomot 1744-1745 között átépítették.               

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 11-18 

 

 

Helyszín neve: Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ - GYÖNGYÖK 

Vachott Sándor Városi Könyvtár 

HEVES Gyöngyös, Fő tér 10. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A barokk lakóházat báró Grassalkovich Antal építtette. A nagyméretű, 

kőkeretes rokokó, dúsan faragott kapuzat a földesúri család címerét 

ábrázolja. A könyvtár épületében tekinthető meg Herman Lipót festőművész 

hagyatékából rendezett állandó kiállítás, és a Huszár Lajos Éremtár; 

Magyarország 1000 éves történelme érméken és emlékérméken; című 

kiállítása. 

Nyitvatartás: szombat: 9-20 

Honlap: www.vk-gyongyos.bibl.hu 

 

Rendezvény neve: Gyöngyös, a 675 éves város 
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Tematika: koncert, kiállítás, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

Kiállítások: Herman Lipót festőművész állandó kiállítása, Huszár Lajos 

Éremtár, Helytörténeti kiállítások - 2009 

&#8222;Legyen hosszú, víg szüret&#8221; A szőlészet és borászat 

dokumentumai az egykori költő, Spetykó Gáspár megidézésével. Gyöngyösi 

Szüret 1969 fényképeken. Vetítés (vetítés időpontja: igény szerint, a 

csoportok érkezésének figyelembe vételével). Mi segítünk abban, hogy 

találkozhassanak régi önmagukkal a 40 éve készült fotók segítségével. 

Kinagyítjuk, kivetítjük, korabeli zenékkel színesítjük az élményt. 

Emlékezzünk közösen a 40 évvel ezelőtti eseményre! 

Rendezvény helye: GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyöngyös 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Séta neve: Történelmi séta a 675 éves város Fő terén 

Leírása: 

Útvonal: Grassalkovich palota, Három Rózsához fogadó,  

Orczy család egykori fegyver-, levél- és könyvtárának déli szárnya Szent 

Bertalan templom, Rákóczi kapu, az egykori jezsuita gimnázium épülete 

Almásy palota - Szent Korona Ház. 

Séta indulási ideje: 19-én 16 óra 

Séta indulási helye: GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár 

Tervezett időtartam: 60 perc 

Vezető: Borbándi Erik 

 

Helyszín neve: HVMI Művelődési Központ Tagintézmény 

HEVES Heves, Erkel F. u. 2. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A város központjában 1967-ben épült a kor stílusának megfelelően. Mivel 

felújítás azóta nem történt, őrzi e kor hangulatát. Ennek ellenére 

sikerült zöldövezeti környezetet és a kulturális igényeknek megfelelő 

belső tereket kialakítani. Ezek a közösségi terek a kisközösségi 

rendezvények mellett sokrétű közművelődési feladathoz biztosítanak 

területet. 

Nyitvatartás: szombat: 8-24 vasárnap: 0-4 és 10-20 

Honlap: hvmi.awardspace.com 

 

Rendezvény neve: Amatőr színházi előadás 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Amatőr színházi előadás, előtte a felnőtt színjátszó csoport próbájának 

megtekintése. Másnap a gyermek színjátszó csoport próbájának 

megtekintése. 

Rendezvény helye: HVMKI Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 

 

Séta neve: Séta Hevesen 

Leírása: 

Útvonal: Radics udvar - Helytörténeti kiállítóhely - Katolikus templom - 

Művelődési Központ. 

Séta indulási ideje: 19-én 15 órakor 

Séta indulási helye: Heves, Radics udvar (Kossuth út 26-28.) 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Palóc Néprajzi Magángyűjtemény és Babakiállítás 
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HEVES Mátrafüred, Pálosvörösmarti u. 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

E helyszínen két teremben tekinthetik meg a látnivalókat. Egyik teremben 

eredeti palóc lakástextileket, viseleteket, tiszta szobát, szövőműhelyt 

mutatunk be. A másik teremben egy 35 darabos babakiállítás látható, mely 

a palóc viseleteket és a magyar történelmi viseleteket mutatja be. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.palocbabak.hu 

 

 

Helyszín neve: Kovácsműhely 

HEVES Verpelét, Kossuth L. út 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár által benevezett helyszín, a 

Kovácsműhely Mátyás király korabeli, ahol az akkori lópatkoláshoz és 

állatorvosláshoz szükséges szerszámokat, eszközöket lehet megtekinteni. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 9-19 

 

Rendezvény neve: Verpeléti lovas portya 

Tematika: falunap 

Leírás: 

A helybeli lovas gazdák összejövetele és sétája a falu nevezetességei 

között. Halastó és a vulkán között a falun keresztül.  

Rendezvény helye: Kovácsműhely 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 15 órakor 

 

Séta neve: Verpeléti séta 

Leírása: 

Útvonal: halastó, vulkáni kúp, kovácsműhely. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 15 óra 

Séta indulási helye: Verpeléti Halastó 

Tervezett időtartam: 3 óra 

Vezető:  

---JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK--- 

 

Helyszín neve: egykori Jászkürt Fogadó 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Jászberény, Déryné u. 6. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az egykori Jászkürt Fogadó Jászberény közelmúltban felújított legrégebbi 

középülete, műemlék. Az 1731-ben, barokk stílusban épült épület 

eredetileg fogadóként működött. Az utóbbi több mint száz évben számos 

hivatalnak és szervezetnek adott helyet, ma is közügyeket szolgál. 

Nyitvatartás: szombat: 14-17 vasárnap: 14-17 

 

Rendezvény neve: Éves tárlat megnyitója 

Tematika: kiállításmegnyitó 

Leírás: 

A Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesülete alkotó tagjainak "Új Művek" 

című kiállítása. A kiállítók - akik között amatőr, autodidakta alkotó és 

Munkácsy-díjas hivatásos művész is van - immár ötödik alkalommal rendezik 

meg éves közös tárlatukat. A tárlat a Jászkürt Fogadóban a KÖN után 
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szeptember 21. és október 2. között hétköznap 8-15 óráig, hétvégén 14-17 

óráig látogatható. 

Rendezvény helye: Jászkürt Fogadó nagyterme 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 órakor 

 

Helyszín neve: Kun Emlékhely 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Karcag határa, 4-es számú főút mellett 165-ös km-nél 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A főút mellett álló, keleties hangulatot árasztó szoborcsoport 1995-ben 

készült Györfi Sándor szobrászművész tervei alapján. Az ún. "kunbabák" a 

kun sírszobrok másolatai. Az alkotás a kun ősöknek állít emléket. A két 

főalak körül álló kőharcosok a nagykunsági településeket jelképezik, ezek 

címereit tartják a kezükben. 20-án 15 órakor az alkotó, Györfi Sándor 

vezetésével tárlatismertetés. 

Nyitvatartás: szombat: 8-20 vasárnap: 8-20 

 

 

Helyszín neve: Görög keleti templom 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Karcag, Horváth Ferenc u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épületet a török hódoltság elől menekülő görög kereskedők emelték 

1794-ben. Az ikonokat görög ikonfestőkkel készíttették az 1800-as évek 

elején. A könyvtárat Velencéből hozatták. Névadó szentje Szent György. 

Húsz éve újították fel, hitélet csupán alkalmanként folyik benne. 

Nyitvatartás: szombat: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Györffy István Nagykun Múzeum 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Karcag, Kálvin u. 4. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A város központjában áll az egykori Bogdi-Papp kúria, amely az 1830-as 

években épült. A klasszicista jellegű műemléképület az 1970-es évektől 

múzeum. Névadója a karcagi születésű néprajzkutató, Györffy István. "A 

kunok évszázadai" című állandó kiállítása a kun népcsoport történetét és 

néprajzát mutatja be. 

A KÖN ideje alatt látható a Vesszőfonó időszaki kiállítás is. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

Rendezvény neve: Vesszőfonás 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás, kézműves foglalkozás, 

Múzeumpedagógia 

Leírás: 

Az időszaki kiállításhoz kapcsolódik a gyermekekhez és felnőttekhez szóló 

bemutató foglalkozás. A vesszőfonást a látogatók is megpróbálhatják. 

Rendezvény helye: Györffy István Nagykun Múzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 11 óra 

 

Helyszín neve: Zsinagóga 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Karcag, Kertész J. u. 7. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  
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Leírás: 

Az izraelita hitközség 1855-ben alakult Karcagon, és húsz évtizeden 

keresztül az egyetlen ortodox hitközség volt Debrecen és Budapest között. 

A zsinagógát 1899-ben adták át, nemrégiben renoválták, környékét 

rendezték. A templom előcsarnokában elhelyezett márványtábla a 446 

karcagi zsidó mártír emlékét őrzi. Hitélet csak alkalmanként folyik 

benne. 

Nyitvatartás: szombat: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Karcagi református műemlék templom 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Karcag, Kossuth tér 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templomot a XVI. században kezdték el építeni. 1633-ban épült a torony, 

1743-ban rakták le az új templom fundamentumát. 1756-ban készült el a 

templom, melyet 1793-97 között újjáépítettek. Az új templom 2500 

ülőhellyel bír. Az orgona 1866-ban épült, 1896-ban javították és 

bővítették. 2007-ben a tornyot kivéve teljes külső-belső renoválás 

történt. 

Nyitvatartás: szombat: 13-18 

Honlap: www.reformatuskarcag.hu 

 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Karcag, Széchenyi sgt. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A templom 1901-ben épült, védőszentje Szent István király. Két híres 

festménye van, Barabás Miklós festőművész alkotásai: A kereszthordozó 

Jézus és Szűz Mária. 1987-ben újították fel. 

Nyitvatartás: szombat: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Komlósi-féle szélmalom 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Kunhegyes város határa 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Nagykunság egyik legszebb szélmalma 1859-ben épült. Tulajdonosai 

Mohácsi Bálint, 1898-tól Lada Mihály, 1902-tól Komlósi András. A 

szélmalom ötszintes, holland típusú. Tetőzete, szélvitorlái a 

széliránynak megfelelően forgathatók. Az épület vályogszerkezetű, 

falazata téglaköpenyes, benne 3 pár kő őrölt. A kőr alaprajzú, csonkakúp 

alakú téglaépítmény 1970 óta műemlék, 2005-ben felújították.  

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

 

Helyszín neve: Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Kunhegyes, Ady Endre u. 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A T alaprajzú, földszintes barokk épület az 1730-as években épült. Utcai 

homlokzata 2-1-2 tagozódást mutat. Főhomlokzatát barokkos, többszörösen 

ívelt oromzat díszíti. Belseje és pincesora is boltíves kiképzésű. 1978 
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óta műemlék, melyet 1981-ben újítottak fel. Jelenleg a Zsigmond Ferenc 

Városi Könyvtár működik benne. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

Séta neve: Kunhegyesi séta 

Leírása: 

Útvonal: Könyvtár - Református templom - Gyűjteményes szoba - Szélmalom - 

Katolikus templom - Kunkapitány Háza. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 és 14 órakor 

Séta indulási helye: Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár, Kun lovas szobor 

elől 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Kunsági kiállítóház 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Kunhegyes, Arany János u. 69. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

Czupp Pál fafaragó népi iparművész néprajzi magángyűjteménye, mely 2008-

ban nyílt meg. Benne 170 darab fafaragás és 1500 darab néprajzi 

használati- és dísztárgy látható.  

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Kunhegyesi Szentháromság római katolikus plébániatemplom 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Kunhegyes, Dózsa György u. 38. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Szentháromság templom neoklasszicista stílusban épült az 1820-as évek 

végén, Pyrker László egri érsek szentelte fel 1831-ben. Az akkor 

fazsindelyes templom ma palával fedett. Az egyhajós templomban az 

oltárkép a Szentháromságot ábrázolja, a mellékoltár barlanghoz hasonló, 

középen Mária szobor áll. A stációkat 14 festett képen követhetjük végig. 

A sekrestyében 72 darab egyedi tervezésű miseruha látható. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 11-16 

 

Rendezvény neve: Templomi rendezvények 

Tematika: koncert, történelmi játékok, bemutatók 

Leírás: 

Egyháztörténeti kiállítás. 19-én 14 órától íjászbemutató, majd 15 órától 

Szélcsengő kórus hangversenye. 

Rendezvény helye: Kunhegyesi Szentháromság római katolikus 

plébániatemplom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Gyűjteményes szoba 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Kunhegyes, Kossuth út 55. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Gyűjteményes Szoba épületében 1930-1950-ig az Aranykalász Gyógyszertár 

működött, mely Józsa Sándor tulajdona volt. Az ún. Józsa Patika nevét a 

bútorzat aranykalász motívumairól kapta. Az eredeti patikaszekrényekben a 

millennium óta Párdi Mihály (1919-1999) tengeri csigák, kagylók, korallok 

és más tengeri puhatestű állatok mészvázaiból álló gyűjteménye látható. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 



158 
 

 

 

Helyszín neve: Református templom 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Kunhegyes, Szabadság tér 13. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Kunhegyes jelképe a hatalmas méretű, kéttornyú református templom, a 

klasszicista építészet jeles alkotása. Hild József tervei alapján 

építették 1827-től, 1848. november 26-án szentelték fel. Az egyik 

legszebb református templomunk. Megragadó térhatású belső tere két 

szintet foglal magában, befogadó képessége szempontjából is az ország 

legnagyobb templomai közé tartozik.  

Nyitvatartás: szombat: 12-18 vasárnap: 10.30-16 

 

Rendezvény neve: Koncert 

Tematika: koncert 

Leírás: 

A Református Egyház Énekkarának félórás műsora. 

Rendezvény helye: Református templom 

Rendezvény időpontja: 20-án 17 órakor 

 

Helyszín neve: Kunkapitány háza 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Kunhegyes, Tomaji u. 9. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Módos gazda háza, melyhez hatalmas udvar tartozik melléképületekkel. Az 

1880-as években nemzetes Csávás Péter építtette. A lakóépületet Ilosvai 

Varga Imre (1814-1865) kunhegyesi születésű nagykunkapitány emlékére 

rendeztük be régi bútorokkal, tárgyakkal. Az oszlopos nyitott gangról az 

előszobába lépve látható a fényképe és rövid életrajza, az udvari 

szobában pedig eredeti bútordarabjai: intarziás pároságy és szekrény. A 

Kunkapitány Háza berendezéseivel, tárgyaival a korabeli kunsági emberek 

életét villantja fel a látogatóinak.  

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

Rendezvény neve: A Kunkapitány háza táján 

Tematika: koncert, kézműves foglalkozás 

Leírás: 

19-én 14 órától Népi kismesterségek bemutatója: csipkeverés, fafaragás, 

szövés, csuhézás, kunhímzés. 20-án 14 órától citeramuzsika. 

Rendezvény helye: Kunkapitány Háza 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Római katolikus nagytemplom 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Kunszentmárton, Köztársaság tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A római katolikus nagytemplom Kunszentmárton legszebb egyházi és városi 

műemléki középülete, a szó nemes értelmében vett és országszerte ismert 

szimbóluma. A templom Jung József pesti kőművesmester tervei alapján 

épült fel, a korábbi templomnak csak az 1763-ban elkészült, mintegy 27 m 

magas, órával felszerelt masszív toronyépítményét hagyta meg. Az 

alapkőletétel 1781. július 24-én történt, és 1784 őszére készült el a 

mintegy 42 m hosszú, egyhajós templom, későbarokk stílusban. A XX. század 

elején a templom állagának megerősítése és a belső tér megnagyobbítására 
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Aigner Sándor budapesti építész tervei alapján 1909 és 1910 folyamán két 

mellékhajóval bővült a templom, amelyet 1910. szeptemberében szentelt fel 

Szmrecsányi Alajos egri püspök. A templom bejáratánál óránként várják a 

vezetett sétára a vendégeket. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Martfű, Mártírok u. 1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1960 óta működik, 

kezdetben a Tisza Cipőgyár Művelődési Házaként, 1991 óta önkormányzati 

fenntartású. 20 művészeti csoport, ill. klub működik itt, de helyet 

biztosítunk a város civil szervezeteinek is. 500 fős színház- és 

moziterem, táncterem, klubtermek találhatók az épületben. Könyvtár, helyi 

sajtó és helytörténeti gyűjtemény része még intézményünknek. 

Nyitvatartás: szombat: 17-22 

 

Rendezvény neve: Kiállítás és zenés felolvasóest 

Tematika: koncert, előadás, kiállítás 

Leírás: 

Varga Patrícia festőművész kiállítása az emeleti galérián.  17 órától 

zenés irodalmi est.  

Rendezvény helye: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 

 

Helyszín neve: Mezőtúr Vasútállomás Felvételi Épülete 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Mezőtúr, Bem u. 14. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

 

Leírás: 

1858-ban a Tiszavidéki Vasúttársaság építette az állomás típusépületét, 

gazdagon díszített homlokzattal. 

Nyitvatartás: szombat: 0-24 vasárnap: 0-24 

 

 

Helyszín neve: Damjanich János Múzeum 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Szolnok, Kossuth tér 4. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Szolnokon 1933-ban alakult a városi múzeum, amely az 1860-ban épült 

Magyar Király szállóban 1952-ben kapott helyet. A Kossuth téren álló szép 

klasszicista épület 1962-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 

Igazgatóságának központja. 

19-én egész napos kézműves-vásár és foglalkozások, a FolkdanceNet 

nemzetközi néptánc fesztivál programjai várják a látogatókat. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.djm.hu 

 

Séta neve: Belvárosi templomok 

Leírása: 

Útvonal: Belvárosi templomok. 

Séta indulási ideje: 20-án 10 órakor 

Séta indulási helye: Damjanich János Múzeum díszudvara 

Tervezett időtartam: kb. 2 óra 
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Vezető:  

 

Helyszín neve: Szolnoki Galéria 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Szolnok, Templom u. 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A zsinagóga 1899-ben épült fel Baumhorn Lipót ismert tervei alapján, 

melyben az eklektikus vonások szecessziós hatásokkal keverednek. Vásárlás 

útján 1965-ben került Szolnok város tulajdonába, 1972-től a Damjanich 

János Múzeum kezelésében lévő reprezentatív épület, amely főként időszaki 

kiállításainak méltó színhelye. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.djm.hu 

 

 

Helyszín neve: Belvárosi Plébánia 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Szolnok, Templom u. 8/A. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az érett barokk stílusban felépült templom 1754-ben készült el. Az 1750-

es évek elején a templom belső berendezési tárgyai is elkészültek, 

tehetős, jómódú polgárok ill. különféle iparos céhek adományaiból. A 

mellékoltárok és az impozáns szószék a híres budai ferences műhelyből 

származik, és a restaurátorok szerint mesterük, a kor leghíresebb művésze 

ebben a vonatkozásban: Konti Lipót Vilmos. A torony a mai díszes felső 

részét 1835-ben kapta meg, a tornyon levő kereszt aranyozásánál 34 

körmöci aranyat használtak fel. 

19-én 19 órától Tanúságtételek művészi betétekkel, kórus hangverseny, 

előadás Szent Pálról, zenés áhitat, Taizei imaóra. 

Nyitvatartás: szombat: 19-22 vasárnap: 9-12 

Honlap: www.szolnok-belvaros.vaciegyhazmegye.hu 

 

 

Helyszín neve: Tiszazugi Földrajzi Múzeum 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 101. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Tiszaföldvár ősi településmagjának három temploma, három felekezete 

képezi az általunk meghirdetett Tabáni Templomok című programot. A 

program szervezésekor a római katolikus, az evangélikus és a református 

egyházzal működünk együtt. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.djm.hu 

 

Séta neve: Tabáni templomok 

Leírása: 

A múzeumon kívül Tiszaföldvár ősi településmagjának három templomát 

érinti a séta, melyben a római katolikus, az evangélikus és a református 

egyház is együttműködő partnerünk. 

Séta indulási ideje: mindkét nap két óránként 

Séta indulási helye: Tiszazugi Földrajzi Múzeum elől 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  
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Helyszín neve: Kiss Pál Múzeum 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Tiszafüred, Tariczky sétány 6. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az oszlopos-tornácos egykori Lipcsey-kúria 1840 körül épült klasszicista 

stílusban. Itt működik ma a Kiss Pál Múzeum. A Lipcsey Imre - aki 1849-

ben Heves vármegyei kormánybiztos helyettes volt - építtette a  kúriát, 

amely eredetileg földszintes, héttengelyes épület volt, északi 

homlokzatának közepén négyoszlopos, oromzatos előreugró résszel, timpanon 

díszítéssel. Szélső oszlopai kettősek. Az épület hátsó, déli oldalán 

végig oszlopsoros tornác húzódik. A hét dór oszlop közül a két szélső itt 

is kettős. A kúria jobb szárnyához épített, az épületnél alacsonyabb és 

keskenyebb toldalék 1939 után készült. Az épület történeti érdekessége, 

hogy 1849. március 4-5-én itt találkozott a Kossuth Lajos vezette 

politikai küldöttség és Görgey Artúr, valamint a magyar fősereg 

tisztikara. A kápolnai csatavesztést követően Tiszafüredre vonult vissza 

a magyar fősereg és itt egy tiszti gyűlés mondta ki az engedetlenséget 

Dembinszky Henrik fővezérrel szemben. Az események következményeinek 

tisztázása érdekében került sor a találkozóra. Az események emlékét az 

épület déli tornácának falán 1902-ben elhelyezett fekete márványtábla 

örökíti meg. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-12 

Honlap: www.djm.hu/tajmuzeumok/tfured.html 

 

Rendezvény neve: Múzeumpedagógiai foglalkozások 

Tematika: gyermekprogram, Múzeumpedagógia 

Leírás: 

Mángorlás, kerámia-rekonstrukciók, rajzolás. 

Rendezvény helye: Kiss Pál Múzeum 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Kanizsay-féle római katolikus temetőkápolna és kálvária 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Tiszaörs 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A kápolnát Kanizsay Károly helyi plébános építette saját költségén 1886-

ban, Tiszaörs legmagasabb pontján, egy kunhalmon. A kápolna berendezése 

az évek viharaiban szinte teljesen megsemmisült. A kápolnához vezető út 

két oldalán helyi családok bevonásával készült el 1886-ra a 14 stáció. Az 

egyházközség pályázati és lakossági forrásból újította fel az 

építményeket 2005-ben. 

Nyitvatartás: szombat: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Sarlós Boldogasszony római katolikus plébániatemplom 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Tiszaörs, Hősök tere 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplomot 1783-ban 

építtette Eszterházy Károly egri püspök. A templom a környék legnagyobb 

és legdíszesebb későbarokk temploma. Érdekessége a karzat alatt található 

Szent Sír kápolna. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-16 
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Helyszín neve: Faluház 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Tiszatenyő, Kossuth út 13. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A településen működő Hagyományőrző csoport 2001-ben rendezte be a 

Faluházat, ahol állandó kiállítás áll a látogatók rendelkezésére. 

Szövőszék, udvari kemence, gémeskút díszíti az épületegyüttest, melyek 

használhatók bárki számára. 

Nyitvatartás: szombat: 9-15 

 

Rendezvény neve: Hagyományőrzés Tiszatenyőn 

Tematika: kiállítás, kiállításmegnyitó, kézműves foglalkozás 

Leírás: 

Az állandó kiállítás mellett kézműves foglalkozások, népi játékok, 

vetélkedők, sütés-főzés, szövés bemutatása a 100 éves szövőszéken, régi 

falvédőkből kiállítás. 

Rendezvény helye: Faluház 

Rendezvény időpontja: 19-én 9-15 óráig 

 

Helyszín neve: Szent István Általános Művelődési Központ 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Tiszatenyő, Petőfi Sándor utca 6-8. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

2000-ben az elavult régi iskola helyett a Hajlék Kft. kivitelezésében új, 

nyolc tantermes iskolát építettek, amelyet szeptemberben vehettek 

birtokba a diákok. 2004-ben ebbe az épületbe költözött a könyvtár és a 

közművelődési intézmény is. Az összevont intézmény azóta a Szent István 

ÁMK nevet viseli és a település kulturális központja. 

Nyitvatartás: szombat: 15-22 

 

Rendezvény neve: Mely nyelv merne versenyezni véled? 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram 

Leírás: 

Versek, prózai művek elhangzása, felolvasása. Nyelvi játékok, 

kvízjátékok. Diákzsargon, tréfás nyelvhasználat. Megzenésített versek. 

Rendezvény helye: Szent István ÁMK 

Rendezvény időpontja: 19-én 15-22 óráig 

 

Séta neve: Tiszatenyő központi látnivalói 

Leírása: 

Az intézmény díszudvarán megcsodálhatjuk Varga Gábor szobrász alkotását, 

a Szent Istvánt ábrázoló szobrot. Az intézmény közvetlen szomszédságában 

a Faluház található, mely épületben 2001 óta állandó kiállítás várja a 

látogatókat. Egyik termében a 100 évesnél idősebb szövőszéken ki lehet 

próbálni a szövést. Udvarán kemencében és nyársalóhelyen finom étkek 

készíthetők. Sétáló utcánkon haladva a játszótérre érkezünk. A Szent 

István Parkban megcsodálhatjuk a szökőkutat, a dísz ivókutat, a 

történelmi emlékművet, a szabadtéri színpadot. Utunkat folytatva a 

Margaréta Alapszolgáltatási Központ épületét érintjük.  

Séta indulási ideje: 19-én 18 órakor 

Séta indulási helye: Szent István ÁMK 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Városi Művelődési Központ 
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A város egyik legpatinásabb épülete &#8211; 1909-ben épült szecessziós 

építési stílusban &#8211; ebben található a Városi Művelődési Központ.  

Az intézmény amatőr művészeti csoportokat, szakköröket működtet, 

tanfolyamokat, rendezvényeket szervez. Népművészeti, képzőművészeti, 

iparművészeti, fotó és egyéb alkalmi jellegű kiállításokat rendez és 

pályázatokat hirdet. 

 

Nyitvatartás: szombat: 8-20 vasárnap: 9-16 

Honlap: www.tmvmk.hu 

 

Rendezvény neve: Kürthy Sándor kiállítása 

Tematika: kiállítás, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

Emeleti folyosó &#8211; Kada István törökszentmiklósi születésű naiv 

festő alkotásai. Földszinti folyosó &#8211; Szalmagaléria &#8211; 

országosan egyedülálló szalmafonatok. 

 

Rendezvény helye: Városi Művelődési Központ, Pódiumterem 

Rendezvény időpontja: 19-én 15 órától 

 

Helyszín neve: Gyöngyösház 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Túrkeve, Kálmán király u. 18. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Több mint 100 éves parasztház, mely a XIX. század végi és XX. század 

eleji túrkevei szegényparaszti életet eleveníti fel. Berendezését a korra 

jellemző bútorok és használati tárgyak együttese alkotja. Az épületben 

gyöngy alkotások állandó kiállítása látható, innen ered a ház elnevezése. 

Különlegessége, hogy a tárgyakat meg lehet érinteni, a kemence szélére 

leülhet az idelátogató vendég. Mindkét nap 10 órától kenyérsütés a 

szabadtéri kemencében.  

Nyitvatartás: szombat: 10-20 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.falusi.hu/gyongyoshaz 

 

Séta neve: Túrkevei séta 

Leírása: 

Útvonala: Gyöngyösház - vasúti temető - katolikus templom - református 

templom - Vadász Pál Kiállítóterem - Baptista imaház - Zsidó temető - 

Gyöngyösház. 

Séta indulási ideje: 19-én 14 órakor 

Séta indulási helye: Gyöngyösház 

Tervezett időtartam: 2-3 óra 

Vezető: Győri József nyud. középiskolai tanár 

 

Rendezvény neve: Hagyományőrző kavalkád 

Tematika: tánc, gasztronómia, Népzene 

Leírás: 

Népdal, népzene, néptánc, népi hangszer, népi étel kóstoló a helyi civil 

szervezetek és hagyományőrzők részvételével. 

Rendezvény helye: Gyöngyösház 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 órától 

 

Helyszín neve: Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Túrkeve, Táncsics M. u. 16. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Művelődési Ház épülete az 1800-as években épülhetett, kezdetben a 

csizmadia céh, majd a helyi ipartestület székháza lett. Az 50-es, 60-as 

években különböző társadalmi szervezetek székháza volt. Művelődési 

Házként 1971-től kezdve működik. A Művelődési Ház egy nagyobb 

intézményegység &#8211;  a Művelődési Intézmény &#8211; része, melybe 

beletartozik a Városi Könyvtár, a mozi, a Túrkeve Televízió és Újság is. 

Nyitvatartás: szombat: 16.30-24 vasárnap: 14-18 

 

Rendezvény neve: Kul-Túr-Keve - éjjel-nappal 

Tematika: előadás, kiállítás, kiállításmegnyitó, filmvetítés 

Leírás: 

Emlékezés az I. világháborúban elhunyt egykori ipartestületi tagok 

emléktáblájánál. Amatőr színjátszók és előadók műsora, filmvetítés, 

felolvasás Takács Mihály költő és volt Művelődési Ház igazgató verseiből, 

a kunhímzés kiállítás és a túrkevei fotósok kiállításának megtekintése. 

Rendezvény helye: Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 16.30-24 óráig, 20-án 14-18 óráig 

 

Rendezvény neve: Mi nagykunok - Dr. Ducza Lajos előadása 

Tematika: előadás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Kisújszállás, Piculás Civil Ház (Vásár u. 16.) 

Rendezvény időpontja: 18-án 15 óra 

 

Rendezvény neve: A kunhalmok a mi katedrálisaink - fotókiállítás 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Kisújszállás, Piculás Civil Ház, Vásár u.16. 

Rendezvény időpontja: 18-án 16 órától 09.30-ig naponta 12-17 óráig 

 

Séta neve: Kisújszállás nevezetességei 

Leírása: 

A séta érinti Kisújszállás nevezetes épületeit, egyéb látnivalóit. 

Séta indulási ideje: mindkét nap: 9, 11, 13 órakor 

Séta indulási helye: Kisújszállás, Piculás Civil Ház (Vásár u. 16.) 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Haza a magasból - víztoronylátogatás 5-8 fős csoportokban 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: 19-én 14-16 óráig folyamatosan, 20-án 9-12 óráig 

folyamatosan 

Séta indulási helye: Kisújszállás, Városi víztorony, Piac tér 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Vezető:  

---KOMÁROM-ESZTERGOM--- 

 

Helyszín neve:  

KOMÁROM-ESZTERGOM  

Épület típus:  
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Leírás: 

 

 

 

Helyszín neve: Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 

Sportcsarnok -  Zichy kastély 

KOMÁROM-ESZTERGOM Ács, Zichy park 1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kastély építését az Eszterházy család kezdte el, 1697-ben. A XVIII. 

század elején birtokrészt vásárolt gróf Esterházy Károly egri püspök, aki 

mind több és több birtokot vásárolt meg a falu határában.  Esterházy 

Károly püspök 1799-ben bekövetkezett halála után bátyjának, (IV.) Ferenc 

főkancellárnak és horvát bánnak a fia, (V.) Ferenc örökölte az ácsi 

uradalmat. Ő 1815-ben hunyt el, birtokai fia, Esterházy Károly kezére 

kerültek. 1824-ben az Esterházyak eladták herceg Lichtenstein Alajosnak 

itteni birtokukat. A Zichy család nevéhez fűződik a kastély eklektikus 

(neobarokk) stílusú átalakítása a XX. század első negyedében, mely minden 

bizonnyal 1901-02-ben történt, bár egyes források 1920-ra teszik. A 

kastélyt a II. világháború után 1948-ban államosították, és 1955. 

szeptember 25-én ebben az épületben nyitották meg Bartók Béla halálának 

10. évfordulójára a Kultúrházat. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-12 

Honlap: www.acsvaros.hu 

 

Rendezvény neve: Bartók Nap 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram, kiállítás 

Leírás: 

Családi programok, amatőr színházi és zenei bemutatók. 

Rendezvény helye: Bartók Béla Művelődési Ház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Séta neve: Zichy-séta 

Leírása: 

Útvonal: Zichy-kastély - Katolikus templom - Kossuth szobor és Emlékpark 

- Református templom.  

Séta indulási ideje: Mindkét napon 9 órától két óránként a nyitva tartási 

időben 

Séta indulási helye: Bartók Béla Művelődési Ház 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Lovasmúzeum 

KOMÁROM-ESZTERGOM Bábolna, Mészáros u. 1. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Lovasmúzeum a volt Tiszti Kaszinó épületében található. A műemléképület 

eklektikus, barokk hatású. A termekben a bábolnai lótenyésztés különböző 

emlékeit ismerhetik meg a látogatók. A kiállított tárgyak között korabeli 

iratok, térképek, könyvek, festmények, fotók, szerszámok, elnyert díjak 

és oklevelek, valamint különböző használati tárgyak láthatók. A kiállítás 

anyaga a több mint 200 éves múltról mesél: híres lovakról és lovasokról, 

világhírű ménesparancsnokokról és azokról a névtelen lovászokról, 

fogathajtókról, akik munkájukkal és teljesítményükkel hírnevet, 
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megbecsülést szereztek Bábolnának, és világhírűvé tették azt. A 

Lovasmúzeumban óránként indul vezetés. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.babolnamenes.hu 

 

Rendezvény neve: XXV. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok 

Tematika: búcsú, vásár 

Leírás: 

A rendezvény időpontja: szeptember 16-19. 

Rendezvény helye: Bábolnai Ménesbirtok, Bemutatótér 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 órától 

 

Helyszín neve: Görög katolikus templom 

KOMÁROM-ESZTERGOM Esztergom, Kossuth u. 60. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templom 1768-ban lett felszentelve, mint szerb ortodox templom, ezért a 

városban  

így ismerik: rác templom. 2000-ben a Görög Katolikus Egyház tulajdonába 

került. Az egyházközség 2004-re felújította, 2005-re a hozzá tartozó 

paróchia is megújult. Az egykori ikonosztázion alapképeinek másolatai 

alkotják a trónus-ikonokat, a hajó jobb oldali  

öblét Latorcai Jánosné Újházi Aranka Lázár feltámasztása c. ikon-

kompozíciója tölti ki. 

A paróchia alagsorában a valamikori johannita kolostor falai láthatók. A 

főoltár a vízivárosi plébániatemplom korábbi Szent István oltára. Az 

országban egyedülálló  

módon Mahr-rendszerű fűtés került bevezetésre. Mindkét nap 11 órától 

vezetett séta indul, 1 óra időtartamban. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

 

Rendezvény neve: Vecsernye és liturgia 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Vecsernye 19-én 17 órakor lesz, liturgia 20-án 10 órakor. 

Rendezvény helye: Görög katolikus templom, Esztergom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Keresztény Múzeum 

KOMÁROM-ESZTERGOM Esztergom, Mindszenty tér 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az 1875-ben alapított Keresztény Múzeum Magyarország legnagyobb egyházi 

gyűjteménye. Középkori magyar, német, osztrák festészet és szobrászati 

kincsei közül a legismertebb Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára 

Garamszentbenedekről (1427), az Úrkoporsó (1480-as évek) és MS mester 

négy passiótáblája (1506). 10 órától tárlatvezetés indul a múzeumban. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 

Honlap: www.keresztenymuzeum.hu 

 

 

Helyszín neve: Féja Géza Közösségi Ház 

KOMÁROM-ESZTERGOM Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 50. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  
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Leírás: 

Jelenleg a Féja Géza Közösségi Ház Kertváros egyetlen közművelődési 

intézménye. Azon kevés intézmények közé tartozik, amely a rendszerváltás 

után megváltozott társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok közepette 

is megtalálta helyét, s tovább funkcionált. Miközben országszerte sorra 

megszűntek a hasonló jellegű intézmények a Közösségi Ház megfelelő 

szerkezetváltás után az új idők új kihívásainak is meg tudott felelni.  

Nyitvatartás: szombat: 16-22 

Honlap: www.fejageza.uw.hu 

 

Séta neve: Kisvonattal a hely történetének nyomában 

Leírása: 

A séta rövid leírása: Indulás: Féja Géza Közösségi Ház, Szent István 

király-plébániatemplom, Strázsa út &#8211; régi vasútállomás, Laktanya 

terület &#8211; Szalézi &#8222;romok&#8221;, Dobó úti vasútállomás, 

Palatinus-tó, Érkezés: Féja Géza Közösségi Ház. 

Séta indulási ideje: 19-én 16 órakor 

Séta indulási helye: Féja Géza Közösségi Ház 

Tervezett időtartam: 45 perc 

Vezető: Nagy Tibor helytörténeti kutató 

 

Rendezvény neve: Helytörténeti és spirituális barangolás 

Tematika: előadás, filmvetítés 

Leírás: 

17 órakor Írisz Fotóklub Esztergomi fohász című kiállításának megnyitója. 

Erdélyi Lila Ada és Tóth Tamás előadóművészek ünnepi műsora. 18.30 órakor 

Filmtörténeti előadás. 19 órakor Filmvetítés: Pasolini: Máté evangéliuma 

(Il vangelo secondo Matteo), 1964 - olasz-francia filmdráma - 130 perc 

(Pier Paolo Pasolini filmje a Bibliai újszövetségi részének Máté 

evangéliumát dolgozza fel, az evangélium sorainak szöveghű 

visszaadásával. Pasolini egyedi látásmódja, a film rendkívüli líraisága, 

a tradicionális és a modern elemek ötvözete révén méltán vált ez az 

alkotás a világhírű rendező legnépszerűbb művévé.). 

 

Rendezvény helye: Féja Géza Közösségi Ház 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 órakor 

 

Helyszín neve: Szent Anna római katolikus templom 

KOMÁROM-ESZTERGOM Kecskéd, Óvoda u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1764-ben a betelepített német lakosság galántai herceg Esterházy Ferenc 

segítségével elkezdte építtetni a barokk stílusú római katolikus 

templomot, mely 13 öl hosszú és 4 öl 2,5 láb széles volt. 1771-ben Virágh 

János főesperes Szent Anna tiszteletére szentelte fel. Az ólomüveg 

ablakok 1975-ből, az orgona 1891-ből származik. Igény szerint séta indul 

a templomtól a plébánia és a Mária kápolna útvonalon, 2-3 óra 

időtartamban.  

Nyitvatartás: szombat: 10-20 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Klapka György Múzeum főépülete 

KOMÁROM-ESZTERGOM Komárom, Kelemen László u. 22. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1966-ban alakult múzeumban kiállítás megnyitó lesz. 
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"Retirálj, retirálj, Komáromig meg se állj - 200 éves a komáromi 

erődrendszer címmel rendezett kiállítást Gráfel Lajos műemlékes építész 

nyitja meg 18-án pénteken 17 órakor. 

Nyitott raktár: A múzeum "Két haza egy szívben "című felvidéki néprajzi 

gyűjteménye raktárának megtekintése Horsa Istvánné Sebestyén Gyula- 

éremmel kitüntetett önkéntes néprajzi gyűjtő, az anyag gyűjtője és 

kezelője vezetésével 

Mindkét nap 10 órától 16 óráig minden óra egészkor, utolsó vezetés 16 

órakor. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.kunymuzeum.hu/klapkamuzeum 

 

 

Helyszín neve: Csokonai Művelődési Központ 

KOMÁROM-ESZTERGOM Komárom, Kelemen L. u. 7. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 

Leírás: 

A közművelődési intézmény főépülete a múlt század 30-as éveiben Vasutas 

Klubnak épült. Apránként bővítgették épületrészekkel és ezzel együtt 

funkciókkal.  

Nyitvatartás: szombat: 14-18 

Honlap: www.komaromcsmk.hu 

 

Séta neve: Lovak és katonák 

Leírása: 

A Frigyes laktanyában lévő felújított lovardát tekinthetik meg a 

tulajdonos vezetésével az érdeklődők, majd a Háborúban elesett lovak 

emlékművét érintve érkeznek meg a Monostori erődhöz, ahol idegenvetővel 

ismerhetik meg az egykor ott élt lovas katonák életét. 

Előzetes jelentkezést várunk a művelődési ház e-mail címén: csmk@vnet.hu 

Séta indulási ideje: 20-án 13.15 óra 

Séta indulási helye: Komárom, Vasútállomás 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető: Balogh Attila 

 

Rendezvény neve: Híres Komárom.....történelmi hétpróba 

Tematika: koncert, gyermekprogram, kézműves foglalkozás, tánc, 

gasztronómia, történelmi játékok, bemutatók, Vetélkedő 

Leírás: 

A Monostori erőd patinás falai között és tágas udvarán több történelmi 

helyszínen próbálhatják ki a látogatók, hogyan állnák meg a helyüket a 

régi korokban. Az interaktív időutazás közben zenei és színházi 

élményeket is gyűjthet a közönség. 

Rendezvény helye: Monostori Erőd (Komárom, Duna part 1.) 

Rendezvény időpontja: 20-án 10-17 órakor 

 

Helyszín neve: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

KOMÁROM-ESZTERGOM Mocsa, Hősök tere 2. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A 2005-ben felújított Művelődési Ház két kisebb klubhelyiséggel és egy 

150 fős színházteremmel rendelkezik. Alkalmas bálok, színházi előadások 

és koncertek lebonyolítására. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 9-12 

 

Rendezvény neve: Jótékonysági nap 
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Tematika: előadás, gyermekprogram, gasztronómia 

Leírás: 

Jótékonysági nap a Mocsai Amatőr Színjátszó Kör és a gyermekszínjátszó 

csoport közreműködésével. 19-én 10 óra: séta (épületlátogatás), 10 órától 

kemencés lángos sütés az Emlékház udvarán, 12 óra: ebéd,  

14 óra: séta (épületlátogatás), 15 óra: Pilleország - mesejáték, 17 

órától vetítés a MASZK legsikeresebb előadásaiból. 20-án 9 óra: 

szentmise, 10 óra: istentisztelet. 

Rendezvény helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Séta neve: Séta a gyermekekért 

Leírása: 

Útvonala: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Római Katolikus Templom, 

Emlékház, Református Templom. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 és 14 óra, 20-án 11 óra 

Séta indulási helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Bányász Klub 

KOMÁROM-ESZTERGOM Oroszlány,Táncsics M.u.1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány által működtetett épület 1937-ben 

csendőrőrsnek épült, majd a &#8217;40-es évek végén itt működött a község 

orvosi rendelője. Az &#8217;50-es évek közepén az épület lett a Városi 

Tanács, majd a &#8217;60-as években a várost építők munkásszállása volt. 

A &#8217;70-es évek elején az épületben könyvtár és ifjúsági klub 

működött és 1974-től a szénbánya munkahelyi művelődésének bázis 

intézménye lett; Bányász Klub néven, melyet 1992-től alapítványi formában 

működtetünk. Az egyszintes épület hasznos alapterülete 508 m2-es, kiváló 

fekvéssel, megközelíthetőséggel (kerekes székkel is), 100 %- os 

infrastruktúrával, évi 320 napos nyitva tartással 07&#8212;22-ig, 

hétvégén, ünnepnapokon rendezvény függvényében. 

Nyitvatartás: szombat: 10-22 

Honlap: banyaszklub.gportal.hu 

 

Rendezvény neve: Családi Nap 

Tematika: koncert, gyermekprogram, kézműves foglalkozás, filmvetítés, 

Vetélkedő 

Leírás: 

Őszi Családi Nap, szöszmötölő, interaktív gyerekműsor, játszóház, családi 

vetélkedő, totó, tombola, filmvetítés, családi séta akadályokkal kb.: 

1000 m. 

Rendezvény helye: Bányász Klub 

Rendezvény időpontja: 19-én 14-20 óráig 

 

Helyszín neve: Görög-római szobormásolatok múzeuma (egykori zsinagóga) 

KOMÁROM-ESZTERGOM Tata, Hősök tere 7. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A tatai zsidó hitközség XVIII. században épült zsinagógáját 1861-ben 

romantikus stílusban Wechselmann Ignác tervei szerint építették át. A II. 

világháború után az épület vásárlás útján megyei tulajdonba került és 
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1975 óta múzeumként hasznosítják. Tárlatvezetés 10 és 14 órakor lesz, 

múzeumpedagógia foglalkozást 10-17 óra között tartanak.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.kunymuzeum.hu 

 

 

Helyszín neve: Várkápolna (Tatai vár) 

KOMÁROM-ESZTERGOM Tata, Vár 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Eszterházy uradalom a XVIII. században épült udvarbíró házának és 

uradalmi börtönének udvarára a XIX. század elején kápolnát is építettek a 

rabok számára. Az épület történetének sajátos színfoltja, hogy az 

uradalom lovassportját meghatározó angol kolónia számára a későbbiekben 

mint anglikán kápolna is működött.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.kunymuzeum.hu 

 

---NÓGRÁD--- 

 

Helyszín neve: Palóc Múzeum 

NÓGRÁD Balassagyarmat, Palóc liget 1. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Kiállítások: A bölcsőtől a sírig. Tudós köznemesi könyvtár - nemzeti 

történetünk tükre. Időszaki kiállítások: Boldogasszony fehér fátyolával - 

öltöztetős ábrázolások és szakrális textilek Közép-Európában. 

"Állíttatott keresztínyi buzgóságbul..."szakrális kisemlékek Dél-

Szlovákiában, kiállításmegnyitó 19-én. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.nogradi-muzeumok.hu 

 

Séta neve: Ligetséta 

Leírása: 

Séta a balassagyarmati Palóc ligetben, ahol a Palóc Múzeum, a Palóc ház 

áll, valamint kitekintés a balassagyarmati Vármegyeházára és a Bíróság 

épületére. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10-16 óráig folyamatosan 

Séta indulási helye: Palóc Múzeum 

Tervezett időtartam: kb. 1 óra 

Vezető: Szabó Péter 

 

Helyszín neve: Palóc Ház 

NÓGRÁD Balassagyarmat, Palóc liget 1. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A jellegzetes palóc porta áttelepített épületekből áll - boronafalú 

házból, istállóból, pajtából. A ház berendezése is eredeti. A porta 

mellett kápolna áll. A házat Karancskesziből, illetve Karancslapujtőről, 

az istállót Bocsárlapujtőről, a pajtát pedig Patvarcról szállították ide. 

A szobában hatalmas, belülről fűthető, sípos kemence áll. A legfontosabb 

bútordarab a fal mentén körben húzódó, széles pad, amely a nagycsalád 

több tagjának alvóhelye is volt. A parasztporta szomszédságában áll a 
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Szandán 1880 körül épített út menti kápolna másolata. Itt kapott helyet 

egy Karancs-vidéki útszéli kereszt rekonstruált változata is. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

 

Helyszín neve: Szent György templom 

NÓGRÁD Bátonyterenye, Alkotmány út 17. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A háromkarélyos templom Nagybátonyban 1735-ben épült a középkori templom 

köveiből. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Szent Antal kápolna 

NÓGRÁD Bátonyterenye, Iskola út 6. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Pártházból kialakított kápolna. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Szent István király templom, Maconka 

NÓGRÁD Bátonyterenye, Ózdi út 153. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A román és gótikus stílusú, XIII. századi templom egyenes záródású 

szentéllyel épült, és XIII-XIV. századi freskók díszitik. Benne 

helytörténeti kiállítás látható. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület, 

Bemutatóhely 

NÓGRÁD Ipolytarnóc 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, TERMÉSZETI 

ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Kontinensünk egyik legösszetettebb és látványosan kiépített ősmaradvány 

lelőhelye az 510 hektáros Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi 

Terület. Az 1944-ben védetté nyilvánított, világhírű terület földtani 

örökségünk gyöngyszeme, egy 20 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa 

által elpusztított ősvilág páratlan gazdagságú lelőhelye. Geológiai 

tanösvényünk a "Borókás-árok". 

Nyitvatartás: vasárnap: 9.30-15.30 

Honlap: ipolytarnoc.kvvm.hu 

 

 

Helyszín neve: Kozárdi Kápolna 

NÓGRÁD Kozárd, Kápolna tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A téren található a kápolna - Faluház-Harangtorony-Mária szobor együttes. 

A kozárdi Szeplőtelen Fogantatás kápolna ad helyet Szurcsik János 

festőművész hét szakrális oltárképének, tizennégy nagy stációképének, és 

a színházteremben további két Szurcsik kép látható. A kápolna bejáratát 

Párkányi Rab Péter nagyméretű bronz "Zenélő Angyal" alkotása, a 

harangtorony mellett hatalmas sziklából faragott Szűz Mária szobor 

látható. 

Nyitvatartás: szombat: 9-22 vasárnap: 9-22 

 

Rendezvény neve: Magyar Ízek - Magyar Színek Gasztronómiai és 

Gyümölcsfesztivál 

Tematika: gasztronómia 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Kozárd falu és a Kozárdi Almavölgy 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Séta neve: Kozárdi séta 

Leírása: 

A Kozárdi Kápolna - Faluház - Harangtoronytól elindulva további hét 

köztéri szobor és a védett palócházak bemutatása. 

Séta indulási ideje: kétóránként indul 

Séta indulási helye: Kápolna elől 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

NÓGRÁD Mátraverebély, Dózsa György u. 4. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templom háromhajós gótikus templom, a XIV. század végén épült románkori 

alapokra. Építtette Verebi Péter erdélyi alvajda.  

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 12-18 

 

 

Helyszín neve: Kisboldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus 

templom 

NÓGRÁD Nógrádmegyer, Petőfi út 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A késő barokk stílusú római katolikus templomot a régebbi templomból 

1785-94-ben alakítottak ki. A falunak már 1332-ben plébániája volt, de a 

régi templomról 1688-ból és 1771-ből vannak adatok. Az 1775 áprilisában 

dúló tűzvészben megsemmisült, csak a falai maradtak, majd újraépítése 

után 1776-ban ismét leégett. Átépítése során csak a szentély régi falait 

hagyták meg, a hajót elbontották és helyette szélesebb, hosszabb 

épületrészt emeltek. Kriptája is volt, melynek bejárata az átépítéskor a 

falak közé került, ezért földdel feltöltötték. A mai torony 1890-ben 

épült Végh Pál nógrádmegyeri születésű egerbaktai plébános költségén. A 

ma álló templom egyhajós, érdekes alaprajzi elrendezéssel. A bejárati 

ajtó az északi homlokzaton, a szentély közép-tengelyében, a torony 

viszont ugyanebben a tengelyben a szentély mögött a templom ellenkező 

oldalán van. A szentély mindkét oldalán egy-egy, a szélesebb 

keresztméretű hajón három-három félkörös záródású ablak látható. A 

templom látogathatóságát a Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 

Művelődési Ház és Könyvtár biztosítja. 
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Nyitvatartás: vasárnap: 9-11 és 15-17 

Honlap: www.megyeriskola.extra.hu 

 

 

Helyszín neve: Művelődési Ház és Könyvtár 

NÓGRÁD Nógrádmegyer, Petőfi út 100. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A művelődési házat 1959-ben, társadalmi munkában kezdték el építeni és 

1961-ben már mozielőadásokat, színházi előadásokat (Déryné Színház) 

tartottak benne. Az épület homlokzatát Radics István helybéli festőművész 

alkotása díszíti.  

Nyitvatartás: szombat: 10-22 

Honlap: www.megyeriskola.extra.hu 

 

Rendezvény neve: &#8222;Múltunk értéke a jövőnk záloga&#8221; 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram, tánc, Népzene 

Leírás: 

10 óra: &#8222;Nógrádmegyer kulturális öröksége&#8221;c. kiállítás 

megnyitója. Mely bemutatja a település művészeinek (festők, szobrász, 

gyékényező) alkotásait, a helyi vadásztársaság munkáját, a település 

tárgyi, természeti értékeit. 11 óra: Vendégvárás. 12 óra: A Nógrád megyei 

pásztortánc hagyományok ; a megyeri juhásztánc, Kukucska Ernő munkássága. 

Tamásné Veres Katalin néptánc pedagógus; Terény, előadása filmvetítéssel. 

13-15.30-ig Szüreti felvonulás. 16-18 óra: Hagyományőrző műsor: a 

meghívott hagyományőrző együttesek bemutatkozása. Az általános iskolások, 

óvodások műsora.  

19 óra -: Esti kavalkád - Fellépési lehetőség a kistérségben elő előadók 

részére (tánc, zene, ének). 21 óra: Pop előadó. 21 25: Tűzijáték. 

Rendezvény helye: Művelődési Ház és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-22 óra 

 

Helyszín neve: Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 

NÓGRÁD Palotás, Szabadság út 26. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1978. augusztus 20-án, adták át Palotás új művelődési házát, amely a 

megye egyik legkorszerűbb művelődési háza volt. 1985-ben vette fel a 

Mihályfi Ernő nevet, akinek hagyatékából, halála után az első kiállítást 

itt rendezték meg, születésének 80. évfordulója alkalmából. 

A 23 helyiségből álló, közel 700 nm alapterülettel rendelkező épület 

modern stílusú, lapos tetős létesítmény. 200 személyes nagytermében 80 

nm-es színpad található. Egy kisebb klubteremmel, egy kamarateremmel, 

nagy előtérrel, kondicionáló teremmel és több mint 15 000 kötetes 

könyvtárral szolgálja a község és a mikrotérség lakosságát. A művelődési 

házban több kiscsoport és civil szervezet is működik, tevékenykedik. 

Programjai között valamennyi korosztály talál kedvére valót. 

 

Nyitvatartás: szombat: 11-24 

Honlap: www.palotas.hu 

 

Rendezvény neve: Kultúrházak éjjel-nappal Palotáson 

Tematika: koncert, előadás, filmvetítés, tánc 

Leírás: 

Irodalom, színjátszás, képzőművészet, film, tánc, zene, csillagles a nap 

folyamán: Kiállítás a művelődési ház előterében (festmény, fotó, könyv) 
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civil     szervezetek bemutatkozása, programjai. Ingyenes internet-

használat. Sporteszközök ingyenes használata. Amatőr rock együttesek 

nyilvános próbája. Költői felolvasó est a könyvtárban. Nyilvános néptánc 

próba és táncház. Amatőr színjátszó csoport előadása. Éjszakai 

filmvetítés. Távcsöves csillagles. Épületlátogatás 17 órakor. 

Rendezvény helye: Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 11-24 órakor 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

NÓGRÁD Patvarc, Gyarmati u. 64. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Idézet Zólyomi József: Patvarc története c. könyvéből 

"Ezt a római katolikus templomot építtette keresztény buzgalommal 

méltóságos Szent-Iványi Anzelm - császári, király kamarás úr özvegye 

született Bezerniczky Katalin - Patvarc helység földes asszonya által 

1898-ik évben." 

Nyitvatartás: szombat: 13-20 vasárnap: 13-20 

 

 

Helyszín neve: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Városi 

Művelődési Központ 

NÓGRÁD Pásztó, Deák Ferenc út 14. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A 41 éves múlttal rendelkező intézmény a 2007-es felújítást követően 

megújult színterekkel és új közösségi formákkal várja az idelátogatókat. 

A program során mód nyílik az épület minden egységének a megtekintésére, 

beleértve a fiatalok kedvelt találkozóhelyét, a Pásztói Ifjúsági Klubot 

és szolgáltatásait is. Mindkét napon változatos programokkal várják az 

érdeklődőket az intézmény munkatársai, az itt működő civil szervezetek, 

klubok és alkotókörök tagjai. 

Nyitvatartás: szombat: 15-23 vasárnap: 10-23 

Honlap: www.pasztoimuvkozpont.blogspot.com 

 

Rendezvény neve: Pásztói őszköszöntő 

Tematika: koncert, előadás, tánc, gasztronómia, Népzene 

Leírás: 

Szeptember 19. (szombat) 

 

15.00-17.00   Őszköszöntő játékdélután  a művelődési  központ és a  Nők a 

Szebb Jövőért    Egyesület közreműködésében  (terményképek és 

bábuk, szárazvirág díszek,     őszi témájú decoupage képek és 

gipszfigurák készítése, játékos versenyek) 

16.00-17.30    Élj egészségesen! címmel az egészséges életmódot 

népszerűsítő előadás és      ételkóstoló  a Boldog Élet Klub, az 

Agykontroll Klub és az Őszirózsa       Nyugdíjas Klub  

közreműködésében 

17.00-           Hannah Montana Fun Club alakuló foglalkozása 

filmvetítéssel a Pásztói 

      Ifjúsági Klubban (PIK) 

17.30- 19.00     A II. Athéné Alkotótábor agyagából készült kiállítás 

megnyitója, majd az 

  Alkotókör tagjainak nyílt irodalmi felolvasóestje zenével, baráti  

   együttléttel 
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19. 00- 20.00     &#8222;Két karodban &#8221; címmel a MI Színjátszó 

Csoport RADNÓTI ESTJE 

                     a színházteremben 

20.00- 23.00      Hip-Hap Party a PIK-ben mágia és a boszorkányság 

jegyében 

   Házigazda:  a művelődési központ Daf Jam Dance School csoportja 

 

 20-án 25. Szüreti Felvonulás és 5. Szőlő és Borünnep: szüreti 

felvonulás, hagyományőrző csoportok bemutatkozása, borok és palóc ételek 

kóstolója, kézműves kirakodóvásár, szüreti bál. 

Rendezvény helye: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 

Városi Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: József Attila Művelődési és Konferencia Központ 

NÓGRÁD Salgótarján, Fő tér 5. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A József Attila Művelődési Központ a Hild-díjas salgótarjáni városközpont 

egyik reprezentatív épülete, melyet Szrogh György állami díjas építész 

tervei alapján 1966 tavaszán adtak át. Belső tereiben és külső építészeti 

környezetében országos és nemzetközi hírű képzőművészek alkotásai 

találhatók. A főbejáratnál Kő Pál József Attiláról mintázott bronz 

domborműve fogadja a látogatókat. A belső klubban látható Kiss Sándor 

bronz díszkapuja, az Üvegcsarnok falát Blaskó János muránói üvegből 

készült mozaikja díszíti. Az épület előtti téren Varga Imre Radnóti 

szobra és Somogyi József Szabadság emlékműve, az intézmény mögött Varga 

Imre Város című domborműve került elhelyezésre. Intézményünk jelenős 

szerepet játszik a város kulturális életében. Otthont adunk, segítséget 

nyújtunk a civil szervezeteknek, köröknek, amatőr művészeti csoportoknak, 

szervezzük a város színházi életét, valamint szórakoztató és zenei 

programokat kínálunk különböző korosztályoknak. Legbüszkébbek mégis 

azokra a rendezvényeinkre vagyunk, amelyeket az elmúlt évek változásai és 

működési feltételeink romlása ellenére is sikerült életben tartanunk 

(Tarjáni Tavasz, Nemzetközi Dixieland Fesztivál, Szeretet Nap stb.). 

Nyitvatartás: szombat: 10-24 

Honlap: www.stjazz.hu 

 

Séta neve: Megőrzött tradíciók &#8211; Séta a Kohász Művelődési Központba 

Leírása: 

Sétánk célja a 130 éves salgótarjáni Kohász Művelődési Központ 

megtekintése és koszorúzása. A nagy múltú intézmény falai között 

nyilvánították 1922-ben várossá Salgótarjánt. A vasgyári kultúrház - 

mecénás vállalatvezetőinek segítségével - életre hívta, átszőtte és 

megerősítette Salgótarján kulturális gyökereit. 1870-ben elemi iskola, 

1887-ben Salgótarján első műkedvelő színtársulata, 1897-ben gyári 

fúvószenekar alakult meg az épületben. Alapítási céljaihoz hűen őrzi a 

kulturális hagyományokat, szokásokat, közösségeket, a könyvtárat, a 

rendezvényeket és életben tartja, népszerűsíti, hasznossá teszi azokat a 

jelen kor és az utódok számára. A sétában rész vesznek Salgótarján amatőr 

színjátszói, akik kosztümben, jelmezben invitálják a közönséget a 

Színházi Kavalkádra. 

 

Séta indulási ideje: 19-én 15 óra 

Séta indulási helye: Salgótarján, Fő tér 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  
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Rendezvény neve: Kultúrházak éjjel-nappal - színházi kavalkád 

Tematika: koncert, előadás, kiállítás 

Leírás: 

16.30 óra Hívogató - Fő tér. A bemutatkozó társulatok rövid, látványos, 

zenés invitálója. 

16.45 &#8222;Kulisszatitkok&#8221; &#8211; Az elképzeléstől a 

megvalósításig. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ 

megtekintése vezetővel. 

17.00 Színházi kavalkád &#8211; Kicsiknek és nagyoknak 

József Attila Művelődési Központ, színházterem. 

Nemes ügyért fogtak össze a Salgótarjánból és környékéről elszármazott 

színészek és előadóművészek ez év tavaszán Salgótarjánban azért, hogy már 

szeptemberben forgószínpadon kezdődhessen el a színházi évad. A közel 

tizenötmilliós beruházás megvalósulásával olyan műveket is láthat a helyi 

közönség, amelyek díszlete kifejezetten igényli ezt a technikát. Fővárosi 

és helyi cégeknek, valamint Salgótarján Önkormányzatának és a művelődési 

központnak köszönhetően a projekt - reményeink szerint - szeptemberre 

megvalósul, így az átadás méltó módja lesz a Színházi Kavalkád. A 

rendezvényre neves zsűrit invitálunk (Nánay István kritikus, Csizmadia 

Tibor színigazgató, a SZFE tanára) akik által kiválasztott társulat 

meghívást kap az ifjúsági bérletsorozatunkba. Program: Madách Imre 

Gimnázium és SzKI. Krajczár Színjátszó Köre 

 "... és a sötéten túl van a világ..." variációk Vörösmarty Mihály 

Csongor és Tünde című drámájára. 

(Rendező: Králik Zoltán) Vertich Színpadstúdió: Önnek ficereg? 

(El)beszélgetések több képben. (Rendező: Molnár Ernő, Susán Ferenc) Andi 

színjátszósai: Ettüdök 

(Rendező: Garamvölgyi Andrea). IMPRO' Színpad: Lear király és a só 

(Rendező: Nagyné Hajdú Györgyi) 

Cogito ÁMK Hibó Tamás. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Prücsök 

Színpad &#8222;Párna álom&#8221; - Pizsama party  zenés szerkesztett 

műsor. (Rendező: Jakubovics Judit) Cogito ÁMK Hibó Tamás Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény. Csiribiri Színpad: Elveszett játékok 

(Rendező: Tóth László) KIVISZI Színházi Műhely. Musical Kalvalkád 

(Rendező: Jakubovics Judit) Rózsavölgyi Márk AMI Szécsényi 

Tagintézményének Színjáték Tanszaka. Gömbőc úr 

(Rendező: Csukáné Szerémy Andrea) Cogito ÁMK Hibó Tamás. Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény. MOVING ART - Oh, Lord, segíts! (Rendező: 

G.Lóránt Lujza). ÖSSZJÁTÉK &#8211; A fellépő csoportok közreműködésével. 

Kiállítások: Fotógaléria: Magyar Fotográfia Napja alkalmából Czenthe Huba 

fotográfus kiállítása. Előtér Galéria: Magyar Fotográfia Napja alkalmából 

Dr. Nyiri László fotográfus kiállítása. 

Üvegcsarnok: A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tablós vándorkiállítása. 

 

Rendezvény helye: József Attila Művelődési és Konferencia Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 16-24 óra 

 

Helyszín neve: Nógrádi Történeti Múzeum 

NÓGRÁD Salgótarján, Múzeum tér 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Magyar Géza tervei alapján, 1980-ban átadott, kimondottan múzeumi célra 

tervezett épület, ma már műemléki védettséget élvez. Állandó történeti 

kiállítása a Nógrád az újkorban a XIX. század végétől kíséri végig a 

város és a megye közigazgatási, ipari, kereskedelmi és művelődési 

változásait a rendszerváltásig. A Képtárban a Mihályfi gyűjteményből 



177 
 

válogatott anyag látható, többek között Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai 

József, Galimberti Sándor, Czigány Dezső, Bortnyik Sándor, Derkovits 

Gyula, Uitz Béla, Czóbel Béla alkotásai. 

Nyitvatartás: szombat: 9-13 

Honlap: www.nogradi-muzeumok.hu 

 

 

Helyszín neve: Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye 

NÓGRÁD Salgótarján, Zemlinszky Rezső u. 1. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kiállítóhely több egységből áll. 1965-ben nyílt meg hazánk első föld 

alatti bányászati múzeuma az 1951-ben megszűnt József lejtősakna eredeti 

állapotában megmaradt részében. A 2005-ben felújított bánya gazdag élmény 

és hangulati elemekkel várja a látogatókat. A történeti kiállításnak 

helyet adó kolóniaépület 1985-től, míg a külszíni skanzen 1986-tól 

látogatható. A nógrádi szénbányászat története, tárgyi emlékei 

(termelőeszközök, műszaki berendezések, szállító- és biztosító 

rendszerek, dokumentációs anyagok) teszik egyedivé a múzeum hangulatát. 

Nyitvatartás: szombat: 9-15 vasárnap: 9-15 

Honlap: www.nogradi-muzeumok.hu 

 

 

Helyszín neve: Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark 

NÓGRÁD Tar 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Mátra aljában, a Zagyva folyó széles völgyére néző lankáson, 

közvetlenül a 21-es út mellett, egy festői szépségű helyen fekszik a 

Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark. Az Emlékpark magaslatáról csodálatos 

panoráma nyílik a Mátrára és a Cserhátra. A közelben békésen legelésző 

tehenek, a távollban erdővel, mezővel borított hegyek és dombok idilli 

környezetet nyújtanak a békességre, nyugalomra vágyóknak.A Kőrösi Csoma 

Sándor Emlékparkot a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség hozta 

létre és tartja fenn az egyetemes emberi értékek, valamint nemzetünk ősi 

hagyományainak felbecsülhetetlen értékei hirdetésének, fenntartásának és 

ápolásának céljából.Az Emlékpark legfőbb vonzereje egy hagyományos 

buddhista kegyeleti emlékmű, a Kőrösi Csoma Sándor Békesztúpa, amely nagy 

tudósunknak állít méltó emléket. Halálának 150. évfordulója alkalmából 

épült 1992-ben, Őszentsége a Dalai Láma szentelte fel ugyanazon évben. A 

Sztúpa egy szent épület, amelyben ereklyék és felszentelt tárgyak nyertek 

elhelyezést. Közelében békességet és nyugalmat talál minden zarándok és 

látogató. Ezt sokan fedezték már fel, és járnak vissza rendszeresen. A 

Sztúpa mellett áll a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpavilon, amely a tibeti 

szakrális hagyomány stílusában épült, és nagy tudós zarándokunknak, a 

Nyugati Világ Megvilágosultjának életútját tárja elénk. Ez az életút 

csodálatraméltó példát állít mindannyiunknak - magyaroknak és másoknak 

egyaránt. Szellemi óriásunk, Kőrösi Csoma Sándor szinte emberfeletti 

munkásságával beláthatatlan távlatokat nyitott az egész emberiség számára 

azáltal, hogy elsőként tárta ki a kaput egyetemes szellemi örökségünk 

egyik legjelentősebb hagyománya, a tibeti buddhizmus felé. 

A Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark ünnepélyes megalapítására 1995-ben került 

sor. Fodor Gábor művelődési és oktatásügyi miniszter ültette el első 

fáját. Felszentelését a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség 

alapítója és szellemi vezetője, a Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse 
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végezte el. Azóta sokan nyertek itt testi, lelki és szellemi felüdülést, 

akár egy rövid látogatás alatt, akár úgy, hogy egész napot töltenek itt. 

Mindkét nap 11,14,16 órakor séta indul Tara Teaház, Békesztúpa, Kőrösi 

Csoma Sándor Emlékpavilon, Tibet Pavilon, Tara Teaház útvonalon. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 10-19 

Honlap: www.korosi-emlekpark.hu 

 

Rendezvény neve: Kultúrshow 

Tematika: gasztronómia, Múzeumpedagógia 

Leírás: 

A sztyeppei népek hagyományos életmódjának főbb aspektusait bemutató 

interaktív foglalkozás keretében a látogatók megtekinthetik és saját 

maguk is kipróbálhatják a hagyományos csuba viseletet, megkóstolhatják és 

készíthetnek campát (őrölt, pörkölt árpalisztből készült tradicionális 

eledelt), tibet teát, és bevezetést kapnak a meditáció első lépéseibe. 

Rendezvény helye: Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, Tara Teaház fölötti rét 

Rendezvény időpontja: Igény szerint, kb. 1-1,5 óránként 

 

Séta neve: Nemzeti értékek nyomában a Börzsöny ÉK-i csücskéhez 

Leírása: 

Útvonal: Drégely - Csitári kápolna - Bába-hegy - Honti szakadék - Dobogó-

hegy - Drégelyvár. Előzetes bejelentkezés szükséges szeptember 8-ig a 

következő elérhetőségeken: vorosvarycs@bthe.hu, vagy 06-30-982-59-76. 

Séta indulási ideje: 20-án 9.15 órakor 

Séta indulási helye: Drégely, vasúti megállóhely 

Tervezett időtartam: 4 óra, 12 km 

Vezető:  

 

Séta neve: Patvarci séta 

Leírása: 

Útvonala: Önkormányzat - Mailáth-kastély - harangláb - Evangélikus 

templom. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 14 óra 

Séta indulási helye: Patvarc, Gyarmati u. 48. (Önkormányzat épülete 

előtt) 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Vezető:  

 

Séta neve: Rétsági Séta 

Leírása: 

Emléktáblák, műemlékek felkeresése, a helytörténeti gyűjtemény 

megtekintése. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Városi Művelődéi Központ és Könyvtár, Rétság 

(Rákóczi út 26.) 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

---PEST--- 

 

Helyszín neve: Beöthy-Kunig-Müller-Hay-Fábián-Kazinczy-Berg kúria 

PEST Abony, Nagykőrösi u. 10. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kúriát 1786-ban a bessenyői és eörvendi Beöthy család építtette. A 

tulajdonosok közül ismertebb a Kazinczy család. A nyelvújító Kazinczy 

Ferenc öccse és felesége: Kazinczy Miklós és Beőthy Viktória laktak ebben 
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a kúriában. Jelenleg Pest Megye Önkormányzata által működtetett Speciális 

Otthon iroda épületeként funkcionál. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely 

PEST Abony, Vasút út 16. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kétszintes magtár épület az 1750-es évek körül épült. Az épületben 

helyet kapott az 50 éve alapított múzeum gyűjteménye. Az állandó 

kiállításban megtekinthető többek között az abonyi tanyavilág 

földművelésének, a szőlőtermesztésnek eszközei, gépei, valamint a szoba, 

konyha, kamra tárgyi anyaga. A közgyűjtemény Abonyi Lajos író nevét vette 

fel. 50 esztendő - Az Abonyi Lajos Falumúzeum múltja és jövője címmel 

nyílik kiállítás szeptember 19-én. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom 

PEST Alsónémedi, Fő út 64. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A barokk templomot Árpád-kori alapokra építtette, valamint 1751. december 

31-én a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelte fel a Váci 

Egyházmegye akkori püspöke, Althann M. Károly. A templom igen értékes 

belső berendezéssel bír. A főoltáron páros oszlopok között életnagyságú 

feszület látható, kétoldalt Mária és Szent János szobrával. A 

mellékoltárokon a Fájdalmas Szűz és Nepomuki Szent János oltárképeit 

helyezték el. A 2002 és 2005 között lezajlott renoválási munkák nyomán 

megújult a főoltár, a két mellékoltár, a szószék és a keresztelőkút, 

melyeket Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök áldott meg 2005. augusztus 28-

án.                     

Nyitvatartás: szombat: 10-20 vasárnap: 12-18 

 

Rendezvény neve: Ünnepi szentmise és körmenet 

Tematika: előadás 

Leírás: 

20-án - templomunk búcsúnapján - 10 órakor ünnepi szentmise és körmenet 

Rendezvény helye: Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 órától 

 

Rendezvény neve: Lélektánc - hangverseny 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Vedres Csaba és Gyermán Júlia orgona-hegedű hangversenye. A 

&#8222;Lélektánc" c. CD elkészítésének gondolata először egy szentendrei 

orgona-hegedű koncert után merült fel bennünk. Az volt az érzésünk, hogy 

az ott előadott zenei anyag &#8211; annak ellenére, hogy különböző korok, 

stílusok képviseltetik magukat benne &#8211; valamilyen módon mégis kerek 

egészet alkot. A felvételek elkészítésekor döntő szempont volt számunkra 

a zene élő, technikai beavatkozásoktól mentes jellegének megtartása. A 

darabok összeállításakor leginkább az vezérelt bennünket, hogy olyan 

tételek hangozzanak el ezen a lemezen, amelyek az embert megszólítják, 

sorsának végiggondolására ösztönzik. Épp ezért a CD-n hallható művek egy 

része csendes, visszahúzódó, meditatív. Több egyházi népének motívumai és 
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variánsai is szerepet kaptak a Vedres-szerzeményekben (Jöjj, Szentlélek, 

Úristen; Messziről száll dalunk; Uram Jézus, légy velünk). 

Felhasználásukkal azt szerettük volna jelezni, hogy ez a sokszor 

méltatlanul alábecsült zenei örökség &#8211; XX&#8211;XXI. sz.-i közegbe 

helyezve &#8211; a mai ember számára is komoly üzenetet hordozhat. Vedres 

Csaba, Gyermán Júlia. (www.vedrescsaba.hu) 

Rendezvény helye: Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom 

Rendezvény időpontja: 19-én 18 órakor 

 

Helyszín neve: Volt skót bencés rendház épületegyüttese 

PEST Budajenő, Fő u. 1-3. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 

Leírás: 

Négy különálló épületből álló együttes. A főépület egyemeletes, 

középrizalitos, kora klasszicista stílusú. Építése az 1800-as években 

fejeződött be. A ház homlokzatán a szerzetesrend címere látható. A 

rendház egyes termeiben még fellelhetők az eredeti freskók maradványai. A 

közelmúltban felújított, tornateremmel bővülő épületegyüttesben jelenleg 

iskola, polgármesteri hivatal és posta működik. Példamutató a 

műemlékegyüttes kor igényeit figyelembe vevő, de a műemléki értékekhez 

alkalmazkodó bővítése. Az iskolában kiállítások láthatók. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

PEST Budajenő, Kossuth Lajos u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A barokk sílusú templom 1756-1759 között épült. Tervezte: Oraschek Ignác. 

Berendezés: Szt. Sebestyént ábrázoló barokk oltárkép és szószék. 

19-én 18 órakor mise, a plébánián egész nap miseruhák kiállítása látható. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Magtár 

PEST Budajenő, Magtár u. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

 

Leírás: 

Szabadonálló, háromszintes magtárépület, feltehetően a XIX. század elején 

épült, az apátság majorságának egyetlen megmaradt épülete. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 

 

Séta neve: Budajenő értékei 

Leírása: 

Útvonal: Magtár - Öregtemplom és Kálvária - pincesor - Katolikus templom 

- volt skót Bencés Apátság épületegyüttese, ezen belül a tárgyalóvá 

átalakított volt istálló megtekintése - séta vissza a Magtárhoz a Fő 

utcán keresztül a helyileg védett tornácos parasztházak mentén. 

Séta indulási ideje: 19-én 13 óra 

Séta indulási helye: Magtár előtt 

Tervezett időtartam: kb. 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Római Katolikus Temetőkápolna, ún. Öregtemplom és a 

Kálvária stációi 



181 
 

PEST Budajenő, Petőfi u. (Kápolna domb) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A temetőkápolna Árpád-kori eredetű, a XII. századi templom romjaira épült 

feltételezhetően a XIII-XIV. század fordulóján. Falában XII. századi 

dombormű található, falazata bizánci stílusjegyeket hordoz. Az 

Öregtemplom, a kálvária és a régi temető a stációkkal együtt összefüggő 

épületegyüttest alkot. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 

PEST Bugyi, Kossuth L. u. 28. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Művelődési Ház közel 100 éves épülete eredetileg a falu nagyvendéglője 

volt. 1956 óta a helyi a közművelődés meghatározó színtere. Valamennyi 

helyisége szükségszerűen többfunkciós. Egy színpaddal ellátott nagyterme 

van, mely 200 néző befogadására alkalmas. Három foglalkoztató terem 

mellett egy iroda áll  a  szakemberek rendelkezésére. Az intézményben e-

Magyarország pont működik. 

Nyitvatartás: szombat: 10-24 vasárnap: 10-23 

 

Rendezvény neve: Színházi élet... 

Tematika: előadás 

Leírás: 

19-én 17 óra: Molnár Ferenc: Az ibolya (A Komédiások Amatőr Színkörének 

előadása). Interaktív előadás a nézőkkel, kamaszoknak és felnőtteknek, a 

FÉSZEK Színház társulatának közreműködésével, a Körforgalom c. dráma 

jeleneteinek közös továbbgondolása a nézőkkel. 20-án 15 óra: Színházi 

kvízjáték, Improvizációk színházi élmények alapján, Beugró &#8211; 

Komédiás módra (játékok az érdeklődők részvételével).  

Rendezvény helye: Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Séta neve: Beleznay kúria 

Leírása: 

A XVIII. sz. közepén épült &#8211; kívülről teljesen, belül részben 

&#8211; felújított Beleznay barokk stílusban épített kúria, mely nemcsak 

Bugyi nagyközség legrégibb építészeti emléke, hanem a leendő szabadidő 

központ is. 

Séta indulási ideje: Mindkét nap 15 órakor 

Séta indulási helye: Bugyi, Beleznay tér 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Gyermekkönyvtára 

PEST Cegléd, Gubody u. 15. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

1987 óta működik gyermekkönyvtárunk jelenlegi helyén egy műemlék jellegű 

volt polgári házban, a városközpontban. A patinás épület az 1890-es 

években épült Vaskovits Antal irányításával. A két szintet tágas folyosó 

köti össze. A több teremből álló gyermekbirodalom egyik szobája kazettás 
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famennyezetű, többszögletűre kiképzett terem. Szép látványt nyújt az 

ifjúsági terem mennyezetét díszítő színes gipszstukkó is, melynek eredeti 

állapotban történő rekonstrukciójára 2000-2001-ben került sor. A 

munkálatok során a gipszstukkó alatt a négy fal felső részén ovális 

alakban eredeti falfestmények nyomaira is bukkantak, melyek teljes 

restaurálása még várat magára. Kézműves foglalkozások, irodalmi játékok 

várják a gyerekeket. 

Nyitvatartás: szombat: 8-15 

Honlap: www.cegledikultura.hu 

 

 

Helyszín neve: Cegléd Városi Sporttörténeti Gyűjtemény 

PEST Cegléd, Gubody u. 9. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Több mint harminc évvel ezelőtt - 1978-ban - néhány lelkes, nyugdíjas 

sportember megalakította a Ceglédi Sporttörténeti Bizottságot. A jogi 

formát máig nem öltő civil szervezet Kürti Béla tanár, helytörténeti 

kutató vezetésével célul tűzte ki a város, akkor közel százéves 

sportmúltjának felkutatását. Jelenleg a három kiállító teremben, mintegy 

120 négyzetméteren láthatóak az értékes trófeák, az egykori sportsikerek 

emlékei, jelesül versenydíjak, kupák, relikviák és sok minden, ami a 

sporttal társítható. Ezen felül a 2100 kötetes könyvtár, korszerű tároló- 

és előkészítő helyiség biztosítja a kutatók, a szak- és diploma 

dolgozatok készítőinek munkáját. A ceglédi illetőségű olimpikon tablóján 

szereplők megtestesítik - keretbe foglalják - a helyi sportélet majd 

teljes korának sikereit, dicsőségét. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-12 

 

 

Helyszín neve: Kossuth Művelődési Központ 

PEST Cegléd, Kossuth tér 5/a. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A ceglédi Kossuth Művelődési Központ épülete 1927-ben Ipartestületi 

Székháznak készült. Abban az időszakban reprezentatív megjelenése miatt 

"kultúrpalotának" is nevezték. Azóta is városunk egyik legjelentősebb 

kulturális létesítménye. Épületegyüttese a korszerű közművelődési formák 

mellett egyéb a lakosságot érdeklő és érintő események színtere. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

Honlap: www.cegledikultura.hu 

 

Rendezvény neve: Színházi bemutatók 

Tematika: előadás, Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

Betekintés a Sziget Színház próbájába, beszélgetés Pintér Tiborral. A 

helyi színjátszó kör bemutatója a színházteremben. 

Rendezvény helye: Kossuth Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 20-án 

 

Rendezvény neve: A kulturális örökségek népszerűsítése 

Tematika: Vetélkedő 

Leírás: 
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A résztvevő ceglédi kistérségi települések kulturális kincseinek 

felkutatása, megismerése, játékos, szórakoztató formában. A versenyben 

szereplő csapatok  rávezető feladatok segítségével bejárják a vidék 

jelentős kulturális helyeit, emlékeit. 

Rendezvény helye:  

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Rendezvény neve: Ceglédi rendezvények 

Tematika: előadás, Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

Találkozó egy híres előadóművésszel. A "Hangtársulat" toborzója. Az Erkel 

Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézet képzésajánlatai. 

Rendezvény helye: Kossuth Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Községi Könyvtár 

PEST Csömör, Vörösmarty u. 1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az épület a II. világháborúig sváb kocsma volt, ahol a helyi köz- és 

kulturális élet is helyet kapott, majd az ötvenes évektől művelődési ház 

szerepét tölti be a mai napig. Érdekessége, hogy a máig megmaradt szép 

pince, korszerűsítve közösségi színtérré alakult. Az épületben kapott 

helyet még a könyvtár is.  

Nyitvatartás: szombat: 10-23 

Honlap: www.psmhcsomor.hu 

 

Rendezvény neve: Kulturális Örökség Napja - Csömör 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás, kiállításmegnyitó, könyvbemutató, 

Vetélkedő 

Leírás: 

A Kulturális Örökség Napja alatt a Galéria- és a Sarokteremben Frank 

Gyula fotókiállítása látható. Pince Tanya: Filmvetítés, a Könyvtár 

kiállítása, szakrális könyvbemutatók, internetes honlapok bemutatása;  

15-17 óra Mesevilág - Benedek Elek évforduló kapcsán, játékos vetélkedő 

családoknak. 

 

Rendezvény helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Községi Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-23 óráig 

 

Helyszín neve: Dabasi Szőlős - Őrangyalok temploma 

PEST Dabas, Alkotmány u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Felsődabasi katolikus templom 

PEST Dabas, Fő út 61. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 
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Helyszín neve: Kossuth Művelődési Központ - Kossuth Ház Galéria 

PEST Dabas, Kossuth László u. 19. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A XIX. század első felében épült udvarház szabadon álló, földszintes, L 

alakú épület. A Kossuth Ház, történelmi vonatkozásai miatt a város 

jelentős műemléke. Az épület Dabas Város Önkormányzatának tulajdona, 

működtetője a Kossuth Művelődési Központ. A Galériában megtekinthető 

kiállítás: II. Dabasi kistérségi műkedvelő képző és iparművészek 

kiállítása. 

Nyitvatartás: szombat: 10-20 

Honlap: www.kmkdabas.hu 

 

Rendezvény neve: Kistérségi egyházi kórus koncertje 

Tematika: koncert 

Leírás: 

A kápolna előtti szabadtéren fáklyás megvilágítással kerül megrendezésre 

a koncert, egyházi kórusművek és komolyzenei darabok hangzanak el a 

Felsődabasi Öregtemető kertjében, a Lakrovics Kápolnában.  

Rendezvény helye: Dabas, Fő út (a Temetkezési Vállalat mögött) 

Rendezvény időpontja: 19-én 20 óra 

 

Helyszín neve: Kossuth Ház Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény 

PEST Dabas, Kossuth László út 19. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

A Kossuth-ház a XVIII. század végén épült, késő barokk stílusban, de a 

századfordulón átalakították. Az idős Kossuth László, Kossuth Lajos 

édesapja itt halt meg 1839 júniusában. A reformeszmék szellemében 

politizáló helyi társadalom fogadta be két esztendőre a bebörtönzött 

Kossuth Lajos családját. A támasz nélkül maradt idős Kossuth házaspár 

leányaival költözött Pestről Alsódabasra 1838 októberében. Az L alakú, 

udvari tornácos épület utcai frontján keretezett ablakok között az alábbi 

feliratú emléktábla látható: "E házban élt és halt meg 1839. június 13-án 

Kossuth László, Kossuth Lajos édesatyja. Kegyeletteljes megemlékezésül az 

1948-as centenáris esztendőben állíttatta a Történelmi Emlék Bizottság".  

Sokáig üresen állt a ház, mely remélhetőleg a Kossuth családdal 

kapcsolatos emlékanyag és helytörténeti gyűjtemény otthona lesz. Kossuth 

László díszsírhelye az új temetőben van. A gyűjtemény 20-án kizárólag 

előzetes egyeztetés alapján látogatható (29-362-545). 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-20 

 

 

Helyszín neve: Gyóni református templom 

PEST Dabas, Kossuth L. u. 9. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A templom késői copf stílusú. Bejárati előterét két öntöttvas oszlop 

választja el a hajótól. Szószéke kora klasszicista alkotás, melynek 

mellvédjén két keresztbe tett virágág van. Városképi jelentőségű, 

műemlék. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Kisgyerek Alapítvány Tájház (Szalay-Halász kúria) 

PEST Dabas, Lakos doktor u. 27. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Dabas kisnemesi kúriákban leggazdagabb részén található ez az 1825 előtt 

épült klasszicista kúria. 

A meglehetősen rossz műszaki állapotban lévő épületet, 2002-ben újították 

fel a jelenlegi tulajdonosok. Az épület kéttraktusos, homlokzatán 

oszlopos tornác fut végig, különlegessége a még meglévő szabadkéményes 

konyha.  

Az egykori kisnemesi kúria ma gazdag néprajzi gyűjteménnyel rendelkező 

tájház és fazekasműhely. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.tajhaz.eu 

 

 

Helyszín neve: Gyóni evangélikus templom és Gyóni Géza emlékszoba 

PEST Dabas, Luther u. 14. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

 

Leírás: 

Városunk szülötte Gyóni Géza mártír sorsú költő, akinek irodalmi és 

tárgyi hagyatékát emlékszoba őrzi az evangélikus templom gyülekezeti 

házának egyik termében. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Mánteleki úti kápolna 

PEST Dabas, Mánteleki út 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Sári szlovák udvar (tájház és rétesház) 

PEST Dabas, Mánteleki út 3/d. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

 

Leírás: 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Alsódabasi református templom 

PEST Dabas, Ravasz László u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 
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Homlokzat előtti tornyú, 1793-ban épült, copfstílusú templom. Szószéke 

falazott, felette ószövetségi táblák. A templomkertben napóra-jelzőkő van 

felállítva. Kossuth László műemléksírját 1879-ben állították fel. 

Gerenday Antal híres műhelyéből való, szürke gránitból készült 9 méter 

magas síremlék Schlick gyárában öntött 12 láb hosszú, 8 láb széles erős 

vasrácsozattal van körülvéve. Az emlékművet 1880. június 13-án országos 

ünnepség keretében, a Nemzeti Színház Énekkara közreműködésével, 

Bercsényi Béla színművész "Kossuth  atyja" c. vers szavalatával és a 

Halász Geyza beszédével mintegy hatezer ember jelenlétében avatták fel. 

Ekkor helyezték el a síron Kossuth Lajos turini koszorúját, mely a 

templom márvány szekrényének értékes  tárgya. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

Séta neve: Vasárnap délutáni túra kisvonattal Dabason 

Leírása: 

Útvonal: Alsódabasi református templom (Kossuth koszorú) - Sári Katolikus 

templom - Sári Szlovák udvar - Felsődabasi Katolikus templom - Alsódabasi 

Katolikus templom (a Nyolc torony városa kiállítás) - Gyóni Református 

templom - Gyóni Evangélikus templom - Gyóni Katolikus templom - 

Városháza.  

Séta indulási ideje: 20-án 13.30 órakor 

Séta indulási helye: Dabas, Városháza (Szent István tér 1/b.) 

regisztráció 

Tervezett időtartam: 5 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Szombat délelőtti gyalogos séta Dabason 

Leírása: 

Útvonala: Alsódabasi Református templom (Kossuth koszorú) - Felsődabasi 

Katolikus templom (zenés műsor) - séta a Mánteleki úti kápolnához, 

Nepomuki Szent János szobor megtekintése - séta a sári Szlovák udvarba 

(Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör műsora) - Sári Katolikus templom - 

Szent János Katolikus Ált. Iskola kápolnája (énekes műsor) - Alsódabasi 

Katolikus templom (a Nyolc torony városa kiállítás) - Városháza. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 órakor 

Séta indulási helye: Dabas, Városháza (Szent István tér 1/b.) 

regisztráció 

Tervezett időtartam: 4,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Szent János Katolikus Általános Iskola kápolnája 

PEST Dabas, Rákóczi út 2/a. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Alsódabasi katolikus templom 

PEST Dabas, Szent István út 38. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A műemlék templom a régi templom helyén, eklektikus stílusban Udvardy 

Sándor terve alapján 1829-ben épült és 1885-ben bővítették. Klasszicizáló 

kapuzatú, egytornyú, köríves ablakú, magas sátortetős templom. "A nyolc 

torony városa" című kiállítás megtekinthető. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Sári római katolikus templom 

PEST Dabas, Szent János út 143. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Az 1757-71 között épült barokk stílusú templom titulusa Mária 

Mennybemenetele. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Gyóni katolikus templom 

PEST Dabas, Vasút út 28. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Neogótikus stílusban 1926-ban épült templom. A templom kertjében az 

egyház jótevői nyugszanak, a templom falába épített márványtáblák alatt 

Lindmayer Gyula, Katolnay, Pataki Andorné, Gugyerás Katalin és Gyón első 

plébánosa Durnyi Alajos. 

 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Zárdakert Idősek Otthona kápolnája 

PEST Dabas, Zárda köz 6. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK, SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

1950 előtt a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek rendháza 

volt, ahol a nővérek árvaházat, óvodát és napközit működtettek. A 

földszintes, pavilonos épületegyüttes 3,5 hektár hatalmas területen szép 

nagy belső kerttel és udvarral igazi otthont ad a mintegy 150 lakónak.  

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Alsódabasi református temető 

PEST Dabas, Zlinszky u. 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

 

Leírás: 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

Rendezvény neve: Kóruskoncert 

Tematika: koncert 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Öregtemető kertje 

Rendezvény időpontja: 19-én 20 órakor 

 

Séta neve: Szombat délutáni gyalogos séta Dabason 

Leírása: 

Útvonala: Alsódabasi Református temető több száz éves sírjai - Gyóni 

Zárdakert Idősek Otthona kápolnája, Vay kúria és Vay Péter kiállítás 
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megtekintése - Gyóni Katolikus templom orgonabemutató - Gyóni Evangélius 

templom, Gyóni Géza emlékszoba - Gyóni Református templom (kórusműsor) - 

Dabasi Szőlősi Őrangyalok templom - Városháza.  

Séta indulási ideje: 19-én 15 óra 

Séta indulási helye: Dabas, Városháza (Szent István tér 1/b.) 

regisztráció 

Tervezett időtartam: 3,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Német Nemzetiségi Tájház 

PEST Dunaharaszti, Zöldfa u. 39. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Német Nemzetiségi Tájház jellegzetes dunaharaszti sváb parasztházat 

mutat be az 1940-es évek elejét idéző berendezésben, kibővítve az 

istállótérben látható fénykép- és dokumentumkiállítással. A tárgyi 

kultúra bemutatása mellett legalább ugyanolyan hangsúlyt kap a 

hagyományok felélesztése és átörökítése is. 20-án tájházlátogatás lesz 

magyar és német nyelven. 

Nyitvatartás: szombat: 11-18 vasárnap: 14-18 

Honlap: www.svabhaz.hu 

 

Séta neve: Zenés séta Dunaharaszti Alsófaluban 

Leírása: 

A zenés séta a Tájház udvarától a környező utcákba vezet, ahol a legszebb 

épületek előtt megállva a fúvószenekar tust húz/fúj, ezzel is felhívja a 

közönség figyelmét az épületre. Ha az eredeti tulajdonos vagy annak 

leszármazottai laknak a házban, akkor ők néhány szóban ismertetik az 

épület és lakói történetét. 

Séta indulási ideje: 19-én 16 óra 

Séta indulási helye: Német tájház udvara 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Fúvóstalálkozó 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A Tájház udvarán Weinber Pál fúvóstalálkozó lesz Dunaharasztiról és a 

környékből érkező fúvószenekarok részvételével.  

Rendezvény helye: Német Nemzetiségi Tájház 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 órakor 

 

Helyszín neve: Későrómai kikötőerőd 

PEST Dunakeszi, Duna sor 28. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A dunakeszi későrómai kikötőerőd 4 km-rel az alföldi sáncok belső vonala 

előtt fekszik, egy ma is használt átkelő, a horányi rév közelében. Vele 

szemben, a Duna túloldalán, a révnél egy azonos korú kikötőerődöt 

találtak. Rómer Flóris írta le 1866-ban a felszínen még jól látszó 

romokat. Leírása szerint az erőd 43,7 m hosszú, belmérete 39,9 m. Az 1,9 

m vastag falak még közel 2 m magasságban álltak. 1877-ben kisebb ásatást 

is végzett a területen, amelynek során az erőd 2 m vastag falain kívül 

feltárt egy padlótéglákkal kirakott, terazzóval fedett padlórészt, a 

felmenő falakon pedig fehér alapon söténpiros sávos festés maradványait 

figyelte meg. A telken az erőd déli szárnya található kivételes épségű és 
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konzervált állapotban (28 m hosszú főfal egy 5*5 m-es saroktorony), mely 

mellett az Örökségnapok idején látogatható kiállítás tekinthető meg. 

Nyitvatartás: szombat: 13-19 vasárnap: 10-19 

Honlap: www.hirschberg.hu 

 

 

Helyszín neve: Révész István Helytörténeti Gyűjtemény 

PEST Dunakeszi, Fő út 110. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

1994-től működik a Városvédő és Városszépítő Egyesület kezelésében és az 

önkormányzat támogatásával a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény. A 

kiállítóhelyen lévő fotókat, népviseleti öltözékeket, kézműves 

szerszámokat és használati tárgyakat, eredeti dunakeszi népviseletbe 

öltöztetett babákat a dunakeszi polgárok az 1970-es évektől kezdve 

adományozták. A gyűjtemény napról-napra bővül. 

Szombaton 14 és16 órától tárlatvezetés 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 

PEST Erdőkertes, Fő út 112. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban színházterem, négy klubterem, 

internetszoba és közel húszezer kötetes könyvtár szolgálja a lakosságot. 

Galériáján képzőművészeti kiállításokat, a földszinten kamaratárlatokat 

rendezünk. A színházi előadásokon kívül felnőtt és gyermekprogramokra, 

rétegműsorokra, és sokféle kiscsoportba várjuk az érdeklődőket.  

Nyitvatartás: szombat: 15-20 vasárnap: 9-13 

Honlap: www.erdokertesfaluhaz.hu 

 

Rendezvény neve: Kiállítás megnyitó 

Tematika: kiállítás, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

19-én 18 órakor Klement Zoltán festőművész kiállításának megnyitója a 

Faluház Galériájában. 

Rendezvény helye: Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 18 órakor 

Séta neve: Örökség-séta 

Leírása: 

Útvonala: Faluház -park - Öregiskola (Benhardt-kastély) -Iskola - épülő 

Református templom - Jézus Szíve római katolikus templom - gróf Batthyány 

Lajos Emlékpark a szoborral - Erdőkertesi Evangélikus Leánygyülekezet 

Temploma.  

Séta indulási ideje: 19-én 15.30, 20-án 9 órakor 

Séta indulási helye: Faluház 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

 

Helyszín neve: Jézus Szíve római katolikus templom 

PEST Erdőkertes, Nemes utca 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A falu közepén, gondozott parkban áll a 65 éves, bauhaus stílusban épült 

templom. 1941-ben szentelték a Jézus Szíve ünnephez kapcsolódva. 

Neogótikus stílusú szószéke és Mária mellékoltára van, melynek oltárképét 

Feszty Masa festette 1965-ben. Itt látható Mendlik Lajos festőművész 

Krisztus c. (1972) képe.  

Nyitvatartás: szombat: 16-19 vasárnap: 9.30-12 

 

Rendezvény neve: Szentmise 

Tematika: előadás, Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

Szentmise szentségimádással 19-én 18 órától, szentmise 20-án 11 órától.  

 

Rendezvény helye: Jézus Szíve Római katolikus templom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Erdőkertesi Evangélikus Leánygyülekezet Temploma 

PEST Erdőkertes, Nemes utca 2/a. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

2006. február 4-én szentelték a Tihanyi-Halmos és Társai tervei alapján 

készült evangélikus-ökumenikus templomot. Különleges szerkezete, tetőzete 

és szentélye van, ami a klasszikus és a modern stílus ötvözésével 

szolgálja az egyházi hagyományokat és a mai világi igényeket.  

Nyitvatartás: szombat: 15.30-17.30 vasárnap: 9-11 

 

 

Helyszín neve: Szeplőtelen fogantatás templom 

PEST Fót, Vörösmarty u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az Ybl Miklós által tervezett templom 1855-ben készült el. A bazilikális 

kialakítású plébániatemplom alatt altemplom található. A kazettás 

mennyezet Gibler bécsi mester, az oltárképek, az apszis és a főoltár Karl 

Blaas alkotása. Az altemplomban firenzei nemeskő-berakásos intarzia 

található. A templom "C" harangját (1.8 tonna) a bécsújhelyi Hilzer Ignác 

öntötte 1855-ben. A templom két oldalán van az azonos stílusban épült 

plébánia épülete és a Vince-nővérek zárdája. A vezetett csoportok 

óránként a templom főbejárata elől indulnak, a séta időtartama 45 perc.  

Nyitvatartás: szombat: 8-19 vasárnap: 11-18 

Honlap: www.fotromkat.gportal.hu 

 

Rendezvény neve: Szakrális Művészetek Hete a Fóti Szeplőtelen Fogantatás 

Templomban 

Tematika: koncert, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

Fekete Tibor kárpátaljai festőművész kiállításának megnyitója (a 

kiállítás szeptember 27-ig látogatható) és a Vagantes Trio hangversenye 

lesz 19-én 18 órakor. Miserend: 19-én 7 órakor és 20-án 10 és 19 órakor. 

Rendezvény helye: Szeplőtelen Fogantatás templom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Premontrei Szent Norbert Gimnázium 

PEST Gödöllő, Egyetem tér 16. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 
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2009. június 26-án kezdődött a Szent Norbert-év, amely a premontrei rend 

alapítójának, a 875 évvel ezelőtt meghalt Szent Norbertnek, Magdeburg 

érsekének állít emléket. Ebből az alkalomból a Premontrei Szent Norbert 

Gimnáziumban látható kiállítás a rend történetéből, valamint 

meglátogatható a rendi temető és a Fácán sori Plébániatemplom. Itt 

található Nagy Sándornak, a gödöllői művésztelep egyik alapítójának 

tervei alapján készült színes üvegablak, amely A magyarok új hazára 

találása címet viseli. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.prem.hu 

 

Séta neve: Premontrei séta 

Leírása: 

Útvonal: Premontrei Gimnázium - Temető - Plébániatemplom. 

Séta indulási ideje: Mindkét nap 11 óra 

Séta indulási helye: Premontrei Szent Norbert Gimnázium 

Tervezett időtartam: kb. 45 perc 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Izraelita Kegyeleti Park 

PEST Gödöllő, Fürdő u. 4. 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A zsidó hitközség 1852-ben alakult Gödöllőn. A temetkezésről 1857 és 1937 

között vannak adatok. A második világháború utána a temető évtizedekig 

elhanyagolt állapotban volt. A város 1994-ben nyilvánította kegyeleti 

parkká. 2004-ben állították fel a Holocaust emlékkövet a gödöllői 

áldozatok tiszteletére. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-11 és 16-17 

 

Rendezvény neve: A zsidóság élete az ókortól napjainkig 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A 30 perces előadást 15 perces séta követi a temetőben, amely a kegyeleti 

park bejáratától indul. 

Rendezvény helye: Izraelita Kegyeleti Park 

Rendezvény időpontja: 20-án 16 óra 

 

Rendezvény neve: Gödöllő és a zsidóság 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A 45 perces előadást 15 perces séta követi a temetőben, amely a kegyeleti 

park bejáratától indul. 

Rendezvény helye: Izraelita Kegyeleti Park 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 óra 

 

Helyszín neve: Baptista imaház 

PEST Gödöllő, Kornya Mihály u. 2. (a benzinkút mellett) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az új baptista imaház alapkőletételi istentisztelete 2005. őszén volt. 

Tervezője Dankó Zsófia. Az épület avató ünnepségét idén őszre tervezik. A 

templom érdekessége a baptista imaházakra jellemző bemerítő medence, ahol 

az apostoli ősegyház gyakorlata szerint az Istenhez megtérő bűnösöket a 

gyülekezet előtti hitvallás után teljes víz alá merítéssel keresztelik 

meg. 
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A nyitva tartás ideje alatt egyháztörténeti kiállítás és vetítés 

tekinthető meg, igény szerint. Mindkét nap 11 és 15 órakor épületbejáró 

séta indul, útvonal: az imaház nagyterme és a közösségi épületszárny. 

Megtekinthető a "400 éves az európai baptizmus" c. kiállítási anyag, 

eredeti (héber ill. görög) nyelven megszólaló szövegrészek a 

Szentírásból, pillanatképek az imaház felépítéséről és a gyülekezet 

életéről (vetítés), keresztény könyvvásár. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18.30 vasárnap: 10-18.30 

Honlap: www.godollo.baptist.hu 

 

 

Helyszín neve: Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 

PEST Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A múlt század eleji gödöllői szecessziós művésztelep utcájában működik az 

1998-ban alakult Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza. Az ipari 

épületből kialakított házban kortárs képző- és iparművészeket bemutató 

kiállító terem és művészeti műhelyek találhatók. Minden látogatónak nagy 

élményt nyújt az épületet övező impozáns, festői hangulatú kert. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.gimhaz.hu 

 

 

Helyszín neve: József Attila Művelődési Ház 

PEST Göd, Pesti út 72. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A gödi Nemeskéri-Kiss kúria a XVIII. században épült klasszicista stílusú 

műemlék épület. Nemeskéri-Kiss Miklós vásárolja meg az 1867-es kiegyezés 

után. A Nemeskéri-Kiss kúria a II. világháború után teljesen lepusztult, 

a helyreállítása 1999-ben kezdődött meg.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.jamh.hu 

 

Rendezvény neve: Gödi Kulturális Örökségek 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A József Attila Művelődési Ház a magyar nyelv szépségét és kifejező 

erejét mutatja be Lengyel György szavalatain és Kiss Dénes előadásán 

keresztül. Az öntevékeny színjátszás és annak személyiség- és 

közösségépítő szerepe mutatkozik meg egy helyi gyermek Színjátszó kör 

előadásán és egy felnőtteknek szóló színdarabban. 16 órától Gézengúzok 

Színjátszó Kör \'Könnyű-zene-elmélet\' című előadása, 17 órától Lengyel 

György - vers, 18 órától Kiss Dénes \'Beszélgetés az aggyal\' című 

előadása, 19 órától \'Úgy éltem életem\' című összeállítás Radnóti Miklós 

és más költők műveiből. 

Rendezvény helye: József Attila Művelődési Ház 

Rendezvény időpontja: 19-én 16-22 óráig 

 

Séta neve: Séta a 100 évvel ezelőtti Gödön 

Leírása: 

A séta rövid leírása: Volt téglagyár helyszíne - volt Banántábor 

helyszíne - volt Kosaras Fürdő helyszíne - Arany László háza - Gödi 

Állomás - Nemeskéri Kúria. 
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Séta indulási ideje: 19-én 14 óra 

Séta indulási helye: József Attila Művelődési Ház 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Református templom 

PEST Gyömrő, Gróf Teleki utca 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Az 1500-as évek közepén már templom állt a mostani épület helyén, melyet 

többször átépítettek, felújítottak. Egyik legismertebb "tárgya" Antonio 

Canova "Búsuló Géniusz" nevű domborműve. A művész mintegy 200 alkotását 

tartják nyilván, ezeket - többet közt - a Louvre-ban, a szentpétervári 

Ermitázsban és Gyömrőn találhatják meg. 

Nyitvatartás: szombat: 10-15 vasárnap: 10-15 

 

 

Helyszín neve: Tájház 

PEST Gyömrő, Gróf Teleki utca 46. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az 1840-es években készült épületet a lakosok pénzadományaiból, ill. a 

Műemléki Felügyelőség támogatásával vásárolta meg a község, és az id. Pál 

Mihály Baráti Kör szervezésében, széles körű társadalmi munkával 

állították helyre. Megnyitására 1983-ban került sor. Néprajzi-, 

helytörténeti- és képzőművészeti kiállítás kapott otthont falai között. 

2008 végén, 2009 elején a tájház és kiállítási tárgyai is egy jelentős 

felújításon estek át. A restaurált és átrendezett kiállításra mindenkit 

szeretettel várnak! 

 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-15 vasárnap: 10-15 

 

Rendezvény neve: Tájházbemutató séta 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A sétát dr. Gyenes Levente, polgármester vezeti. 

Rendezvény helye: Tájház 

Rendezvény időpontja: 19-én 14 órakor 

 

Helyszín neve: Jézus Szíve Római Katolikus Templom 

PEST Gyömrő, Szt. István és Ady Endre utca sarok 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Jézus Szíve Templom építtetője Prause József plébános atya volt. A 

terveket Lechner Lóránt építőmérnök készítette el 1929-30-ban. 1934 

elejére megérett a helyzet a templomépítés kezdésére. Gróf Széchenyi 

Gyula építési vállalata dolgozta ki a részlet-terveket. 1938. augusztus 

20-ra állt a templom épülete és szeptember 11-én került sor a megáldásra. 

A templom egyik ékessége a Mária oltár, melynek fülkéjében van elhelyezve 

az Istenanya szobra, karján a kis Jézussal. Kiváló akusztikájának 

köszönhetően számos komolyzenei koncertnek ad otthont.  

Nyitvatartás: szombat: 10-15 vasárnap: 10-15 
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Helyszín neve: Evangélikus templom 

PEST Gyömrő, Táncsics M. út 32. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A gyömrői evangélikus lakosoknak nagy kívánságuk volt, hogy a községen 

belül önálló egyházközséget alakíthassanak és saját lelkészük legyen. Az 

önállósodás előtt már megkezdték a templom építését, mely közvetlenül a 

II. Világháború befejezését követően kezdődött gyakorlatilag. Helyi 

források alapján mintegy 500-550 fő adakozott a templomépítésre és ezeket 

nevezték meg evangélikusoknak, hogy ezzel is növeljék az önálló 

egyházközség megalakításának lehetőségét. A községben végső soron 1948. 

évben vált önállóvá az egyházközség.  

Nyitvatartás: szombat: 10-15 vasárnap: 10-15 

 

 

Helyszín neve: Bányásztemplom 

PEST Nagybörzsöny, József Attila u. 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Dombtetőn áll a római katolikus templom. A XIII. században épült, de már 

a XV. században bővítették szentélyét, nyugati homlokzatát, sekrestyéjét, 

mivel a falu plébániatemploma lett.  

 

 

 

 

A XVII. században, amikor evangélikusok birtokolták, nagyobb ablakokat 

nyitottak, és karzatot alakítottak ki. 1965-ös helyreállítása során 

jórészt középkori állapotát nyerte vissza. Berendezésének különlegessége 

a XV. századi csavartoszlopú szentségház. Rokokó tabernákuluma a XVIII. 

századból való, keresztelőkútja és orgonaháza 1800 körül készült. 

 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Szent István templom 

PEST Nagybörzsöny, külterület 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A XIII. század elején román stílusban épült kisméretű, egyhajós templom 

arányos tömege a magyar falusi templomok eszményképét testesíti meg. A 

toronnyal bővített templomot a XV. században átépítették. A középkorban a 

falu plébániatemploma volt, a Szent István király tiszteletére szentelt 

templom a hajó déli oldalán íves, román kori ablakok és a bejárat 

találhatók. A homlokzat előtti tornyán széles ikerablakok láthatók. A 

belsőben a hajórészt famennyezet, a szentélyt negyedgömb-boltozat fedi, 

belső oldalfalait freskómaradványok díszítik. A templom körüli fal és 

kapu a XVII. századból való. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-16 

 

 

Helyszín neve: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Arany János Muzeális 

Gyűjtemény és Kiállítóhely 

PEST Nagykőrös, Ceglédi út 19. 
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Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A múzeumban jelentős néprajzi, régészeti, történeti és képzőművészeti 

gyűjtemény látható. Ezen kívül az ország egyetlen Arany János kiállítása 

is itt található, amely a neves magyar költő munkásságán keresztül 

mutatja be a mezővárosok szellemi virágkorát, a nagykőrösi ősi református 

iskolát. A Kulturális Örökség Napjai idején a "Képek a múltból" című 

régészeti időszaki kiállítás is megtekinthető lesz. 19-én 14.30 Kodály 

Zoltán emlékkiállítás-megnyitó. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.nagykoros.hu 

 

 

Helyszín neve: Arany János Kulturális Központ Gyermekkönyvtár 

PEST Nagykőrös, Jókai u. 10. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Gyermekkönyvtárunk 2004 júniusa óta működik jelenlegi helyén, a mai kor 

igényeinek megfelelő, korszerűen kialakított, színes, tornyos, bástyás 

gyermekbarát polcokkal, bútorokkal berendezett, galériás és pincerésszel 

is rendelkező, a valamikor varrodaként működő, közel 100 éves épületben, 

167 nm-nyi területen. 30 ezer kötettel, 4 internetes számítógéppel és 

különböző programokkal várjuk olvasóinkat. 

Nyitvatartás: szombat: 9-13 

 

Rendezvény neve: Szeretem Nagykőröst! 

Tematika: Vetélkedő 

Leírás: 

Rajzverseny általános iskolások részére. 

Rendezvény helye: Arany János Kulturális Központ Gyermekkönyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Helyszín neve: Nagykőrösi református templom 

PEST Nagykőrös, Szabadság tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A nagykőrösi Református templom Nagykőrös szívében található. Tere már 

mintegy egy évezrede templomos hely. A monumentális templomépület mostani 

külső és belső képét kilenc folytatólagos átépítés alakította ki. A 

toronyban jelenleg három harang lakik, melyek közül az 1787-ben készült a 

legöregebb. Az orgonát 1992-1997-ben eredeti helyére helyezték vissza, 

amit a tetőszerkezet teljes felújítása előzött meg. A torony belső 

felújítása a Millennium évében történt. 19-án 15 órakor toronylátogatás. 

Nyitvatartás: szombat: 15-16 

Honlap: www.nagykoros.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent László Római Katolikus Plébániatemplom 

PEST Nagykőrös, Szabadság tér 3. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templom alapkövét 1782-ben tették le, tető alá 1786-ban került, 

felszentelésének ünnepélyére 1788-ban került sor. Fischer Boldizsár 

tervei szerint épült barokk és klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban, 
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latinkereszt alaprajzú. Középmagas kb. 30-40 méter magas tornya a 

főhomlokzat síkjába illeszkedik. A templomnak három harangja van. A 

teremtemplom jellegű belsőt valaha csodálatos freskók díszítették, 

melyeket később lemeszeltek. Ma a falfestmények helyett meglehetősen 

modern kialakítású tűzzománc alakok láthatóak. 19-én 16 órakor a templom 

bemutatása. 

Nyitvatartás: szombat: 16-17 

Honlap: www.nagykoros.hu 

 

 

Helyszín neve: Polgármesteri Hivatal 

PEST Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A város központjának keresztmetszetében a Városháza áll. Az impozáns - 

mai formájában "U" alakú - épület díszudvarát és a lelkeket is a zene 

tölti be szeptember harmadik hétvégéjén. 19 órakor udvari koncert lesz. 

Nyitvatartás: szombat: 19-21 

Honlap: www.nagykoros.hu 

 

 

Helyszín neve: Arany János Kulturális Központ 

PEST Nagykőrös, Szabadság tér 7. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A város kulturális életének meghatározó intézménye az Arny János 

Kulturális Központ, amely az 1890-es években épült egykori szálloda 

épületében kapott méltó helyet. 1952 óta az intézmény kiemelt feladatának 

tekinti a város kulturális értékeinek közvetítését, a hagyomány- és 

értékőrzés, az örökségvédelem és a kulturális örökség életközelibbé 

tételét. 

Nyitvatartás: szombat: 15-19 

Honlap: www.nagykoros.hu 

 

Rendezvény neve: Énekeljünk együtt Kodály Zoltánra emlékezve! 

Tematika: koncert 

Leírás: 

A Kecskeméti Cantus Nobilis kórus hangversenye, Laczkó János karnagy 

vezetésével, zongorán közreműködik: Révész László orgonaművész.További 

közreműködők: Arany János Református Gimnázium, szakképző Iskola és 

Diákotthon, Nagykőrös - vezényel Ecsedi Péter 

Laus Viventi Deo Énekkar, Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző 

Főiskolai Kar, Nagykőrös vezényel: Hargita Péter. Református Gyülekezeti 

Énekkar, Nagykőrösi Református Egyházközség - vezényel: Dr. Dávid István. 

Szent Kristóf Katolikus Énekkar, Nagykőrösi Római Katolikus Egyházközség 

vezényel: Simon Kinga 

Városi Énekkar, Nagykőrös vezényel: Varró-Sasi Ildikó. 

Rendezvény helye: Arany János Kulturális Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 óra 

 

Helyszín neve: Arany János Kulturális Központ Könyvtár 

PEST Nagykőrös, Széchenyi tér 6. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 
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Arany János Kulturális Központ Könyvtára több mint ötven éves múltra 

tekint vissza. Előzményeinek tekinthetők a helyi olvasókörök, egyletek, a 

kaszinó gyűjteményei. Megszűnésük után jött létre, új művelődési 

lehetőségként a Városi Könyvtár. Jelenlegi helyszínén, a Széchenyi tér 6. 

szám alatt a könyvtárlátogatókat egy minden igényt kielégítő, korszerű, 

esztétikus könyvtár fogadja. 

Nyitvatartás: szombat: 9-13 

Honlap: www.nagykoros.hu 

 

Rendezvény neve: Szabó Károly Olvasó Társaság 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Szabó Károly bibliográfus tiszteletére meghirdetett pályázat 

eredményhirdetése, tudományos emlékülés. 

Rendezvény helye: Arany János Kulturális Központ Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Helyszín neve: Közösségi Ház 

PEST Páty, Rákóczi u. 13. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A XIX. század elején épült kúria régen provisori lak, 1870-től a 

Műegyetemi Tangazdaság részeként használják. 1945-től funkciója 

megváltozott. 1994-től kulturális célokat szolgál. Állandó és időszakos 

kiállítások, zenei-irodalmi rendezvények színhelye a Páty Faluközösségért 

Alapítvány szervezésében. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 14-18 

 

Rendezvény neve: Kiállítások 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Állandó tárlat: Régmúlt emlékei; Dédanyáink konyhája 

Időszakos kiállítás: Fenyvesi Mária grafikus képei. 

Rendezvény helye: Közösségi Ház 

Rendezvény időpontja: Mindkét nap: 14-18 

 

Séta neve: Pátyi séta 

Leírása: 

Útvonal: Közösségi ház - Kincsem köz - Kossuth utca - Pincehegy - Iskola 

utca vagy temetőkápolna - Rákóczi út. 

Séta indulási ideje: Mindkét nap 15 óra 

Séta indulási helye: Közösségi Ház 

Tervezett időtartam: kb. 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Péteri evangélikus templom 

PEST Péteri, Bohus Dániel tér 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Péteri evangélikus gyülekezetének temploma 1830-ban készült el. A 

Zitterbarth Mátyás pesti építész tervei alapján épült templom a 

klasszicista építészet egyik csodaszép példája. A monumentális hatású 

templom kiváló akusztikájában mind a hangszeres, mind az énekkari hangzás 

nagyszerűen érvényesül. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 10-18 
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Rendezvény neve: A Vox Femina Nőikar hangversenye 

Tematika: koncert 

Leírás: 

A Komáromi Vox Femina énekkar ebben az évben ünnepli 30. születésnapját. 

A nőikar igényes munkájában elsősorban Kodály és Bartók művei 

szerepelnek. Rendszeres meghívottjai az országos Pedagógus 

Kórusfesztiváloknak. Európa számos országában (Németország, Ausztria, 

Olaszország, Hollandia, Csehország, Szlovákia) szerepelt az együttes 

fesztiválokon és versenyeken. A kórus az egyházzene szolgálatát is 

feladatának tekinti, így pl. állandó résztvevője az észak-komáromi 

Harmonia Sacra Danubiana kórusrendezvénynek. 

Rendezvény helye: Péteri, evangélikus templom 

Rendezvény időpontja: 19-én 18 óra 

 

Rendezvény neve: Istentisztelet 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Zenés liturgiájú evangélikus istentisztelet a Vox Femina Nőikar 

közreműködésével. 

Rendezvény helye: Péteri, evangélikus templom 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 óra 

 

Helyszín neve: báró Eötvös Loránd menedékház 

PEST Pilisszentkereszt-Dobogókő, Téry Ödön út 26. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, TERMÉSZETI 

ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Dobogókőt a magyar szervezett természetjárás bölcsőjeként emlegetik. Itt 

épült fel 1896-ban a védettséget élvező borona menedékház, mely ma 

turista múzeum. A mellette álló több mint 100 éves kőház jelenleg is 

menedékházként működik, s berendezése a Magyar Turista Egyesület 

történetét idézi. A park turista emlékpark. Az erdei séta könnyű, akár 

normál utcai cipőben is megtehető. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

Séta neve: Dobogókői séta 

Leírása: 

A menedékház és a turista múzeum, majd a menedékház turista 

emlékparkjának megtekintése - kilátó - Siketek Mária Kegyhelye. 

Választható program: séta a Rezső kilátóhoz vagy a Thirring körút 

bejárása. 

Séta indulási ideje: mindkét napon 10 és 14 óra 

Séta indulási helye: Menedékház előtt 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

PEST Solymár 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A barokk stílusban épült katolikus plébániatemlomot 1782-ben építtette 

Majthényi Károly földesúr. Híres zarándokhely volt, amit a passaui Mária, 

Szent Fiát karjaiban tartó kegyképnek - feljegyzések alapján - 

tudlajdonított csodáival vált ismertté. A Falconer Ferenc által festett 

oltárkép, az 1785-ben kapott barokk szószék és a klasszicista mellékoltár 

teszi értékessé a templomot. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Solymár vára 

PEST Solymár 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A várat a XIV. században építtette Lackfi István nádor. Több uralkodó 

tulajdonában volt, Mátyás király reneszánsz stílusban átépíttette. A 

századok folyamán elpusztult, majd a XX. században elkezdődött a 

feltárása. 2006-ban újították fel AVOP pályázattal, régészeti feltárása 

még most is folyik. 

Nyitvatartás: szombat: 10-21 vasárnap: 10-21 

Honlap: www.solymar.hu 

 

Séta neve: Vasárnapi séta Solymáron - Magyarázom a házam 

Leírása: 

A séta a Solymár várában tartandó szentmisével kezdődik. Utána kerül sor 

a Vár bemutatására, melyet maga a tervező építész, Szalay Gábor vezet, 

majd 13.30 órakor - 35 perces sétát követően - Szalay Gábor vezetésével 

megtekintjük a Helytörténeti Gyűjteményt. A kegytemplom látogatása 14 óra 

körül várható. 

Séta indulási ideje: 20-án 11.30 óra 

Séta indulási helye: Solymár vára 

Tervezett időtartam:  

Vezető: Szalay Gábor 

 

Helyszín neve: Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény 

PEST Solymár, Templom tér 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A gyűjteményben található a Solymár vára ásatási leletanyagának egy 

része, valamint a Solymár határából előkerült római kőfaragványok. A 

gyűjtemény sokoldalú őskori, bronzkori, kelta, római, avarkori leletek 

mellett a jelenkor népeinek életvitelét bemutató használati tárgyak is 

megtalálhatók. 

Nyitvatartás: szombat: 14-16 vasárnap: 10-12 

Honlap: www.solymar.hu 

 

Séta neve: Szombati séta Solymáron - Magyarázom a házam 

Leírása: 

A séta a Helytörténeti Gyűjtemény megtekintésével kezdődik, majd a közeli 

római katolikus templomot és a templomot körülvevő parkot látogatjuk meg. 

Érdekes látnivaló a kitelepítési emlékmű, a népviseleti pár és Wass 

Albert költő szobra valamint a Hősök emlékműve. A park megtekintését 

követően, kb. 35 perces sétával érjük el Solymár várát. A látogatás itt 

15.30 óra körül kezdődik. A Helytörténeti Gyűjteményt és a várat maga a 

tervező építész, Szalay Gábor mutatja be. 

Séta indulási ideje: 19-én 12 óra 

Séta indulási helye: Helytörténeti Gyűjtemény 

Tervezett időtartam:  

Vezető: Szalay Gábor 

 

Helyszín neve: Városi Tömegközlekedési Múzeum 

PEST Szentendre, Dózsa György út 3. 
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Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A múzeum a magyar főváros és a vidéki nagyvárosok közösségi 

közlekedésének fejlődését, a BKV és jogelődjeinek történetét mutatja be. 

A látogatók egy igazi "időutazás" részesei lehetnek a mintegy 60 

kiállított jármű segítségével, melyek egy részére fel is szállhatnak. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.bkv.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent Piroska Templom 

PEST Szigetszentmiklós, Losonczi utca 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A templom kívülről kisméretűnek, szinte kápolnának látszik. Belső 

berendezésével és díszítésével azonban tágas bizánci szakrális teret 

sikerült kialakítani. Jellemzője az egyedi stílusú ikonosztáz. 

Nyitvatartás: szombat: 17-18 vasárnap: 11-12 

 

 

Helyszín neve: Szent Lénárd Katolikus Plébániatemplom 

PEST Szigetújfalu, Szent István tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templomot 1773-ban szentelték fel Szent Lénárd tiszteletére. Barokk 

műemlék épülete csodálatos egyedi szószéket rejt. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

 

Rendezvény neve: Egyházi kórusok találkozója 

Tematika: koncert 

Leírás: 

A környező települések egyházi kórusai adnak egy közös koncertet. 

Rendezvény helye: Szigetújfalu, Szent István tér 

Rendezvény időpontja: 20-án 16 órakor 

 

Helyszín neve: PMMI Blaskovich Múzeum 

PEST Tápiószele, Múzeum út 13. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A klasszicizáló, 1906-ban épült kúriában található az ország egyetlen 

köznemesi kúriamúzeuma, amelynek anyaga a II. világháborút sértetlenül 

átvészelte. A Blaskovich fivérek által 1952-ben alapított múzeum hét 

szobájában a haladó magyar köznemesség kultúráját és tárgyi emlékeit 

bemutató enteriőr kiállítás látható. Fogadó-, szalon-, nappali- és 

dolgozószobáiban a táblabírók világa elevenedik meg. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.blaskovichmuzeum.hu 

 

Rendezvény neve: Történeti játszóház 

Tematika: gyermekprogram 

Leírás: 

A játszóház Kazinczyt és korát idézi. 
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Rendezvény helye: PMMI Blaskovich Múzeum 

Rendezvény időpontja: 20-án 14-17 óráig 

 

Helyszín neve: Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár 

PEST Tárnok, Fő u. 43. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Heinrich Antal kőműves mester 1912-ben vásárolta meg a mai művelődési ház 

első részét, a hajdani kocsmát a hozzátartozó lakással. 1927-ben kezdte 

el építeni a tánctermet, amely ma a kultúrintézményünk központi 

helyisége. Itt játszott egykoron a helyi fúvószenekar, itt rendezték meg 

a Katolikus Leánykör önálló estjeit, valamint a sok-sok vendéget vonzó 

kávé- és teadélutánokat, és a falusi ünnepségeket, amikor is helyben 

készült ételek kerültek az asztalra. 

Nyitvatartás: szombat: 15-24 

Honlap: www.tarnok.hu 

 

Séta neve: Tárnok nevezetességei éjszaka 

Leírása: 

Útvonal: Nepomuki Szent János szobor, Római katolikus templom, 

műemléképületek, Kegyeleti Park. 

Séta indulási ideje: 19-én igény szerint 

Séta indulási helye: Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: SZÜRETI HÉT TÁRNOKON 

Tematika: koncert, előadás, gyermekprogram, kiállítás 

Leírás: 

 

a &#8222;Kultúrházak éjjel-nappal&#8221; közművelődési akció  

és&#8222;A Tárnoki Ösvény&#8221;  kulturális és ökoturizmus jegyében  

2009. szeptember 19-26.  

 

 

2009. szeptember 19.  

&#8222;KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL&#8221; 

A Művelődési Ház napja 

10.00-16.00 

Könnyed kultúra  

A kultúra háza &#8212; Tárnok emlékei &#8212; Lovaskocsis és lovasprogram  

Élményfotó  

15.00-16.30 

&#8222;Közös Érték &#8211; Közös Érdek&#8221; Tárnokon  

Közművelődési szakmai találkozó 

  

17.00-19.45 

Művész Kávézó - Sztárvendég: Pierrot  

 Tárnok Csillagai Musical- és Színitanoda, Tárnoki hobby-rocky  party 

bejelentés 

20.00-22.00 

Kisvendéglő retro stílusban  

  

21.00-23.00 

Tárnoki hobby-rocky party évadnyitó foglalkozás 

20.00 
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Díjmentes autóbuszok indulnak a Művelődési Háztól a Zapánszkyba és az 

Öreghegyre 

20.30  

Kőfejtő (Zapánszky) 

A Gaudium Kórus CD díszbemutatója  

2009. szeptember 26.  

IV. TÁRNOKI SZÜRETI MULATSÁG  

Szüreti felvonulás, vásári forgatag,  

kézműves vásár, tárnoki ízek 

Szőlő- és borszentelés - Polgármesterek bora 

Fúvószene &#8211; Bordalok &#8211; Szüreti Utcabál 

 

2009. szeptember 19.  

ÉRTÉKALKOTÓ PINCÉK ÉJSZAKÁJA  

&#8222;A Tárnoki Ösvény&#8221; 

20.30-00.30 

HEGEDŰS PINCE (Öreghegy)  

Tárnok küldetése  

MUSKOVICS PINCE (Öreghegy)  

Kultúra és kereszténység  

KLEMAN PINCE (Öreghegy)  

Pinceturizmus  

LIZICSKA PINCE (Öreghegy)  

Szlovák örökségünk  

KANIZSAI PINCE (Öreghegy)  

A Szőlőhegy biztonsága  

DOMOKOS PINCE (Öreghegy)  

Helyi értékek, helytörténet, falumúzeum  

PANKOTAI PINCE (Öreghegy)  

Lovasturizmus  

TAKÁCS PINCE (Öreghegy)  

Napsugár program  

MELICHER PINCE (Zapánszky)  

Érték az emberben, érték a közösségben.  

Látogasson el más nyitott pincébe is! 

21.00-22.30 

A szabadtéri színpadon  

SZABAD A MIKROFON PÓDIUMMŰSOR 

Szeptember 25.  

A TÁRNOKI SZŐLŐHEGY  

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  

alakuló ülése 

Információ: www.tarnok.hu &#9679; Telefon: 23 387 117 

 

 

Rendezvény helye: Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Helyszín neve: Szent György római katolikus Plébániatermplom 

PEST Üröm, Fő tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Árpád-kori templom falmaradványait tovább emelve a török hódoltság 

után betelepült svábok építette új templom 1702-ben már állt, 

plébánosukat itt temették el. 1936-ban készült el az alapterületet 

megduplázó hozzáépítés. A templom megőrizte XVIII. századi gazdag barokk 

díszítését: két mellékoltár, szószék, feszület, szobrok. A falu 
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központjában álló templom környéke szép állapotban őrzi a régi 

faluszerkezetet, egykori jellegzetes sváb házakkal. 

Nyitvatartás: szombat: 14.45-15.30 és 18.45-20 vasárnap: 8.45-10.30 és 

15-16 

 

Séta neve: Ürömi séta 

Leírása: 

Útvonal: Üröm Fő térről Iskola utcán át (itt az Építészeti Nívódíjas 

József Nádorról elnevezett iskola) a régi Pincetelepre, majd Kossuth és 

Rákóczi utcai régi falurész. Végül a Dózsa György úton lefelé: Alexandra 

Pavlovna Nagyhercegnő, József Nádor feleségének sírkápolnája (orosz 

pravoszláv templom, épült 1802-ben). 

Séta indulási ideje: 19-én 15 óra 

Séta indulási helye: Szent György római katolikus Plébániatemplom 

Tervezett időtartam: kb. 1,5 óra 

Vezető: V. Dr. Szinnyai Katalin építészmérnök 

 

Helyszín neve: Váci Fegyház és Börtön 

PEST Vác, Barabás utcai bejárat (a váci rév felé vezető útvonalon) 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az egykor Migazzi püspök által a nemes ifjak konviktusaként épített 

barokk épület - amit Mária Terézia alapítványa tiszteletére Teresianumnak 

neveztek - alkotja a börtön legkorábbi épületrészét. 1808-ban a Ludovika 

Akadémiát alapították meg benne, 1855 óta börtön. Az udvarán álló 

neogótikus kápolna kis fiatornyokkal díszített oromzata a Dunáról jól 

kivehető. A kápolna szentélye sokszögzáródású, két mellékhajójában 

fakarzatok álltak, neogótikus falképek és színes ólomüveg ablakok 

díszítették. Évtizedekig raktárként használták, ami erősen megviselte az 

építményt, felújítása részlegesen sikerült. Mindkét nap 13 órakor indul 

vezetés, limitált létszámmal. 

Nyitvatartás: szombat: 13-14 vasárnap: 13-14 

 

 

Helyszín neve: Hétkápolna 

PEST Vác, Derecske dűlő 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Hétkápolna 1815 óta búcsújáróhely. A barokk kápolnát Althan Mihály 

Frigyes püspök építtette a XVIII. század elején, 1780-ban copfstílusban 

átépítették. A Szűz Mária hét fájdalmát jelképező hét kis kápolna a 

XVIII. században készült. A kápolnát a főoltáron elhelyezett kegykép 

díszíti, amely a máriavölgyi kegyszobor másolata. 1996 nyarán a szentély 

boltozatán - a korábban átfestett rétegek alól - a teljes felületet 

kitöltő barokk falfestés került elő, mely a szentháromságot és az 

evangélisták attribútumait ábrázolja. A kápolna lábánál forrás található, 

melynek gyógyító erőt tulajdonítanak.  

Nyitvatartás: szombat: 9-17 

 

 

Helyszín neve: Váci zsinagóga 

PEST Vác, Eötvös u. 3. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 
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Az épület 1864-ben épült, Abbis Cacciari olasz építőmester tervei 

alapján.  A holokauszt idején a váci gettó központi épülete volt. 1943-

44-ben lengyel emigráns gyermekeket rejtegettek benne.A zsinagógát az 

elmúlt évben újították fel. Az épületben jártak: Tom Lantos, Henrik 

Szlavik, id. dr. Antall József és Raul Wallenberg. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: mazsihisz.hu 

 

Rendezvény neve: Előadás az épület és a váci zsidóság történetéről 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Turai János előadása. 

Rendezvény helye: Váci Zsinagóga 

Rendezvény időpontja: 20-án 10 óra 

 

Helyszín neve: Rókus kápolna 

PEST Vác, Galcsek u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az 1740-es pestis után Althann M. Károly váci püspök építtette a régi 

temető bejáratánál. Oltárai (Szent Anna, Jézus betegeket gyógyít, Szent 

Rókus) és szép, kovácsolt kapuja korabeliek. A körülötte elterülő 

(felhagyott) temető területének egy részét beépítették. 

Nyitvatartás: szombat: 14-16 vasárnap: 14-16 

 

 

Helyszín neve: Karolina Kápolna 

PEST Vác, Gasparik u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A kápolnát Gróf Csáky Károly püspök emeltette 1905-ben. A püspök az 

örökimádás kápolnájának nevezte el. Az együttes a leányiskolában tanító 

nővérek lelki központjának épült, és az iskolában tanuló diákok hétköznap 

a kápolnában vehettek részt szentmisén. Az egyházi iskolák államosítása 

után, 1948-ban a kápolnát és az iskolát egymástól fallal választották el. 

Ezen időszakban a kápolnában igen szerény élet folyt. 1991-ben az iskola 

újra egyházi fennhatóság alá került &#8211; a valóságos és szimbolikus 

falak is leomlottak. A Karolina-kápolna historizáló, neoromán stílusban 

épült Salkovich Károly tervei alapján, belső kifestését később, az I. 

világháború éveiben Kőrösfői-Kriesch Aladár végezte az Iparművészeti 

Iskola növendékeinek közreműködésével. A kápolnában 2008 májusától kezdve 

latin miséket is tartanak havi rendszerességgel. A kápolnabelső csak 

rácson keresztül látható. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

 

 

Helyszín neve: Barátok temploma (ferences) 

PEST Vác, Géza Király tér 12. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A váciak által csak a "barátok templomaként" emlegetett építmény Vác 

legrégebbi temploma. A török elleni felszabadító harcok idején tönkrement 

vár területén, az egykori püspöki székesegyház helyén (vagy mellett) 

1721-ben kezdték el építeni a rendházzal együtt a városban két évvel 

korábban letelepített ferencesek, akik a tiltások ellenére felhasználták 
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a vár és a székesegyház maradványait is. Báthory püspök ekkor megtalált 

vörös márvány sírkövéből a ferencesek kézmosómedencét készítettek nyári 

éttermük részére. A templomot 1766-ban a Szent Kereszt tiszteletére 

szentelték fel. 

Nyitvatartás: szombat: 10-13 vasárnap: 10-13 

 

 

Helyszín neve: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Görög Templom 

Kiállítóterem 

PEST Vác, Katona Lajos utca 6. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A műemlék barokk templomot 1792-ben építtette fel a helyi ortodox 

közösség egyik tehetős tagja. A váci ortodoxok száma a XIX. század végére 

lecsökkent, nagy részük elmagyarosodott. Napjainkra emléküket már jobbára 

csak a Görög Templom neve őrzi. A múzeum az épületben 1963-tól rendez 

időszaki &#8211; képzőművészeti, történeti, néprajzi - kiállításokat.  

Nyitvatartás: szombat: 15-17 vasárnap: 15-17 

Honlap: www.pmmi.hu 

 

Rendezvény neve: A váci Görög Templom története 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Forró Katalin előadása. 

Rendezvény helye: Görög Templom Kiállítóterem 

Rendezvény időpontja: 20-án 15 óra 

 

Rendezvény neve: Válogatás Orvos András festőművész életművéből 

Tematika: kiállításmegnyitó 

Leírás: 

Az Iparművészeti Főiskola textil szakán végző Orvos András, mint festő 

oszlopos tagja volt a rövid életű, de jelentős No 1 csoportnak (1969-

71.), később &#8220;beírta nevét&#8221; az akkor még dicstelen 

balatonboglári kápolnatárlatok (1971-74.) osztálynaplójába is. Ezek 

persze csak az ismert megállók, melyek közt még ott van a Fáklya Klub 

Pedagógus Művészeti Stúdiója (1965-69), az újpesti Derkovits Klub, a 

József Attila Művelődési Ház és a Szemadám György szervezte háromnapos 

Állatkerti kiállítás. Orvos András a 80-as években költözött Vácra, azóta 

stílusát többször megújítva folyamatosan dolgozik. A 70 esztendős festőt 

retrospektív kiállítással köszönti múzeumunk. Tárlata szeptember 12. és 

október 4. között tekinthető meg a Görög Templom Kiállítóteremben, a 

kiállítást Dr. Gömör Béla nyitja meg szeptember 19-én 16 órakor. 

 

Rendezvény helye: Görög Templom Kiállítóterem 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 óra 

 

Rendezvény neve: Keresztény ortodoxok Vácott 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Gál Judit előadása 

Rendezvény helye: Görög Templom Kiállítóterem 

Rendezvény időpontja: 19-én 15 órakor 

 

Helyszín neve: Székesegyház és altemploma 

PEST Vác, Konstatin tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   
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Leírás: 

A Mennyekbe felvett Szűz Mária és Szent Mihály tiszteletére szentelt 

későbarokk székesegyház tervezésére Eszterházy Károly püspök egy osztrák 

építésznek, F. A. Pilgramnak adott megbízást 1760-ban, aki elkészítette a 

terület beépítési tervét is. Mivel a püspök hamarosan Egerbe kapott 

kinevezést utóda, Migazzi Kristóf átterveztette és az alapok 

felhasználásával, de már Isidore Canevale tervei alapján folytatta az 

építkezést. 1772-ben szentelték fel a templomot, a belső munkák még 5 

évig tartottak. A székesegyház építészeti stílusa megelőzte korát. A 

kései barokk dús motívumvilága mellett az egyszerűbb formákat kedvelő 

alkotói irányzat, a "forradalmi építészet" hatott tervezőjére is. 20-án 

kizárólag 14 órakor lehet a templomot vezetéssel megtekinteni.  

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 13-17 

 

 

Helyszín neve: Siketek és Hallássérültek Cházár András Tanintézete 

PEST Vác, Március 15. tér 6. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az épület több középkori lakóház egybeépítésével nyerte el hatalmas 

tömegét. A török idők után püspöki rezidenciaként vették használatba, 

1741-ben az udvar felé bővítve U alakú palotává fejlesztették. Itt 

fogadta és szállásolta el Mária Terézi királynőt és családját Migazzi 

püspök 1764-ben. Miután a püspök az új palotájába költözött, itt néhány 

évre az angolkisasszonyok zárdája kapott helyet, majd a szegény nemes 

ifjak tanintézete lett. 1802-ben Cházár András alapította meg benne az 

ország első siketnéma intézetét és a ház máig folyamatosan betölti ezt a 

feladatát. Vezetés indul mindkét nap 9 és 11 órakor. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 vasárnap: 9-12 

 

 

Helyszín neve: Baptista Imaház 

PEST Vác, Mentős köz 21. (a Kosdi út felől) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A baptisták közösségi és hitéletét szolgáló épületegyüttes 1999-2004 

között készült Kulcsár István tervei alapján. Az imaház rendszeresen 

befogad kulturális programokat, főként zenei eseményeket is. 

Nyitvatartás: szombat: 11-13 óra és 17-19 vasárnap: 16-17 

Honlap: www.mbma.hu 

 

 

Helyszín neve: Váci Püspöki Palota 

PEST Vác, Migazzi tér 1. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A jelenlegi palotát gróf Migazzi Kristóf püspök építtette 1768-1775 

között. A kétemeletes, klasszicizáló barokk palota legdíszesebb része a 

főbejárat és a felette elhelyezkedő hármas ablakos díszterem. A palota 

kertje védett, számos különleges növény otthona. 

 

Nyitvatartás: szombat: 14-17 vasárnap: 14-16 

Honlap: www.vaciegyhazmegye.hu 
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Rendezvény neve: Koncert a Püspöki Palotában 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Koncert Polgár Éva zongoraművész és a Somogyi vonósnégyes. 

Rendezvény helye: Váci Püspöki Palota 

Rendezvény időpontja: 20-án 18 órakor 

 

Helyszín neve: Spinyéri Kápolna 

PEST Vác, Spinyér hegy 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A váci piarista kollégium beadvánnyal fordult Althann M. Károly váci 

püspökhöz, hogy a saját telkén és saját gondozásával nyilvános kápolnát 

építhessen. Az engedély birtokában 1749. július 28-án elhelyezték az első 

követ az ereklyékkel együtt. 1750 júniusában a felépült kápolna 

megáldására és első szentmise bemutatására került sor. 

A 2. sz. főúton Váctól észak felé haladva, a sejcei elágazás előtt kb. 50 

méterrel kell a földúton jobbra fordulni. A főútról is látszik az onnan 

mintegy 200 méterre álló kápolna. 

Nyitvatartás: vasárnap: 13-14 

 

 

Helyszín neve: Piarista templom 

PEST Vác, Szentháromság tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A piarista szerzeteseket gróf Kollonitz Zsigmond váci megyéspüspök 

telepítette le Vácott 1714-ben. A rendház és az iskola több szakaszban, a 

Szent Anna tiszteletére szentelt templom 1725 és 1745 között épült. A 

homlokzaton a barokk díszítő elemeknél hangsúlyosabbak a klasszicizáló 

falpillérek, és az 1866-ban felhelyezett reneszánsz sisakok. A templom 

különlegessége velencei tükörüveg főoltára. Vezetés szombaton 10-12 

között, vasárnap 13-17 óráig. 

Nyitvatartás: szombat: 8-17 vasárnap: 13-17 

 

 

Helyszín neve: Evangélikus templom 

PEST Vác, Széchenyi u. 22. 

Épület típus:  

Vezetés lesz   

Leírás: 

A városba betelepült evangélikusok 1865-68 között építették templomukat. 

Tervezője Krempe Edmund, kivitelezője Alois Cacciari váci építőmester 

volt. A különleges áttört fém toronysisak 110 darabból áll, a Latinák 

bányából adományozott vasércből öntötték az Oetl-testvérek öntödéjében. 

Az orgonát Kiszely  Károly készítette, az oltárkép Török Ede váci 

festőművész munkája. 19-én 16 órakor, 20-án 10.30 órakor vezetéssel 

megtekinthető az épület. 

Nyitvatartás: szombat: 16-17 vasárnap: 10.30-11.30 

 

 

Helyszín neve: Református templom 

PEST Vác, Takács Ádám u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 
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A barokk református templom a reformátusok lakta Kisvácon épült 1755-ben. 

Tornya csak később, 1794-ben készült el. A templom mindkét nap 15 órakor 

vezetéssel tekinthető meg. 

Nyitvatartás: szombat: 15-16 vasárnap: 15-16 

 

 

Helyszín neve: Mogyoróhegy - Visegrád Kirándulóközpont Erdei Művelődés 

Háza 

PEST Visegrád, Mátyás király u. 4. 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A házból kiindulva végig lehet menni a kisvillámi vadvirágos tanösvényen, 

a nagyvillámi erdészeti tanösvényen valamint a mogyoróhegyi 

természetismereti tanösvényen. 

A vezetőfüzeteket az Erdei Művelődés Házánál kapják meg a kirándulók. 

Előzetes csoportos (15 fő) jelentkezés esetén vezetést biztosítunk (06-

26-398-227). Tanösvények időtartama 1 óra 30 perc. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

Honlap: www.parkerdo.hu 

 

 

Helyszín neve: Főesperesi templom 

PEST Visegrád, Sibrik-domb 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A Sibrik-dombon álló XI. századi főesperesi templom romjai még nem voltak 

láthatóak a nagyközönség előtt. 2009-ben, Visegrád Millenniumának évében 

a Mátyás Király Múzeum szakemberei rekonstruálták a templomot, és 

kiállítóhelyet alakítottak az épületben.  

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.visegradmuzeum.hu 

 

 

Helyszín neve: Zsámbéki Romtemplom 

PEST Zsámbék, Corvin J. u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A XIII. században, késő román - kora gót stílusban épült háromhajós, 

kéttornyú premontrei romtemplomot és kolostort az 1763-ban bekövetkezett 

földrengés tette rommá. Tornyai eredeti XIII. századiak. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 9-19 

 

 

Helyszín neve: Római Katolikus Plébániatemplom 

PEST Zsámbék, Petőfi u. 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A zsámbéki barokk templomot 1754-ben szentelte fel Padányi Bíró Márton 

veszprémi püspök Keresztelő Szent János tiszteletére. A Zichy család 

kegyúri birtokán épült templomot Bebo Károly értékes faragott oltárai, 

szószéke díszíti. Egyik mellékoltár - képét Vaszary János festette -Szent 

Norbertet, a premontrei rend alapítóját ábrázolja. 

A vezetés 30 percig tart a templomon belül. Mindkét napon 17.30 Ünnepi 

vesperás és mise. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 8-12 

Honlap: www.kszentjanos.gportal.hu 

 

 

Rendezvény neve: Városmegismerő családi játék 

Tematika: gyermekprogram, történelmi játékok, bemutatók, Vetélkedő 

Leírás: 

Szervezi: Gyermekliget Családi Napközi és Játszóház (06702260506) 

Dunakeszi több nevezetes helyszínén színes, interaktiv játékot szervez a 

Gyermekliget, városunk jobb megismerése érdekében kicsiknek és nagyoknak. 

A játékot itinárium (utinapló) segíti. Az "állomásokon" sestertiusokat 

gyűjthetnek, melyeket a játék végén atz "árverésen" elkölthetnek. 

 

Rendezvény helye: Dunakeszi, árverés a Dunaparti Gyermeküdülőben, Duna 

sor 32. 

Rendezvény időpontja: 19-én 9-14 óráig 

 

Rendezvény neve: Történelmi kalandjáték 

Tematika: koncert, gyermekprogram, kézműves foglalkozás, történelmi 

játékok, bemutatók, Vetélkedő 

Leírás: 

Programfelelős: Untsch Gergely: 16304748815 

9.30 kor gyülekező a Casalgrande téren 

10 órakor elindul a korhű ruhába öltözött menet a Duna partra - melyhez 

több kijelölt helyszínen lehet csatlakozni - melyet hagyományőrző 

csoportok vezetnek. A Dunakeszi Horányi révnél található római kikötőerőd 

közvetlen szomszédságában (Gyermeküdülő)rendezzük a gyermekeknek, 

fiataloknak szóló történelmi játszóházat ill. kalandjátékot, mely során 

az ókori népek (kelták, rómaiaik, szkíták, germánok) bőrébe bújhatnak, 

látványos harci jeleneteknek lehetnek tanui. A látogatók ízelitőt kapnak 

a rómaiaik étkezési szokásaikról, kóstolhatnak különleges borokat egy, a 

városunkban élő borászmester borkölteményeiből. A könyvsátorban gazdag 

választékot találhatnak az ókorról. Az ókori sétányon kirakodóvásár, és 

kézművesek várják a látogatókat. 

19 órától a Dagda együttes élőkoncertjével és táncházzal zárjuk a napot. 

Rendezvény helye: Dunakeszi, Casalgrande tér 

Rendezvény időpontja: 19-én 9.30 órakor 

 

Rendezvény neve: Nagybörzsönyi szakrális terek 

Tematika: előadás 

Leírás: 

VII. Templomos napok és műemlékvédelmi konzíliumok. 

Rendezvény helye: Nagybörzsöny, Plébánia 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Séta neve: Pomáz - Egész napos gyalogos séta sok látnivalóval 

Leírása: 

A séta útvonala: Népviseleti Gyűjtemény - Szent Miklós kápolna - Jeges 

Ernő festőművész munkáival díszített katolikus templom - Szerb templom 

ikonosztáza - Wattay-Teleki kastély (ma kórusok találkozóhelye) - Luppa 

mauzóleum - szerb kőkereszt bemutatása. 

Séta indulási ideje: 20-án 9 óra 

Séta indulási helye: Batthyány téri HÉV megálló 

Tervezett időtartam: visszaérkezés kb. 17 órakor 

Vezető: Dr. Horváth Péterné 

 

Séta neve: Dobogókő - Pilisszentkereszt 

Leírása: 
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Kultikus helyek tegnap és ma: Dobogókő &#8211; a Föld 

&#8222;szívcsakrája&#8221; kb. egy órás gyalogos séta (3 km) kényelmes 

turistaúton (jó cipő szükséges!) Pilisszentkeresztre, majd onnan kb. 20 

perces séta a cisztercita kolostor romjaihoz. A nyugati szerzetesség, 

köztük a ciszterciták Magyarországon, a szentkereszti kolostor, ahol 

Petur bán megölte Gertrudist. Séta vissza a település központjába, a 

buszmegállóhoz. Útközben a XVIII. századi pálos templom megtekintése. 

Utazás HÉV-vel és autóbusszal Dobogókőre. Hazautazás Pilisszentkeresztről 

Volán autóbusszal és HÉV-vel. Az egész program időtartama kb. 5 óra. 

Költség: közlekedés 1350,- Ft teljes áron. 

Séta indulási ideje: Mindkét nap 7.45 órakor 

Séta indulási helye: Budapest, Batthyány tér HÉV végállomás (KÖN 

zászlónál) 

Tervezett időtartam: kb. 5 óra 

Vezető: Ifjú György 

 

Séta neve: Dunakeszi ősi lakhelyének bemutatása 

Leírása: 

Útvonal: a város védőszentjéről elnevezett Szent Mihály templom 

(klasszicista) - Felső Tabán - Szent István kápolna - kegyeleti temető. 

Séta indulási ideje: 20-án 10.30 órakor 

Séta indulási helye: Dunakeszi, Szent Mihály templom (Szent István út 

41.) 

Tervezett időtartam: 3,5 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Matrica Múzeum - Magyarázom a házam 

Leírása: 

A múzeum 1987-ben alakult meg az első állandó kiállításának 

megnyitásával. Felújítása 2005-ben kezdődött el, melynek ünnepélyes 

átadására 2007. szeptemberében került sor. A teljeskörű rekonstrukciónak 

köszönhetően a XVIII. századra visszavezethető múltjához méltó külsőt 

kapott az épület, amely belül lifttel, klímaberendezéssel szolgálja a 

XXI. századi igényeket. Az épülethez tartozó udvart, ahol római kori 

emlékek találhatók, szintén felújítják, harmonizálva az épület 

jellegével.  

Séta indulási ideje: 20-án 15 óra 

Séta indulási helye: Matrica Múzeum - Százhalombatta, Gesztenyés u. 1-3. 

Tervezett időtartam: 1-1,5 óra 

Vezető: Buzay József, tervező 

 

Séta neve: Nagybörzsönyi templomok 

Leírása: 

A Szent István templom, a Bányász templom és a Szent Miklós templom 

megtekintése. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 14 órakor 

Séta indulási helye: Nagybörzsöny, Plébánia 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Túra az Öreghegyi pincesorra 

Leírása: 

Túrát indítunk az ócsai Öreghegyi pincesorra, ahol közel 100 földbe vájt 

pincét találhatunk, mely közül csupán egyetlen eredeti "présgunyhó" van.  

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 és 14 órakor 

Séta indulási helye: Ócsa, Tájház (Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.) 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  
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Séta neve: Csillagösvény 

Leírása: 

A Makovecz Imre és Őrfi József tervezte Boldogasszony kápolnához 

felvezető Csillagösvény mentén 7 szobor áll: Nimród, Attila, Árpád, Szent 

István, Szent László, Boldog Özséb és Hunyadi Mátyás. A kőből épült 

kápolna fölött 12 méter magas kereszt áll. A kápolnában vezetést 

biztosítanak, információs anyag lesz. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 9-18 óráig 

Séta indulási helye: Pilisszántó, parkoló a hegy lábánál 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Séta neve: Szentháromság templom - Magyarázom a házam 

Leírása: 

A Szentháromságnak szentelt új katolikus templomot 2007. augusztusában 

adták át. Tervezője Nagy Tamás Ybl-díjas építész. A templom, a közösségi 

ház és a parókia modern épületegyüttese a katolikus hívek lelki 

megújulásának színtere, élettel teli kisközösségek otthona. A templom 

egyik különlegessége a színes üvegablakokkal díszített szentély, melyet 

egy liturgikus ének alapján komponáltak. 

 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Szentháromság templom bejárata - Gödöllő, Szent Imre 

u. 15. 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Nagy Tamás, tervező 

---SOMOGY--- 

 

Helyszín neve: Festetics-Inkey Kastély 

SOMOGY Alsóbogát, Szabadság u. 4. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A település legértékesebb építészeti műemléke a Festetics-kastély, amely 

1830 táján egy barokk kastély klasszicista stílusban történő átépítése 

során nyerte el ma is látható formáját. A kastélypark különleges 

dendrológiai értékei: páfrányfenyő, kolorádófenyő, simafenyő, tiszafa, 

vasfa, pirosvirágú galagonya. Várják mindazon kedves látogatókat, akik 

szívesen tennének rendhagyó sétát egy felújítás előtt álló épületben. A 

vezetés során letűnt korok legendái elevenednek meg korhű díszletek 

között. 

Mindkét nap minden egész órában 10-18-ig séta indul, útvonal: Kápolna - 

kastély - ősfás park. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Goszthony kúria 

SOMOGY Bárdudvarnok, Bárdibükk 12. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az országosan is jól ismert festő- és kerámiaművész, Goszthony Mária 

otthonában és műtermében - az örökhagyó 1989. évi halála után - 1990-től 

a Nemzetközi Üveg Alkotótelep működik. A kúriában a művésznő alkotásain 

kívül megtekinthetők minden évben az augusztus 20-i héten megrendezett 

Nemzetközi Üveg Szimpozion alkotásai is. A pincegalériában az 
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üveggyűjteményből válogatott anyag látható. A parkban  300 éves öreg 

tölgy látható. Rövid séta a kúriában (30 perc) és a parkban. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12 és 14-18 vasárnap: 10-12 és 14-18 

Honlap: www.glassart.hu 

 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

SOMOGY Gadány 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Községünk római katolikus vallású, templomunk a XIII. században épült 

gótikus stílusban, jelenlegi barokk stílusát 1756-ban kapta. Szép, 

tiszta, gondozott templom, melyet a hívők adományából tartanak fenn. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

Honlap: www.gadany.hu 

 

 

Helyszín neve: Rippl-Rónai Múzeum 

SOMOGY Kaposvár, Fő u. 10. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A múzeum épülete az egykori Vármegyeháza, jelenleg műemlék. Az épület a 

magyar klasszicista építészet kiemelkedő alkotása. 1828-32 között épült, 

Török Ferenc tervei alapján, főhomlokzata Pollack Mihály iskoláját 

igazolja. Az épület kétemeletes, U alakú. Állandó kiállítások: Rippl-

Rónai Ödön Gyűjtemény, Fejezetek Somogy néprajzából, Természeti 

örökségünk, Fejezetek a magyar középkori élet tárházából. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

Rendezvény neve: Játszóház 

Tematika: gyermekprogram 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Rippl-Rónai Múzeum udvarán és az aulában 

Rendezvény időpontja: 19-én 10-12 óráig 

 

Rendezvény neve: Lakodalmi népszokások 

Tematika: Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

Lakodalmi népszokások bemutatása a hagyományok tükrében. 

Rendezvény helye: Rippl-Rónai Múzeum épületében 

Rendezvény időpontja: 20-án 10-12 óráig 

 

Helyszín neve: Ötvöskónyi Reneszánsz Várkastély, Művelődési Ház 

SOMOGY Ötvöskónyi, Eötvös u. 1. 

Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A középkori Ötvös várkastélyát az ecsedi Báthori család építtette, 

valószínűleg a XV. század második felében. Átalakítására a XVI. század 

elején kerülhetett sor és ennek eredményeképpen jött létre egy téglalap 

alaprajzú várkastély. Már az 1966. évi ásatás során igen értékes, 

reneszánsz kályhaszemek és más, XV-XVI. századi edénytöredékek kerültek 

elő. Az 1970-74 közötti feltárások rendkívül gazdag anyaga származik a 

XVI. század elejéről. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 
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Séta neve: Régészeti séta Ötvöskónyiban 

Leírása: 

A Tanároki úton a romokig séta indul Dr. Magyar Kálmán vezetésével, aki a 

régészeti ásatásokat végezte. 

Séta indulási ideje: 19-én 11 óra 

Séta indulási helye: Művelődési Ház 

Tervezett időtartam:  

Vezető: Dr. Magyar Kálmán 

 

Rendezvény neve: Régészeti lelőlhelyek és műemlékek 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Dr. Jankovich-Bésán Dénes előadást tart a régészeti lelőhelyek és 

műemlékek védelméről.  

Rendezvény helye: Művelődési Ház 

Rendezvény időpontja: 19-én 10.00 

 

Helyszín neve: Fájdalmas Szűz somogyi búcsújáróhelye 

SOMOGY Segesd, Dózsa tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A két falurész határán, a forrás fölötti domboldalon látható a kápolna 

(Szentkút, kegyhely, búcsújáróhely). A legenda szerint a falu szélén 

folyó patak közelében megjelent - még a török idők előtt - Szűz Mária, és 

egy pásztorfiút kigyógyított súlyos betegségéből. Ettől fogva csodatévő 

víznek tartják a forrást. Több gyógyulásról is készült feljegyzés. "A 

segesdi hegy tövében felbukkanó forrásnál már a török időkben is sokan 

visszanyerték egészségüket. Ezek hírére gróf Széchenyi Antal tábornok 

kápolnát építtetett föléje, ahol a sasvári pálos templom (Szlovákia) 

híres Pietájának másolatát helyezte el. A barokk kápolna festőien szép 

erdős környezetben áll. A Fájdalmas Anya XVIII. század közepi festett, 

faragott fa kegyszobra fölött a baldachin Sasvár egykori, ma már nem 

létező kegyoltárát idézi." (Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek 

Magyarországon) 

A kútnál Mária közbenjárására sok imameghallgatás történt, sokan nyerték 

vissza egészségüket. A hálás hívők ajándékai jelzik mindezt, amelyek a 

kegykápolna falán találhatók. 

A Fájdalmas Szűz somogyi Búcsújáróhelyén 5 búcsút tartottak régen: a 

Pünkösdit, a Sarlósboldogasszony-, a Nagyboldogasszony-, a 

Kisboldogasszony-, és a Magyarok Nagyasszonya napit. 

Az elmúlt években Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony ünnepére 

szerveztek zarándoklatot az ország minden részéről érkezőknek. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

 

 

Helyszín neve: A segesdi várhegy a ferences templommal 

SOMOGY Segesd, József Attila u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

   

Belső-Somogy és a szakrális múlt egyik legjelentősebb látványossága a 

várhegyen lévő, oltárképéről is híres katolikus templom és a kolostor. A 

megye első ferences kolostorát 1294-ben alapították, de a XVI. században 

a törökök elfoglalták és lerombolták. A visszatérő ferencesek 1777-ben 
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barokk stílusban új kolostort építettek, s itt működött a megye első 

patikája is, melyet egy tudós szerzetes vezetett.  

Segesd első templomát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték 

1294-ben. A ma is látható templom alapkövébe Szent László és Szent 

Katalin ereklyét 1755. augusztus 24-én helyezték el. A Krisztus levétele 

Szűz Máriával oltárképet Schaller István készítette, s 1777-ből való, míg 

a Szent Katalint ábrázoló oltárképet Dorfmeister István festette 1779-

ben. A 14 darabból álló Stációt 1848-ban fejezte be Horváth Hilárion 

ferences szerzetes. 

Somogy Megye Közgyűlése 2006. év vízkereszt napján, a megyenapon 

Örökségünk - Somogyország kincse néven címet adományozott a segesdi 

várhegy és a ferences templom számára.  

  

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

SOMOGY Segesd, József Attila u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Segesd első templomát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték 

1294-ben. A barokk kori átépítés alapkőletételére 1755. augusztus 24-én 

került sor, Szent László és Szent Katalin ereklyéivel együtt. A Krisztus 

levétele Szűz Máriával oltárképet Schaller István készítette, s 1777-ből 

való, míg a Szent Katalint ábrázoló oltárképet Dorfmeister festette 1779-

ben. A 14 darabból álló Stációt 1848-ban fejezte be Horváth Hilárion 

szerzetes. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

 

 

Helyszín neve: Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely 

SOMOGY Segesd, Kossuth Lajos u. 113/b 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1900-as évek elején épült gróf Széchenyi Bertalan földbirtokos 

gőzmalmát Nagy Gergely tervei alapján újították fel, s 2001. augusztus 

20-án adták át a Millennium évében. Örökségünk - Somogyország Kincse 

kitüntető címet viselő Várdombon és a kolostor környékén tárták fel a 

segesdi várispánsági központot. Dr. Magyar Kármán régész-történész 

kutatásai, ásatásai révén jött létre nagy összefogással a "Segesd 

középkori királynéi mezőváros" című kiállítás, amely 8 évszázad régészeti 

leleteit mutatja be a malom épületében. Az üveglapok alatt található 

Báthory Katalin Marczali György somogyi főipán feleségének a reneszánsz 

emléktáblája, amelyet a régi török vár helyén találtak 1756. március 13-

án a várdombon. A hatalmas oszlop nemzetségi címerrel az "angyalos 

kőfaragvány". Ez a XV. század második felében már virágzó somogyi 

reneszánsz legfontosabb bizonyítéka. A Somogyi Reneszánsz Szövetség - Dr. 

Magyar Kálmán elnökletével - intézményünkben alakult meg 2007. évben. A 

szövetség pecsétjén található ez az "angyalábrázolás", amely megőrzi és 

átörökíti a somogyi és a segesdi reneszánsz szellemiségét. A Somogyi 

Reneszánsz Szövetség székhelye a mi múzeumunk. Számos reneszánsz kori 

lelet jelzi a későbbi feltárás eredményességét is, amelyek tárlóink ékei, 

díszei. "A magyar kézművesipar története" című dokumentum a Segesden 

feltárt kovácsműhely (1664) teljességét is dicséri. A keleti és a nyugati 

országok gazdasági, kulturális hatásai mutatkoznak az írott forrásokban 

és az impozáns kiállítótérben elhelyezett leletanyag gazdagságában. A 
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látogatók "Szellem Szentélye", a "Hely Szelleme" kitüntető címmel illetik 

intézményünket. 

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, a Nemzeti Kulturális Alap, 

az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, a NKÖM Múzeumi Osztálya és a Magyar 

Nemzeti Múzeum pályázatán 18 múzeum közül választotta ki a szakmai 

bizottság a díjazottakat helyszíni látogatások alapján, és az előző éves 

tevékenységük értékelése után: 

Az Árpád házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely, Segesd az "Év Múzeuma 

2005" pályázaton színvonalas, a szűkebb és tágabb közösséget szolgáló 

kiállításaival, tudományos rendezvényeivel, a Magyar Nemzeti Múzeum 

különdíját nyerte el. 

Nyitvatartás: szombat: 8-19 vasárnap: 8-19 

Honlap: www.segesd.hu 

 

Rendezvény neve: Előadás, Történelmi játékok, Bemutatók 

Tematika: előadás, történelmi játékok, bemutatók, Múzeumpedagógia 

Leírás: 

Mindkét nap 8-12: óránként múzeumpedagógiai foglalkozás, vezeti: Ivelics 

Jánosné 

19-én 17 óra: Bencze Imre polgármester (Somogyi Reneszánsz Szövetség 

alelnöke) köszöntője, dr. Jankovich-Bésán Dénes (KÖH) előadása "Régészeti 

lelőhelyek, leletek védelme és azok műemléki, illetve múzeumi bemutatása" 

címmel. 

19-én 18 óra: dr. Magyar Kálmán régész, történész (Somogyi Reneszánsz 

Szövetség elnöke) tárlatvezetése - Közreműködők: Fekete Hollók Rendje - 

fegyverbemutató 

Rendezvény helye: Árpád házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely 

Rendezvény időpontja: 19-én 8-12 óra, 17 óra, 18 óra 20-án 8-12 óra 

 

Helyszín neve: Széchenyi-kastély, ma a Somogy Megyei Önkormányzat 

Gondviselés Szociális Otthona 

SOMOGY Segesd, Kossuth u. 1. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, KASTÉLYOK, VÁRAK, 

KÚRIÁK, PALOTÁK, KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Somogy megyében Segesd községben található az egykor Széchenyi család 

tulajdonát képező kastély. Romantikus stílusban épült 1901-ben, belsejét 

impozáns faburkolat díszíti. A kastélyhoz tartozik egy 29 hektáros park. 

A gyönyörű nagy platánfák, fenyőfák, fűzfák és tiszafák között kapott 

helyet Somogy Kincse Park, ahol évente egy-egy somfa ültetésével és egy 

kőre erősített réztáblával állítanak emléket Somogy megye hírességeinek 

rendezvény keretében. A kastély jelenleg a Somogy Megyei Önkormányzat 

által működtetett Gondviselés Szociális Otthonnak ad helyet. 

Nyitvatartás: szombat: 13-16 

 

Séta neve: Somogy Kincse Park megtekintése 

Leírása: 

Az egykor Széchenyi család tulajdonát képező kastélyhoz tartozik egy 29 

hektáros szépen gondozott park. A hatalmas platánfák fenyőfák, tiszafák 

és fűzfák között kapott helyet a Somogy Kincse Park, ahol évente egy 

somfa ültetésével és egy kőre erősített réztáblával állítanak emléket 

Somogy Megye nevezetességeinek. 

Séta indulási ideje: 19-én 13 óra 

Séta indulási helye: Széchenyi-kastély, Szociális otthon porta 

Tervezett időtartam: 1.5 óra 

Vezető: Hajduné Fekete Zsuzsanna 
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Rendezvény neve: Kézműves kiállítás megnyitó ünnepsége 

Tematika: kiállításmegnyitó 

Leírás: 

A gondozottak a kézműves foglalkozásokon készült munkáiból rendezett 

kiállítás megnyitó ünnepsége. 

Rendezvény helye: Széchenyi-kastély, Szociális Otthon 

Rendezvény időpontja: 19-én 15 óra 

 

Helyszín neve: Somogyvámosi Hare Krisna Templom - Krisna-völgy 

SOMOGY Somogyvámos, Fő utca 38. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Krisna-völgy egy békés sziget a rohanó hétköznapok tengerén. 

Kétszázhatvan hektáron fekvő területünk &#8211; mely egyben kulturális 

központ és biofarm is &#8211; igazán szép látnivalókkal és új élményekkel 

kecsegtet az idelátogatók számára. Dísztavaink, ligeteink, és 

arborétumunk több száz növény- és állatfajnak adnak otthont. 

Tehenészetünk, Biokertészetünk, Méhészetünk, valamint az Iskolánk épülete 

szintén látogatható; ezek a helyszínek sok-sok érdekességgel várják az 

érdeklődőket. Vendégeink a Recepciótól a Templom épületéhez vezető, 

kellemes sétaút során tekinthetik meg ezeket a különlegességeket. A Völgy 

területén jelenleg közel százötven Krisna-hívő szerzetes él, akik 

ökogazdálkodással, védikus &#8211; az Ősi indiai szentírásokon, a Védákon 

alapuló &#8211; életmóddal, és számtalan hasznos és érdekes dologgal 

foglalkoznak &#8211; önfenntartásra törekedve. 

A főbejáratnál található recepciótól - a nyitvatartás kezdetétől számolva 

- félóránként indul vendégvezetés. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: krisnavolgy.hu 

 

 

Helyszín neve: Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény 

SOMOGY Szenna, Rákóczi u. 2. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az országban egyedülállóan egy élő faluban létrejött falumúzeum. Célja a 

Somogyban napjainkig fennmaradt talpas favázas népi építészet emlékeinek 

megőrzése. 1982-ben Europa Nostra díjat kapott. Az objektum 

középpontjában az 1875-ben népi barokk stílusban épült református templom 

áll, amelyet 19-én 10 órakor mutatnak be az érdeklődőknek. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Rendezvény neve: Korokna-völgyi várak 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Fajsz - Korokna - Sörnye -középkori várromjainak szerepe c. előadás. Jó 

idő esetén helyszíni látogatás Somogysárd - Sörnyepuszta 5 km autóval. A 

séta időtartama 1-2 óra 

Rendezvény helye: Somogysárd, Kultúrház ( Fő u. 22.) 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

---SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG--- 

 

Helyszín neve: Baktalórántházi Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Baktalórántháza, Kossuth út 59. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 
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Leírás: 

A templomhajó 1842-ben épült. 1905-ben kiegészült egy ugyancsak barokk 

stílusban készült harang-toronnyal, melyet egy laternás süveg tetején 

lévő kettős kereszt zár le. A toronyban jelenleg három harang van: egy 

65-93-200 kg-os. A templom belsejében, a keleti egyházra jellegzetes ikon 

képek, reprodukciók, liturgikus eszközök, felszerelések találhatók. A 

templom harangját 2004-ben felújította az egyházközség, majd pedig a 

2005-2006 évben a hívek lelkes adakozásának és az EU-s forrásoknak 

köszönhetően a templom teljes egészében megújult. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10.30-12 

 

 

Helyszín neve: Balkányi Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Balkány, Kossuth u. 25. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Az Urunk színeváltozása tiszteletére épült templomot 1990-ben 

újjáépítették, 1997-ben festették meg a falakat. Michal Pascalini festő 

munkája. 

Nyitvatartás: szombat: 18-19 vasárnap: 10.30-11.30 

 

 

Helyszín neve: Bökönyi Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Bököny, Kossuth u. 5. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Az 1839-ben épült templomot 2005-ben újították fel utoljára. 

Nyitvatartás: vasárnap: 8-11 

 

 

Helyszín neve: Szeszgyár 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Encsencs, 407 hrsz. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A XX. század elején épült egykori uradalmi épületben 1986-ig főztek 

mezőgazdasági terményekből tisztaszeszt. Szinte eredeti állapotú gőzgép, 

hajtáslánc, érlelő- és tárolóedények, valamint boltíves pincerendszer 

látható  a felújításra szoruló épületben. A tulajdonos jelenleg a 

hasznosítás és felújítás lehetőségét keresi. Az épületet bemutató séta 

időtartama 1 óra. Megtekinthető lesz az épületről és a szeszgyártásról 

rendezett rajzversenyre beküldött pályaművekből készült kiállítás (Bogáti 

út 20.), illetve egy jelenleg is működő magánszeszfőzdét is (Károlyi út 

12.) meglátogatunk.  

Nyitvatartás: szombat: 9-13 vasárnap: 9-13 

 

 

Helyszín neve: Szent Péter és Pál Római Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Fehérgyarmat, Kossuth tér 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Első templomunk a XV. században épült gótikus stílusban. A történelem 

viharában hol katolikus, hol református vallású lett, többször le is 
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égett. 1812-ben Klobusiczky Péter szatmári püspök templomépítést 

kezdeményezett. A felszentelésre 1816 szeptemberében került sor. 

Nyitvatartás: szombat: 8-19 vasárnap: 8-17 

Honlap: www.romaikatolikusfgy.5mp.eu 

 

Séta neve: Fehérgyarmat templomainak megtekintése 

Leírása: 

A város Református Műemlék Templomát, és Szentháromság tiszteletére 

felszentelt Görög Katolikus Templomát szeretnénk a két másik egyház 

képviselőivel együtt bemutatni az idelátogatók számára.  

Időpontegyeztetés szükséges, mert figyelembe kell venni az 

istentiszteletek, szentmisék, szentliturgiák időpontját, valamint a 

csoportok érkezését is. 

Séta indulási ideje: Csoportfüggő, előzetes egyeztetés szükséges 

(304640522) 

Séta indulási helye: Fehérgyarmat, Római Katolikus Templom 

Tervezett időtartam: Kb. 1 óra (templommegtekintéssel együtt) 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Kirándulás Szatmárcsekére 

Tematika:  

Leírás: 

Szatmárcsekén megtekintjük a római katolikus és a református templomot. 

Ezenkívül lehetőség van a temető megtekintésére is. (Kölcsey síremlék, 

kopjafák) 

Előzetes jelentkezés szükséges: 304640522. 

 

Rendezvény helye:  

Rendezvény időpontja:  

 

Helyszín neve: Geszterédi Római Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Geszteréd, Kossuth u. 112. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A települést 1332-ben említik először oklevélben. A Szent Anna 

tiszteletére szentelt templomot 1815-ben építették és 1826-ban 

bővítették. 

Nyitvatartás: vasárnap: 11-12 

 

 

Helyszín neve: Szentháromság Római Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Jánkmajtis 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Műemléktemplomunk a XV. században épült a Szatmárban jellegzetes késő 

gótikus stílusban. Építése Jánki Lukács nagyváradi püspök nevéhez 

fűződik. Templomunk szentelésének 600. évfordulója alkalmából, s Jánki 

Lukács emlékére egyháztörténeti kiállítás nyílt a katolikus iskola 

épületében. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-15 

Honlap: www.szentharomsag.5mp.eu 

 

Séta neve: Séta a görög katolikus templomba 

Leírása: 

A látogatók igényeinek megfelelően lehetőség lesz a helyi görög katolikus 

templom megtekintésére is. 
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Séta indulási ideje: Igény szerint (előzetes időpontegyeztetés szükséges: 

06-30-464-05-22) 

Séta indulási helye: Római katolikus templom, Jánkmajtis 

Tervezett időtartam: Kb. 30 perc (a templom megtekintésével együtt) 

Vezető:  

 

Séta neve: Egyháztörténeti kiállítás és néprajzi gyűjtemény megtekintése 

Leírása: 

Mind a kiállítóterem, mind a néprajzi gyűjtemény a templom mögött 

található közel egymáshoz. A kiállítás a templom szentelésének 600. 

évfordulója alkalmából, s Jánki Lukács püspök emlékére nyílt meg a május 

23-i nemzetközi Serra-találkozón. 

Séta indulási ideje: A csoportokkal történő előzetes egyeztetés alapján 

(06-30-464-05-22) 

Séta indulási helye: Szentháromság Római Katolikus Templom, Jánkmajtis 

Tervezett időtartam:  

Vezető: Rostásné Gocs Rozália 

 

Helyszín neve: Istenszülő Oltalma Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Kálmánháza, Kossuth u. 29. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1986-ban épült templom ikonosztázionnal, tűzzománc keresztrefeszítés-

csoporttal. 

Programok a templomban: 10 órától szent liturgia, 17 órától alkonyati 

istentisztelet. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Kislétai Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Kisléta, Bogáti út 37. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A templom 1770-ben épült. 

Nyitvatartás: vasárnap: 9.30-10.30 

 

 

Helyszín neve: Szent György Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Kisvárda, Császy László u. 10. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A jelenlegi görög katolikus templom építése 1987-1992-ig tartott. 

Nyitvatartás: szombat: 17-18 vasárnap: 8-12 

 

 

Helyszín neve: Kölcsei Jézus Szíve Római Katolikus Kápolna 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Kölcse, Kölcsey F. u. 78. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A látogatók megtekinthetik a 2008-ban emberi összefogással, szeretettel, 

áldozatos munkával felújított kápolnát, és a fa harangtornyot a maga 

egyszerű szépségével, bájával. 

Nyitvatartás: szombat: 7.30-16 vasárnap: 8-12 
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Helyszín neve: Református templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Lónya, Kossuth u. 91. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Lónya egy elnéptelenedő beregi falucska az ukrán határ mellett. Sok szép 

természeti adottsága mellett híres a verses temetői kopjafáiról, az 1781-

ben készült haranglábról és (ma már) a restaurált templomról is. A pápai 

tizedjegyzék szerint 1332 és 1335 között már Szent Péter és Pál 

tiszteletére  szentelt templomként említik. Legkorábbi falképei a XIII. 

században keletkeztek. Előkerülésük óta (2001) minden szakirodalom 

párhuzamot von Csaroda, Vámosatya és Márokpapi falképei között. De most a 

restaurálás után egyértelmű: Lónyán minden korból egy-egy kimagasló 

alkotásról beszélhetünk, melyek kvalitásában magasan kiemelkednek az 

említett templomok falképei közül, pl. Lónyán légiesek, mosolygósak és 

mindegyik szent egy kicsit másként van festve, ezzel szemben pl. Csarodán 

sematikusan egymása után ábrázolják őket. A látogatással összekapcsolható 

és látogatható a Lónyay sírkápolna, pl. Lónyai Menyhért (Kossuth 

pénzügyminisztere) emlékhelye. 

Nyitvatartás: szombat: 10-20 vasárnap: 11-20 

 

Rendezvény neve: Lónyaiak találkozója 

Tematika: Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Református templom, Lónya 

Rendezvény időpontja: 19-én 18 órakor 

 

Helyszín neve: Mátészalkai Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Mátészalka, Kisfaludi köz 4. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Az 1948-ban épült templom legfőbb dísze az ikonosztazion. 

Nyitvatartás: szombat: 17.30-18.30 vasárnap: 9-10 

 

 

Helyszín neve: Mátészalka-Újtelepi Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Mátészalka, Megyesi út 30. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

 

Leírás: 

A 2006-ban épült templom alapja négyszög, kupolája sokszög formájú. 

Nyitvatartás: vasárnap: 11-12 

 

 

Helyszín neve: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nagyhalász, Arany János u. 26. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Művelődési Ház épülete több mint 40 éve funkcionál közművelődési 

intézményként. Valamennyi helyisége szükségszerűen többfunkciós. Egy 

színpaddal ellátott nagyterme van, mely 200 néző befogadására alkalmas. 

Négy foglalkoztató terem mellett egy iroda áll a szakemberek 

rendelkezésére. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 9-13 
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Honlap: www.nagyhalasz.hu 

 

Rendezvény neve: Rétközi vásár 

Tematika: gyermekprogram, kiállítás, kézműves foglalkozás, tánc, Népzene 

Leírás: 

Kisebb megszakításokkal 15 éves múltra tekint vissza a rendezvény. 

Kismesterségek bemutatója, vására,népi játékok,kézműves 

foglalkozások,táncház jellemzi a Rétközi vásár programját. 

Rendezvény helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Nyíracsádi Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyíracsád, Kossuth u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A régi kis templom közel 200 éves volt, amikor lebontották. A II. 

világháború után kőtemplomot építettek maguknak. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-11 

 

 

Helyszín neve: Gyógy- és Termálfürdő 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírbátor 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK, XX-XXI. SZÁZADI 

ÉPÜLET 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

"A Hit és Egészség" projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 

valósul meg, Máriapócs és Nyírbátor összefogásával. A beruházás célja, 

hogy a történelmi és vallási emlékek 2010-ig megújuljanak és a 

fejlesztéseknek köszönhetően javuljon a térség vallási és egészség-

turisztikai vonzereje. A projekt keretében átépítik és fejlesztik a 

Gyógyfürdőt és megépül a Tanuszoda is, amely egész évben várja majd a 

látogatókat. A most zajló építkezést tekinthetik meg az érdeklődök. 

Nyitvatartás: szombat: 10-15 

 

 

Helyszín neve: Református templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírbátor, Egyház u. 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Várkastély szomszédságában áll a késő gótikus stílusban épült 

református templom, amelynek délnyugati sarkának közelében helyezkedik el 

hazánk legnagyobb és egyben legrégebb fa harangtornya, amely 1640 körül 

épült, a Bethlen család megrendelésére. 

Az egyhajós, 1488-1511 között épült templom mérműves ablakaival, 

hálóboltozatával az egyik legszebb hazai gótikus emlék. Itt található 

Báthori István vajda töredékes sírköve a XV. század végéről. 

Nyitvatartás: szombat: 10-15 

 

 

Helyszín neve: Volt dohánybeváltó épületei, szabványraktárak, régi 

átalakított raktár 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírbátor, Madách u. 32. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A volt dohánybeváltó épülete a Báthori Várkastély szomszédságában 

helyezkedik el. Az épület rendkívül érdekes ipartörténeti emléknek 

számít. 

Nyitvatartás: szombat: 10-15 

 

Séta neve: Nyírbátori séta 

Leírása: 

Útvonal: Báthori Várkastély - volt dohánybeváltó épületek - Református 

templom - Gyógy- és Termálfürdő 

Séta indulási ideje: 14.30 órakor 

Séta indulási helye: Nyírbátor, Báthori Várkastély 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Báthori Napok - Reneszánsz hétvége 

Tematika: történelmi játékok, bemutatók 

Leírás: 

Báthori Napok Reneszánsz hétvége keretében megelevenedik a középkor a 

Báthori várkastélyban. 

 

Rendezvény helye: Nyírbátor, Báthori Várkastély 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Izraelita temető 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírbéltek, Kossuth u. vége 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1945 előtt tíznél több zsidó család élt a településen és meghatározó 

szerepük volt a község arculatának kialakításában. Volt köztük 

földbirtokos és mesterember és szatócs is. Az első temetkezésükről az 

1896-os évektől van feljegyzés a község irattárában. A temető eredeti 

formájában látható, néhány síremlék felújított. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-20 

Honlap: www.nyirbeltek.hu 

 

 

Helyszín neve: Római Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírbéltek, Széchenyi u. 31. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A község műemléki épülete a kisebb magaslaton álló, 1222-ben, román 

stílusban épült templom. A XVIII. században leégett épületet a XIX. 

században építették újra. Megtekinthetők a Zsigmond-kori, 1420 körül 

készült freskók. A templom közelében vélhetően kuruc kori 

sírmaradványokat találtak, melyeknek feltárása folyamatban van. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-20 

Honlap: www.nyirbeltek.hu 

 

Rendezvény neve: Helyi szokások 

Tematika: előadás, Népzene 

Leírás: 

Helyi népdalok bemutatása, a település történetének ismertetése, helyi 

szokások bemutatása. 

Rendezvény helye: A Római katolikus templom előtt 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 10 órától 
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Séta neve: Séták a településen 

Leírása: 

1. Fő tér - templomok. 2. A földvárhoz: Fő tér - Kossuth u. - Sport u. - 

Szurdok. 3. A zsidó temetőhöz: Fő tér - Kossuth u. - Zsidó temető. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 órakor 

Séta indulási helye: Nyírbéltek, Fő tér 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Görög katolikus templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírbéltek, Széchenyi u. 37. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A XVII. század elején készült adóívek arról tanúskodnak, hogy a falu 

őslakói a 15 éves háború miatt nagyon megfogyatkoztak. Ezután a 

Kárpátokból ruszin és román családok települtek át a lakatlanná vált 

területre. A század végére felépítették kőtemplomukat. A provinciális 

barokk stílusú ikonosztázion a XVIII. század utolsó harmadára lett 

készen. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-20 

Honlap: www.nyirbeltek.hu 

 

 

Helyszín neve: Avar kori földvár (Szurdok) 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírbéltek, Szurdok-dűlő 

Épület típus: RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Avar kori földvár. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-20 

Honlap: www.nyirbeltek.hu 

 

 

Helyszín neve: Egyházmegyei Művészeti Gyűjtemény és Szemináriumi Kápolna 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az Egyház Kulturális Javai Pápai Bizottság elnöke, Francesco Marchisano 

érsek nyitotta meg 2000. május 7-én a Puskás Bernadett művészettörténész 

tervezte Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény felújított állandó 

kiállítását Nyíregyházán. A püspöki palotában, százötven négyzetméternyi 

klimatizált teremben helyet kapott kiállítás a magyarországi görög 

katolikus egyház művészeti értékeit őrzi - anyagát a régi fatemplomok, 

késő barokk görög katolikus templomok padlásain megtalált, 

egyházközségektől kölcsönzött, liturgiában már nem használt XVII-XVIII. 

századi ikonok, ikonosztáziontöredékek, ötvös-, liturgikus felszerelésű 

tárgyak, textilek, szláv nyelvű evangéliumos könyvek képezik.  

Nyitvatartás: vasárnap: 11-18 

 

 

Helyszín neve: Nyírgelsei Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírgelse, Petőfi tér 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 
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Eredetileg fatemploma volt az egyházközségnek. Annak helyére építették a 

jelenlegi kőtemplomot 1925-ben. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-11 

 

 

Helyszín neve: Nyírgyulaji Görög Katolikus templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Nyírgyulaj már 1323-ban szepelt a pápai tizedjegyzékben, 1629-ben Báthori 

István birtoka, később Rákóczi birtoka lett. A templom 1780-ban lett 

készen, de torony csak 1929-ben épült hozzá. 

Nyitvatartás: vasárnap: 11-12 

 

 

Helyszín neve: Nyírkátai Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírkáta, Hodászi út 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A szent Mihály főangyalról nevezett templomot 1758-ban építették. Az 

ikonosztáz 1860 körül készült. A falfestést Puskás László készítette. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-12 

 

 

Helyszín neve: Nyírmihálydi Görög Katolikus templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírmihálydi, Postakör u. 3. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A helyi adottságok miatt a szentély nyugati irányú. A templomot 1935-ben 

építették. Hozzá a téglát helyben, a templomudvaron égették. A II. 

világháború idején a harangot átlőtték, amely jelenleg is látható. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-11 

 

 

Helyszín neve: Szűz Mária Oltalma Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyírtass, Dózsa Gy. u. 114. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Nyírtassi Görög Katolikus Egyházközséget 1795-ben alapították. Első 

fatemploma 1779-ben épült. 

A jelenleg is álló templom építéséről adatok nem maradtak fenn. Az 

ajtókeretben lévő évszám szerint 1851-ben épült, Szűz Mária Oltalma 

tiszteletére.  

Természetes dombon álló, egyhajós klasszicizáló épület, kissé előreugró 

toronnyal. Téglalap alaprajzú félköríves záródású szentéllyel, négy 

szintes toronnyal. A torony süvege különösen szép, kettős hagyma 

kupoláját messziről lehet látni. Látogatás idegenvezetéssel 20-30 perc. 

  

  

 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 és 20-24 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Ófehértói Görög Katolikus Templom 
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Ófehértó, Úttörő u. 17. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A templom 1985-ben épült. 

Nyitvatartás: vasárnap: 9.30-10.30 

 

 

Helyszín neve: Szakolyi Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Szakoly, Esze Tamás u. 1. 

Épület típus:  

 

Leírás: 

A templom 1898-ban épült, címünnepe Urunk mennybemenetele. 1992-ben 

felújították. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-11 

 

 

Helyszín neve: Közösségi Ház - Helytörténeti Gyűjtemény 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Tiszadada, Nagy u. 5. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

"Egy zsidóközpont mindennapjai" - életképek a tiszadadai zsidóság 

múltjából című kiállítás megnyitója a tiszadadai Közösségi Ház 

Helytörténeti Gyűjteményében. Szakrális emlékek-helyi felekezetek 

egyházainak megtekintése, ismerkedés Till Aran szobrászművész vallásos 

szobraival. 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 

Honlap: www.tiszadada.eoldal.hu 

 

Rendezvény neve: Kiállításmegnyitó 

Tematika: kiállításmegnyitó 

Leírás: 

"Egy zsidóközpont mindennapjai" - életképek a tiszadadai zsidóság 

múltjából című kiállítás megnyitója. 

Rendezvény helye: Közösségi Ház - Helytörténeti Gyűjtemény 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Séta neve: Szakrális séta Tiszadadán 

Leírása: 

Az időszakos kiállítás megtekintését követően először az 1950-ben épült 

református templomot, majd az 1831-ben épült katolikus templomot 

tekintjük meg, s az időszakos kiállításhoz kapcsolódva meglátogatjuk az 

egykori rabbi házat, mely külső jegyeiben teljesen megőrizte egykori 

külsejét. 

Séta indulási ideje: 19-én 14 óra 

Séta indulási helye: Közösségi Ház - Helytörténeti Gyűjtemény 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Tuzsér, Lónyay-kastély 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Tuzsér, Ady E. u.2 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Tiszántúl egyetlen freskókkal díszített barokk kastélya a vízitúrázók 

és fürdőzők kedvelt felső-Tisza-parti falujában, Tuzséron áll. Mária 
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Terézia testőre, Gróf Lónyay János óbester (ezredes) építtette, miután 

hazatért az udvarból és a Magyar Királyi Nemesi Testőrség szolgálatából. 

A hagyomány szerint a régi Ambrózy-várkastély anyagának felhasználásával 

készült 1787 után. A kastély kuriózuma a díszterem freskója, amelyet az 

eperjesi származású, bécsi Akadémián tanult Wurtzinger Mihály készített 

1797-ben. 

  

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

 

Rendezvény neve: A kultúra kastélyában 

Tematika: koncert, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

A kisvárdai Bábás Műhely (Bábásné Lakatos Erika-zománcművész és Bábás 

László-ólomüvegező) FÉNY-HÍD  c. kiállításának megnyitása 19-én 18 

órakor. 

Ezt követően Hauser Adrienne művésznő zongora koncertje lesz. 

 

Rendezvény helye: Lónyay-kastély 

Rendezvény időpontja: 19-én 18 óra 

 

Séta neve: Séta a Lónyay-család sírkertjéhez 

Leírása: 

A korábbi 10 holdas kastélykertben nyugszik a család több tagja is. 

Sírkertjük megtekintése, a korábbi Angol Parkban séta. 

Séta indulási ideje: Igény szerint nyitvatartási időben 

Séta indulási helye: Lónyay-kastély 

Tervezett időtartam: kb.15-20 perc 

Vezető: Klicsu Ferenc 

 

Helyszín neve: Újfehértói Görög Katolikus Templom 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Újfehértó, Vasvári P. u. 20. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Évente visszatérően megrendezik az Egyházzenei Kórustalálkozót. 

Nyitvatartás: vasárnap: 8-11 

 

 

Helyszín neve: Református templom és harangláb 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Vámosatya, Szabadság út 103. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A település egyházáról és Péter nevű papjáról 1321-ben, Benedek nevű 

papjáról 1334-ben tesznek említést a krónikák. Magát a kőtemplomot 1341-

ben nevezik el a mártír Szent György tiszteletére. Téglány alakú 

síkmennyezetes hajójához bordás keresztboltozattal fedett, négyzetes 

szentély csatlakozik csúcsíves diadalívvel. A templom mai bejárata 

nyugatról nyílik, ám a korábbi, déli bejárat is látható a helyreállítás 

eredményeképpen. A nyugati félköríves záródású kapu egy háromszögű 

oromzatú falvastagodással keretezett. A szentély déli és keleti falán 

háromkaréjos, mérművel díszített, rézsüs ablak van. A nyugati kapu fölött 

egy valaha mérműves, négykaréjos körablak látható. A XIV. század elejére 

jellemző kiképzésű a szentélyboltozat bordájának profilja. Zárókövét az 

építtető Gut-Keled nemzetség farkasfogas címerével díszítették. A 

szentély északi falában megmaradt sekrestyeajtó egyenes záródású, 

élszedett kőkerettel. Ettől keletre egyetlen kőből faragott csúcsíves 

szentségtartó fülke van, bélletét körte- és hengertagokból alakították 



227 
 

ki. A szentély déli falán ülőfülke látható. A templom belsejét a XVII. 

század közepén virágos festéssel díszítik kék és vörös színekben. Az 1565 

körül református igazgatás alá került templom sekrestyéjét ezt követően 

bontották el. 1691-ben építették a fa harangtornyot, melynek négy 

fiatornyos sisakja zsindellyel fedett. A torony teljes magassága 26.5 

méter, ebből 13 méter magas a sisak. Az 1766-os átalakításkor a templom 

ablakait nagyobbakra váltották. Ekkor készültek a festett barokk 

berendezések: a fakazettás mennyezet, a nyugati karzat, a padsorok és a 

koronás szószék. A legutóbbi műemléki feltárás során talált nagyméretű, 

lépcsőzött kriptában lévő ruha, - valamint ékszermaradványokból a 

birtokos Büdi család XVI-XVII. századi temetkezésére következtetnek. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

---TOLNA--- 

 

Helyszín neve: Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 

TOLNA Bátaapáti, Mórágyi völgy 4. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A lejtősaknában létesített kiállítás tablói bemutatják a létesítményt. A 

vágat 250 m-e látogatható. A két lejtősakna közötti átkötővágatban 

filmvetítésre van lehetőség. A látogatáshoz szükséges felszerelést 

Társaságunk biztosítja. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 

Honlap: www.rhk.hu 

 

 

Helyszín neve: Római Katolikus templom és Ciszterci romkert 

TOLNA Bátaszék, Budai u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Magyarország első ciszterci apátságát Cikádor néven 1142-ben alapította 

II. Géza király. A ma látható romkert az egykori háromajtós, 

keresztházas, egyenes szentélyzáródású, keleti oldalán kápolnasorral 

ellátott apátsági templomot mutatja be. Magyarország legmagasabb 

tornyával (82,5 m) rendelkező neogótikus templom építéséhez 2,5 millió 

közönséges és félmillió darab Eszterházi-féle falburkoló téglát 

használtak fel. Vezetés előzetes bejelentkezéssel kérhető: 06-30-701-26-

38. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 10-19 

 

 

Helyszín neve: Kálvária Kápolna 

TOLNA Bátaszék, Mohács felé vezető út 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Kálvária kápolna 1776-ban már biztosan állt. A feltűnően széles 

homlokzatú épületnek három bejárata van. A tetején lévő teraszon áll a 

három szoboralakkal gazdagított kálváriajelenet három keresztje. A 

szobrok közül kiemelkedik szépségével Mária Magdolna térdeplő alakja. 

Vezetés előzetes bejelentkezéssel kérhető: 06-30-701-26-38. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Szent Orbán kápolna 
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TOLNA Bátaszék, Orbán-hegy 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1700-as évek első felében a Bátaszékhez közeli szőlőhegyen épült 

kápolna a barokk építészet szép emléke. A dongaboltozatos, 

huszártoronnyal ellátott épületet 1990-ben újították fel. 

Nyitvatartás: vasárnap: 14-19 

 

Rendezvény neve: Szabadtéri hangverseny 

Tematika: koncert 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Szent Orbán kápolna 

Rendezvény időpontja: 20-án 18 órakor 

 

Helyszín neve: Tájház 

TOLNA Báta, Fő u. 86. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Jellegzetes sárközi parasztház, a településre jellemző építészeti 

értékeket őriz. Fésűs beépítésű, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, 

részben vert falú, részben vályogból épített, hódfarkú cseréppel fedett, 

fehérre meszelt épület, az ún. "hosszú ház". Tisztaszoba, fojtott konyha, 

lakószoba, konyha, füstös konyha és kamra helyiségekből áll. A portán a 

lakóépületeken kívül pajta, istálló, kocsiszín, présház, terménytároló 

góré és ól találhatók. Az épületet P. Sümegi Mihály földműves-

kisbirtokos, községi másodbíró építtette 1887-ben, leszármazottai 

birtokolták a XX. század végéig. Az állandó kiállítás a Duna szabályozása 

után meggazdagodott - Sárközben élő - katolikus földműves lakosság 

életmódjának, gazdálkodásának, népi kultúrájának tárgyi emlékeit mutatja 

be, valamint a kézműves műhelyben lehetőség van a hagyományos 

kismesterségek elsajátítására is és ugyanitt látható a hímes tojás 

kiállítás is. Gyűjteményi anyagából kiemelendők a Sárközben csak a bátai 

katolikusok körében alkalmazott csipkevarrás, a "pöndőkötés" és a viaszos 

tojásírás tárgyi emlékei. A tájház elsősorban a katolikus lakosság 

életmódját mutatja be, de a kisebb lélekszámú reformátusok tárgyi emlékei 

is helyet kapnak benne.  

Nyitvatartás: szombat: 14-17 vasárnap: 14-17 

Honlap: www.tajhaz-bata.hu 

 

Séta neve: Báta nevezetességei 

Leírása: 

Útvonala: Tájház - Hunyadi János u. - Klastromhegy Szt. Vér templom - 

József Attila u. - Fő u. - Óvoda u. - Halászház. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 16 órakor 

Séta indulási helye: Báta, Tájház 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Mesemondó verseny 

Tematika: előadás, gyermekprogram 

Leírás: 

A Bátai Általános Művelődési Központ Hunyadi János Általános Iskola 

szervezésében a Benedek Elek emlékév - mesemondó verseny legjobbjainak 

bemutatkozása.  

Rendezvény helye: Báta, Tájház (rossz idő esetén Művelődési Ház) 



229 
 

Rendezvény időpontja: 19-én 14 órakor 

 

Helyszín neve: Somosi kápolna 

TOLNA Báta, Fő út 3. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kápolna a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére épült 1900-1904 között. 

2002-ben újították fel, civil összefogással, és szentelték fel. A 100 

éves évfordulót megszervezte és ebből az alkalomból emléklapot készített 

a Fazekas Alapítvány. 

Kérésre 9-19 óra között a szervezők szívesen kinyitják a nyitva tartáson 

kívül is az épületet, érdeklődni lehet: 74/490356. 

Nyitvatartás: szombat: 13-16 vasárnap: 13-16 

Honlap: www.batai.fazekashaz.hu 

 

 

Helyszín neve: Fazekas Galéria 

TOLNA Báta, Fő út 58. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Szodorainé Mohr Szilvia kerámiái és Szodorai Péter Szabolcs kisplasztikái 

láthatók, állandó kiállítás. A foglalkozásokon készült kerámiákat is itt 

láthatják a látogatók. 

Kérésre 9-19 óra között a szervezők szívesen kinyitják a nyitva tartáson 

kívül is az épületet, érdeklődni lehet: 74/490356. 

Nyitvatartás: szombat: 13-16 vasárnap: 13-16 

Honlap: www.batai.fazekashaz.hu 

 

 

Helyszín neve: Fazekas műhely 

TOLNA Báta, Fő út 9. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az 1994-ben épült Fazekasműhelyben dolgozik Szodorainé Mohr Szilvia 

keramikus.  "1976 május 22-én születtem, 1994-ben végeztem Bonyhádon a 

Népi kismesterségek oktató iskola fazekas szakán. Munkáimban az ősi 

motivumokat és magam izlésvilágát formázom meg. A műhelyben az alkotás 

öröme-kerámiafoglalkozásokat tartok a látogatóknak, gyermekeknek és 

felnőtteknek. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 9-19 

Honlap: www.batai.fazekashaz.hu 

 

Rendezvény neve: Együtt - Értékeinkért 

Tematika: gyermekprogram, kézműves foglalkozás, filmvetítés 

Leírás: 

Bátai történetek, néprajzi és művészeti értékeink: 

Az alkotás öröme - kerámiafoglalkozások: "Sárközi" kerámia készítés 

Szodorainé Mohr Szilvia vezetésével. Gyermek munkákból apró ajándékok a 

programon résztvevőknek. A program folyamatos, bármikor érdemes 

bekapcsolódni. Vetítés: a sárközi életmód bemutatása. 

Rendezvény helye: Fazekas műhely 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 9-13 és 16-19 óra 

 

Séta neve: Együtt - Értékeinkért 
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Leírása: 

Helyszínek: Somosi kápolna, Fazekas műhely, Fazekas Galéria 

Séta indulási ideje: mindkét nap 13 óra 

Séta indulási helye: Fazekas műhely 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Községi Könyvtár 

TOLNA Bikács, Kossuth u. 2. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Hosszú szünet után 2004. október 15-én nyitotta meg kapuit újra a község 

könyvtára a helyileg iskolának épült, azon belül igazgatói és tanári 

szobának jelölt helységekben. Hetente két alkalommal volt látogatható. Ma 

a régen idősek napközi otthonaként működő felújított épület ad otthont a 

2200 darabos könyvállománynak, internetes hozzáféréssel napi 4 órában 

látogatható.   

Nyitvatartás: szombat: 15-24 

 

Séta neve: Zichy séta 

Leírása: 

A séta útvonala: Könyvtár- Jó léti-tó - Vadászház - Zichy Park Hotel 

Kastélyszálló parkja - Jindra-tó - Könyvtár. 

Séta indulási ideje: 19-én 18 órakor 

Séta indulási helye: Községi Könyvtár 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Kálvária 

TOLNA Bonyhád 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Kálvária-domb két kápolnája közül 1817-ben épület Kálvária kápolna késő 

barokk stílusú. Szobrait nádasdi kőfaragók készítették el. Érdekessége, 

hogy a Kálvária jelenete a kápolna oromzatára került. A másik az Ermel-

Vojnits család sírkápolnája, 1905-ben épült, eredetileg késő barokk 

stílusú, mely ma már átépítések miatt eklektikus stílusban látható. A 

körülöttük lévő sírkertben nyugszik Perczel Mór honvédtábornok és a 

Perczel család több tagja.  

Nyitvatartás: szombat: 9-20 vasárnap: 9-20 

 

Séta neve: Völgységi séta gyalogosan 

Leírása: 

Útvonala: Kálvária - Római katolikus templom - Völgységi Múzeum - 

Református templom - Evangélikus templom - Ózsinagóga. 

Séta indulási ideje: 19-én 14 óra 

Séta indulási helye: Bonyhád, Kálvária 

Tervezett időtartam: 3 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Evangélikus Templom 

TOLNA Bonyhád, Dózsa u. 67. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A bonyhádi evangélikusok sokáig a szomszédos Majos alá tartoztak. 1795-

től kezdték saját templomukat építeni, 1800-ban készült el. A külső 

megjelenését tekintve egyike a legszebb magyar evangélikus templomoknak, 

ez Schneiderhahn Fülöp bonyhádi építőmester érdeme, aki ezt a szép arányú 

templomot építette. A belsőben sajnos ma már csak a szószékoltár az 

eredeti. A régi parókián emléktábla örökíti meg, hogy: "Itt élt Borbély 

József evangélikus esperes, Perczel Mór barátja, az 1848-as honvédseregek 

szervezője." Sírja az evangélikus temetőben van. 

Nyitvatartás: szombat: 15-17 

 

 

Helyszín neve: Református templom 

TOLNA Bonyhád, Petőfi utca 14. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az utcavonaltól beljebb szabadon álló, egyhajós, késő barokk templom. A 

bonyhádi reformátusok a XVIII. századi kezdetektől lakták a települést, 

szerény kisebbséget képviseltek a német katolikusok és evangélikusok, 

valamint a zsidóság mellett. Jó darabig csak a reformátusok szájából 

hangzott el magyar szó Bonyhádon. A település egyik birtokosa, Kun Ferenc 

megengedte a vallásgyakorlást számukra és 1801-ben templomot építettek 

maguknak. Tornya 1877-ben került a tetőre. 

Nyitvatartás: szombat: 15-16 

 

 

Helyszín neve: Római Katolikus Plébániatemplom 

TOLNA Bonyhád, Szabadság tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1782-ben szentelték fel a barokk stílusú templomot, melyet Winkler Mihály 

plébános építettett. Az oromzat egyik fülkéjében Szent Péter, a másikban 

Mózes látható. A templom előtt Bory Jenő 1948-ban felállított Szűz Mária-

szobra látható. A templomkertben az I. világháború áldozatai előtt 

tisztelgő emlékmű áll.  

 

  

 

 

Nyitvatartás: szombat: 14-16 vasárnap: 7-10 

 

 

Helyszín neve: Völgységi Múzeum 

TOLNA Bonyhád, Szabadság tér 2. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Elsősorban helytörténeti, magyar és nemzetiségi néprajzi anyagot gyűjt, 

gazdag sváb, bukovinai székely, völgységi magyar és bonyhádi zsidó 

történeti-néprajzi anyaggal várja a látogatókat. Az állandó kiállítás 

első terme bemutatja a város és a tájegység XVIII-XX. századi egyik fő 

jellegzetességét az etnikai - vallási sokszínűséget, öt egyház - római 

katolikus, evangélikus, református, izraelita, ortodox -, 3 nemzetiség 

német, magyar, szerb - együttélését. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 

 

Séta neve: Autóbuszos kirándulás a Völgységben 
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Leírása: 

Völgységi Múzeumi Tanösvény - Nyugat-Völgység - Szakrális terek: Bonyhád, 

Völgységi Múzeum - Bonyhádvarasd, Római katolikus templom és 

temetőkápolna - Kisdorog, Római katolikus templom, Szent Lőrinc 

Egyháztörténeti kiállítás - Ódány, templom - Závod, Római katolikus 

templom és Kálvária-kápolna - Tevel, Római katolikus templom - Kalaznó, 

Evangélikus templom - Hőgyész, Római katolikus templom, Zsinagóga - 

Lengyel, Római katolikus templom - Papd, kápolna (búcsújáró hely) - 

Závod, római katolikus templom, kálvária-kápolna - Mucsi, Római katolikus 

templom (06-74-451-342) 

Séta indulási ideje: 20-án 8 óra 

Séta indulási helye: Bonyhád, Völgységi Múzeum 

Tervezett időtartam: 9 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Neológ Zsidó Temető, Ózsinagóga 

TOLNA Bonyhád, Vörösmarty tér 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK, SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Vörösmarty térről nyíló sikátorban az ősi, később neológ zsidó temető 

áll. Itt található a holocaust áldozatainak 1947-ben állított fala, 

beljebb pedig a csodarabbi Rofl Boskowitz sírja. Az első zsidó imaház 

1746 és 1768 közt működött Bonyhádon. 1794-ben tűzvészben pusztult el, az 

új zsinagóga építéséhez már 1795-ben hozzáláttak. A ma is álló zsinagógát 

1868 óta a neológ hitközség használta. Műemléki szempontból ez az ország 

egyik legjelentősebb zsinagógája, ma is őrzi XVIII. századi állapotát. 

Jelentősebb átalakítást 1896-ban végeztek rajta, amikor a nyugati 

homlokzathoz egy karzatfeljárót építettek és felújították. 

Nyitvatartás: szombat: 16-17 

 

 

Helyszín neve: Művelődési Ház és Mozi 

TOLNA Bölcske, Szentháromság tér 6. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Római-kori kőtár. Az első régészeti lelet, egy római-kori bélyeges tégla, 

1973-ban került elő a folyómederből. Az 1986-ban elkezdődött víz alatti 

régészeti kutatások az egykori kikötőerőd maradványainak feltárását és 

kőlelet-anyagának felszínre emelését eredményezték, melyek a Kőtárban és 

Szekszárdon, a Wosinsky Mór Múzeumban tekinthetők meg. 

Nyitvatartás: szombat: 17-17.30 

 

Rendezvény neve: Kultúrházak éjjel- nappal Bölcskén 

Tematika: előadás, gyermekprogram, kiállítás 

Leírás: 

"8 mm-től 35 mm-ig" vetítéstechnikai kamarakiállítás a Moziban. 19-én 17 

órakor elhangzik Kazinczy Ferenc: Híven szeretni című verse, majd 

vetítjükl Kemecsi Ferenc Bölcskén forgatott vizsgafilmjét( a Moziünneppel 

közös rendezvény). 18 órától Kemecsi Ferenc &#8222; 

Lélektől&#8211;lélekig &#8222;című előadóestje. 20 órától Csillagles a 

Kőtárban. A program részét képezi a séta út, amely során a Kőtár 

tekinthető meg , mint a  település  értéke. 20-án 16 órától a Moziban 

régi bölcskei életképek vetítése Gazdag Gyula munkáiból (a Moziünneppel 

közös rendezvény). 17-18 óráig  Kézműves foglalkozás gyerekeknek. 

Kötetlen beszélgetés a mozi udvaron.  

Rendezvény helye: Művelődési Ház és Mozi 
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Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Fekete István Múzeum 

TOLNA Dombóvár, Hóvirág u. 25. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A gyűjtemény 1995 óta látogatható. Jelenleg két teremben láthatók az író 

relikviái, kéziratai, használati tárgyai, fényképei, portréi, iskolai 

bizonyítványai, igazolványai, kitüntetései, megjelent könyvei, vadász 

agancsai. A múzeumot az elmúlt 14 évben mintegy 28.000 fő kereste fel, 

elsősorban magyarok és a Kárpát-medence országaiból. 2010-ben az épület 

várhatóan egy újabb teremmel bővül. Szeptember elsején "Fekete István író 

élete és munkássága" címmel kiállítás nyílik. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Dombóvári Helytörténeti Múzeum 

TOLNA Dombóvár, Szabadság u. 16. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Dombóvári Helytörténeti Múzeum 2001 szeptemberétől ünnepli a Kulturális 

Örökség Napjait, különös tekintettel arra, hogy e napok (mindig a 

szombati nap) az intézmény alapításának napja is. Ezen alkalmakkor a 

múzeumot működtető Városszépítő és Városvédő Egyesület tagjai mellett a 

város és környékének örökség barátai is összefognak. 

18-án pénteken Örökség vacsora a Hotel Dombóvárban,  

19-én szombaton  9.30-12 óráig családos örökség séta, Dombóvári Kiskörút 

a Családos Örökségvédő és Sport Egyesülettel,  

20-án vasárnap 11 óra: Védett épületek Dombóváron című örökség-fotó 

kiállítás Tilinger Sándor képeiből. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 9-13 

 

Rendezvény neve: A Domóvári Múzeum Napja (ünnepség) 

Tematika: könyvbemutató, Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

Tóth Endre: Pannonia Valeriana c. könyvének bemutatója 

Rendezvény helye: Dombóvári Helytörténeti Múzeum 

Rendezvény időpontja: 19-én 11 óra 

 

Helyszín neve: Városi Művelődési Központ 

TOLNA Dunaföldvár, Ilona utca 9. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

100 éves épület, melyet az Egyenlőségi Kör épített saját báljai számára. 

Az épületet az évtizedek során többször átépítették. Azonban mai 

formájában egy elkerülhetetlen felújítás híján; egyre kevésbé felel meg a 

XXI. század elvárásainak. Az intézmény színházterme 250 fő befogadásra 

képes.  

 

Nyitvatartás: szombat: 16-24 

Honlap: www.dunafoldvar-muvhaz.hu 

 

Séta neve: Kulturális séta Dunaföldváron 

Leírása: 
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Útvonala: Szerb templom - Ferences rendház - Magyar László Gimnázium 

könyvtára - Városháza díszterme. 

 

Séta indulási ideje: 19-én 16 és 17 óra 

Séta indulási helye: Városi Művelődési Központ 

Tervezett időtartam: 45 perc 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Út a kultúrához 

Tematika: filmvetítés 

Leírás: 

Előadás a magyar nyelv érdekességeiről. 

Moziünnep - magyar filmek. 

Rendezvény helye: Városi Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 16-24 óra 

 

Helyszín neve: Tolnai Lajos Művelődési Otthon - Falumúzeum 

TOLNA Györköny, Kossuth u. 325. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

1800-as években épült parasztházba került bemutatásra a helyi emberek 

életére jellemző használati eszközök. Bejelentkezés alapján látogatható: 

06/75/552-000. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.gyorkony.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent Kereszt Plébániatemplom 

TOLNA Hőgyész 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Gróf Apponyi Antal 1798-ban építtette a 44 méter magas tornyú, késő 

barokk klasszicista stílusú templomot. A főoltár három vörös márvány 

lépcsős emelvényen áll, az oltárkép a Szent Kereszt felmagasztalását 

ábrázolja. A kóruson Angster orgona áll. A templom falait belül céhek 

zászlai diszítik, a hajó színezve (dekoratív), a szentély festve. A 

templom előtti dombon pécsi márványból készült Világ Királynéja szobor 

áll. A toronyban 4 harang és óra van elhelyezve. Szentmise szombaton 

18.30 és vasárnap 10.30 kor kezdődik. 

Nyitvatartás: szombat: 9.30-17 vasárnap: 9.30-17 

 

 

Helyszín neve: Gróf Apponyi Kastélyszálló 

TOLNA Hőgyész, Ady E. u. 2. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az uradalmat 1722-ben Cl. Fl. Mercy gróf vásárolta meg, az 1730-as 

években építtette a kastély földszintes változatát. 1784-88 közt már az 

új tulajdonos gróf Apponyi Antal idejében került az épület átalakításra, 

emelet ráépítésre barokk stílusban. 1858-59-ben az Ybl-féle restaurálás 

után nyerte el jelenlegi formáját. 1939-ig volt az Apponyiak birtokában, 

majd állami tulajdonba került. 2001-től újra magántulajdonban van. A 

kastély parkjában gyógyvíz forrást találva termál hotelként működik. A 

Kulturális Örökség Napjain szeretettel várjuk azon érdeklődőket, akik 

szívesen részt vennének Kastély-túráinkon, melyek aznap többszöri 
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alkalommal is megrendezésre kerülnek. Szakrális térként bemutatnánk a 

kastély felszentelt kápolnáját, valamint a kastélyparkunkban álló Vénusz-

kápolnánkat is megtekinthetik! Kastélytúrák 11, 14 és 16 órakor indulnak 

a recepciótól. 

Nyitvatartás: szombat: 11-12 és 14-17 vasárnap: 11-12 és 14-17 

Honlap: www.apponyi.hu 

 

 

Helyszín neve: Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intérzmény 

TOLNA Hőgyész, Fő u. 1-3. 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Gróf Apponyi Géza kezdi az építését 1920-ban, majd a községnek 

adományozza (Klebelsberg Kuno minisztersége alatt) 1926-27 polgári 

leányiskola és internátus, 1931-től Miasszonyunkról nevezett Kalocsai 

Iskolanővérek tulajdona. 1948 államosítás, 1951-1956 Óvónőképző. 1956-

1975 Óvódáskorú Nevelőotthon is működik az épület földszintjén, 1957-ben 

felveszi a Hunyadi János nevet. 1964-67-ig gimnázium is kapcsolódik 

hozzá, 1968-tól német nemzetiségi oktatás, 1987-től zeneiskola, 1989-től 

bővített német nyelvoktatás folyik. 2008-ban új nevet kap: Hunyadi János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

Nyitvatartás: szombat: 9.30-17 vasárnap: 9.30-17 

 

 

Helyszín neve: Német Nemzetiségi Gyűjtemény Tájháza 

TOLNA Hőgyész, Fő u. 3. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A hőgyészi Német Nemzetiségi Gyűjtemény Tájháza, mely nem csak a 

hőgyészi, hanem a környékbeli német népviseleteket is bemutatja, az 

Általános Iskola udvarán lévő épületben kapott helyet. A helyiségek korhű 

bútorokkal berendezve idézik azt az időszakot, amikor 1722-ben német 

telepesek népesítették be a törökök által elpusztított községet. A gazdag 

hímzéssel díszített ingek, kötények, kötött tarka tutyik teszik egyedivé 

a hőgyészi sváb viseletet. A falakon régi fotók is megtekinthetők. 

Nyitvatartás: szombat: 9.30-17 vasárnap: 9.30-17 

Honlap: www.hoegyesz.de 

 

 

Helyszín neve: Székelysziget 

TOLNA Hőgyész, Kossuth tér 13. 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Hőgyészi Székelykör gyűjteménye a Művelődési Ház emeletén található. Az 

itt élő székelyek származási helyéről még fellelhető tárgyi eszközöket 

lehet megtekinteni. Az eredetiről fénymásolt dokumentumokba, iratokba és 

a székelység történetéről, szokásairól szóló könyvekbe is be lehet 

tekinteni. Az apró szobában a bukovinai székelyek története eredeti 

fényképek és a kiállított tárgyak segítségével nyomon követhető egészen 

napjainkig. 

Nyitvatartás: szombat: 9.30-17 vasárnap: 9.30-17 

Honlap: www.hogyeszibokreta.extra.hu 
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Helyszín neve: Lichtenstein Kastélyszálló 

TOLNA Hőgyész, Kossuth tér 8. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A barokk stílusú kastélyt gróf Mercy Agenteau építtette 1722 után. 1818-

ban kancellária épülete, 1867-ben tiszttartó lak, 1900-as években 

számtartói irodák, levéltár, lakások, 1937-ben Lichtenstein Alfréd 

családjának lakása, 1945 után államosítás: állami gazdaság irodaháza, 

szolgálati lakások, 2005-ben Lichtenstein Kastélyszálló lett a Széchenyi 

terv segítségével.  

Nyitvatartás: szombat: 9.30-17 vasárnap: 9.30-17 

 

 

Helyszín neve: Csicsó puszta 

TOLNA Hőgyész, külterület 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A leghíresebb Tolna megyei búcsújáró hely Csicsó, német nyelvén Bründl 

(Brünnlein=kutacska). A Szent Kúthoz már a XVII. század végén jártak 

ájtatoskodni, ekkor már puszta. Amikor tehát Mercy Antal gróf, Hőgyész 

ura, 1745-ben megszerzi magának és kápolna építéséhez kezd, a 

búcsújárásnak már hagyományai voltak. Szentképe a passaui Mária-kép 

másolata. Az eredeti képet, ami L. Cranach műve, I. Lipót császár 1683-

ban, Bécs török ostroma elől menekülve vitte magával a passaui 

kapucinusok templomába. Csicsón a németek a kegyképnek tulajdonítottak 

csodás erőt, a magyarok inkább a Szent Kút vizében hittek. 1767-ben ebbe 

a kápolnába temetik el az építtető grófot is. A búcsú Szentháromság és 

Kisboldogasszony napján van, szeptember 8-án. 

Nyitvatartás: szombat: 9.30-17 vasárnap: 9.30-17 

 

 

Helyszín neve: Kalaznói Evangélikus Templom 

TOLNA Kalaznó 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A falu 1787-1790 között építette fel ma műemléknek nyilvánított 

evangélikus templomát barokk stílusban. Az oltár és a padok szintén 1790 

körül készültek, copf stílusban.  

Nyitvatartás: vasárnap: 11-13 

Honlap: gyonk.lutheran.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent Lőrinc Egyháztörténeti Kiállítás 

TOLNA Kisdorog, Kossuth u. 49. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Ma műemlékvédelem alatt álló plébániaház a 18. században éült népies 

barokk stílusban. Az 1809-ben épített templom 200 éves évfordulója 

alkalmával a Kisdorogért Egyesület az évfordulóhoz méltó állandó 

kiállítást hozott létre. Az eredeti dokumentumok, fényképek mellett 

eredeti tárgyak, az 1700-as évekből származó kisharang, historia domus, 

keresztelő kád, kereplő stb. is megtekinthető. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 
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Helyszín neve: Kossuth Művelődési Ház &#8211; Kismegyeház 

TOLNA Kölesd, Kossuth tér 12. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Kossuth Művelődési Ház az 1760-es években épült kétszintes, késő barokk 

épület, benne néprajzi padlásmúzeum és a falu történetét bemutató 

honismereti szoba. A pincében borkóstolásra van lehetőség. 1708. 

szeptember 2-án Kölesden volt a Rákóczi-féle szabadságharc utolsó győztes 

csatája, melyet Béri Balogh Ádám vezetett. Érdeklődés esetén gyalogtúra 

lehetséges az Orvoskúthoz, amely ehhez az eseményhez kapcsolódik. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-14 

Honlap: www.kozeleti.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent István Templom 

TOLNA Mucsi, Jókai u. 3. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A középkori eredetű Szent István templomot a XVIII. század elején még 

használható állapotban találták az ide telepedő németek. 1745-től már 

plébániatemplom, 1781-ben kezdték meg barokk átépítését, 1783-ban készült 

el.  

Nyitvatartás: vasárnap: 16-17 

 

 

Helyszín neve: Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. - Városi Művelődési 

Központ 

TOLNA Paks, Gagarin u. 2. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Paksi Közművelődési Kht. a térség legnagyobb kulturális szervezete 

2001-ben kezdte meg működését, a Városi Művelődési Központ 

átszervezésével, amely 1978 novemberében nyitotta meg kapuit a látogatók 

előtt. 

Társaságunk többfunkciójú szervezet, hatóköre kiterjed a város és 

közvetlen vonzáskörzetére. Fő feladatunk Paks város polgárainak 

kulturális, művészeti, szabadidős és közösségi igényeinek, 

szükségleteinek kielégítése, információnyújtás, rekreáció, a szórakozás 

és a szórakoztatás, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, a 

közösségi művelődés lehetőségeinek biztosítás és az alkotókészség 

kibontakoztatása. 

Nyitvatartás: szombat: 14-24 vasárnap: 17-22 

Honlap: www.paksivmk.hu 

 

Rendezvény neve: Kulisszatitkok 

Tematika: koncert, kiállításmegnyitó, filmvetítés 

Leírás: 

Épületlátogatás, VMK kulisszatitkai 16 órától folyamatosan. 

Kiállításmegnyitó 17 órakor. Séta indulása: &#8222;Paksi Kultúra&#8221; - 

kulturális séta, melynek célja városunk történetének megismerése. 18.30 

órakor, visszaérkezés kb: 21.30-kor. Filmvetítés 19 órakor. Fiataloknak 

szóló koncert 22 órától. Szabadtéri mozi, &#8222;autósmozi&#8221; 

jelleggel 24 órakor.  
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Rendezvény helye: Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. - Városi Művelődési 

Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 

 

Séta neve: Kistérségi Kul-túra 

Leírása: 

Az autóbuszos kulturális túrán a kistérség művelődési-muzeális 

intézményeit mutatjuk be a résztvevőknek: 

Nagydorog, Sárszentlőrinc, Pálfa, Bikács, Györköny, Madocsa, Bölcske, 

Dunaföldvár. További info: 

Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal, Paks kistérség 20/995-10-99, fax 

szám : 75/519-155, e-mail : pkisterseg@gmail.com. 

Séta indulási ideje: 19-én 17 óra 

Séta indulási helye: Városi Művelődési Központ 

Tervezett időtartam: 7 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató- és Látogatóközpont 

TOLNA Paks, 6-os főút 115. km Atomerőmű déli bejáró - horgásztavak felé 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Paksi Atomerőmű Látogatóközpontja 1995 őszén nyitotta meg kapuit az 

érdeklődők előtt. A közel 600 m2-es kiállítótérben a látogatók 

megismerkedhetnek az atomenergia békés célú felhasználásával. Az 1999 óta 

múzeumi rangra emelkedett intézmény évente közel 30ezer látogatót fogad. 

Hazánk egyetlen, az atomenergia alkalmazását bemutató múzeumaként több 

közép- és felsőfokú oktatási intézmény fő úti célja. 10 és 12 órakor 

vezetett séta indul a kiállítótérbe, 1 óra időtartamban. 

Nyitvatartás: szombat: 9-14 

Honlap: www.atomeromu.hu 

 

 

Helyszín neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Bemutatóterme 

TOLNA Paks, 6-os főút 115. km, Paksi Atomerőmű déli bejáró (horgásztavak 

felé) 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, KÖZINTÉZMÉNYEK, 

HIVATALOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A bemutatóterem áttekintést nyújt a Magyarországon keletkező radioaktív 

hulladékok fajtáiról, megfelelő kezelésének és tárolásának módszereiről. 

Filmvetítés. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 

Honlap: www.rhk.hu 

 

 

Helyszín neve: Simontornyai Vármúzeum 

TOLNA Simontornya, Vár tér 10. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Salamon fia, Simon alországbíró volt Kun László uralkodása idején, ő 

építtette 1277 után a ma is látható vár alapjául szolgáló szabályos 

négyzet alaprajzú vártornyot. Simon halála után a vár különféle főúri 

családok birtokába került, akik szinte mindig átépítették, bővíttették, 
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vagy éppen megerősítették. Volt Lackfi István erdélyi vajda, Ozorai Pipo, 

Garai László tulajdona, majd Mátyás király halála után felesége Beatrix 

királyné élt a várfalak között. 1717-ben  

katonai jelentősége megszünt, ezután volt magtárépület, bőrgyári raktár, 

toldalék épületei pedig szükséglakásként  

funkcionáltak. Az 1975-ös helyreállítás óta  

vármúzeumként működik. Simontornya szakrális helyei címmel fotókiállítás 

tekinthető meg. 

Nyitvatartás: szombat: 10-13 és 14-17 vasárnap: 10-13 és 14-17 

 

 

Helyszín neve: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 

TOLNA Szekszárd, Szent István tér 10. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A szekszárdi Babits Mihály Művelődés Ház és Művészetek Háza a város 

legnagyobb kulturális intézménye, közművelődési, közösségi színtere. Az 

intézmény 1970 áprilisában nyitotta meg kapuit. 2005 óta egyesítve 

működik a Művészetek Házával, a Panoráma Mozival, és a Tourinform 

Irodával. 

 

Nyitvatartás: szombat: 7.30-23 vasárnap: 7.30-18 

Honlap: www.babitsmuvhaz.hu 

 

Rendezvény neve: Szekszárdi Szüreti Napok 

Tematika: koncert, gyermekprogram, tánc, gasztronómia, Népzene 

Leírás: 

A szüretelés hagyományát megőrizve, a bor és kultúra kapcsolatát ápolva 

rendezzük meg a fesztivált, minden évben, szeptember 3. hétvégéjén. A 

kulturális kínálatból: Edda koncert, Rúzsa Magdi, Vivát Bacchus 

Énekegyüttes, Muslinca Bordalkórus, Duma Színház, Honvéd Táncegyüttes, 

Sebestyén István mesemondó, boroscimke és népművészeti kiállítás, szüreti 

felvonulás, kirakodóvásár, Irodalmi Udvar és még sok más érdekesség. A 

programok már szeptember 17-én elkezdődnek. 

Rendezvény helye: Szekszárd, Belváros 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Rendezvény neve: Diána-napi vadászvigadalom és szüreti fesztivál 

Tematika: előadás, falunap, tánc, gasztronómia, Népzene 

Leírás: 

Szombaton 10 órakor Diána-napi vadászvigadalom, 14 órakor szüreti 

felvonulás és mulatság népi együttesek (néptánccsoport, népdalkör) 

fellépésével. 

Rendezvény helye: Kölesd, Kossuth tér 12. 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 órától 

 

Séta neve: Körséta a löszfalak tövében a régi Hőgyészen 

Leírása: 

Útvonal: Apponyi kastély - Kossuth tér - Lichtenstein kastély - Kerámia 

díszkút - Művelődési Ház - Hősök emlékműve - Szent Kereszt 

Plébániatemplom - Mária a Világ királynője - Német Nemzetiségi Tájház - 

uradalmi pincék - Arany János utca löszfalak - Klimes utca - Fő utca - 

Zsinagóga - Régi községháza - Gyógyszertár - mai Posta épülete 

Séta indulási ideje: mindkét nap 14 órakor 

Séta indulási helye: Hőgyész, Apponyi-kastély és természetvédelmi park 

Tervezett időtartam: 4 óra, táv 2 km. 

Vezető: Rillné Csapó Etelka 
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Séta neve: Kirándulás a Halastóhoz 

Leírása: 

Útvonala: Kossuth tér - Lichtenstein kastély - volt börtön - 

Polgármesteri Hivatal - Hősök emlékműve - Iskola épületei  - promenád - 

Klimes u. - Löszfalak - Malomhegy - Halastó - szőlőskertek - temetők - 

Gárdonyi u. - Szent Kereszt Plébániatemplom 

Séta indulási ideje: mindkét nap 14 órakor 

Séta indulási helye: Hőgyész, Apponyi-kastély és természetvédelmi parkja 

Tervezett időtartam: 4 óra, 3 km. 

Vezető: Stefán György 

 

Séta neve: Kirándulás a Csicsói kegykápolnához és Szentkúthoz 

Leírása: 

Útvonala: Kossuth tér - Lichtenstein kastély - kerámia díszkút - 

Polgármesteri Hivatal - Kossuth u. - Rákóczi u. - Csicsói szőlők, 

présházak - Kapos völgy - Csicsói templom és Szentkút - Nyúlerdő - Régi 

mosóház - Idősek otthona parkja - Kossuth tér. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 9.30 és 14.00 órakor 

Séta indulási helye: Hőgyész, Apponyi-kastély és természetvédelmi parkja 

Tervezett időtartam: 4 óra, 4 km. 

Vezető: Stefán Györgyhttp://www.oroksegnapok.hu/user.right.php?hid=433 

 

Séta neve: Körséta Hőgyész központjában 

Leírása: 

Apponyi Kastély és természetvédelem alatt álló parkja, Vénusz templom, a 

Mercy és Apponyi család története (30 perc) - Kossuth tér: Ulmer 

Schachtel, Székely kapu Hőgyész régi és mai lakói - Lichtenstein Kastély 

(kancellária, tiszttartói lak, levéltár, kastélyszálló (30 perc) és 

szomszédos épületei a volt börtön épülete és a Kisvendéglő "hűlt helye" 

(régi óvoda) a régi, földszintes várkastély helye, a nagy hetivásárok 

helyszíne, a tér mai látványa és épületei - kerámia díszkút Garányi 

József és Staindl Katalin alkotása, a kerámia dombormű elmeséli Hőgyész 

egész történelmét, a névadó hölgymenyét vadászoktól a XVIII. századi 

uradalomig - Polgármesteri Hivatal épülete (volt Takarékpénztár - Ujváry 

Lajos faliképe és festményei - a Nagyvendéglő épülete - Művelődési Ház, 

Múzsák falikép, Székely sziget (néprajzi gyűjtemény (30 perc) - Hősök 

emlékműve (Barabás Tibor bronz és kő alkotása - Szent Kereszt 

Plébániatemplom (30 perc) - Mária a Világ Királynője - Iskola épülete - 

promenád - uradalmi pincék - kastélypark megközelítése Széchenyi utca 

felől. Táv 1. km. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 9.30 órakor 

Séta indulási helye: Hőgyész, Apponyi-kastély parkja 

Tervezett időtartam: 3 óra 30 perc 

Vezető: Rillné Csapó Etelka 

 

Séta neve: Kúria karika (Kulturális műemléklátogató kerékpártúra 70 km) 

Leírása: 

Szedres: Bezerédj-kastély - Fiath-kúria - Bezerédj - kápolna, 

apátipusztai kápolna -Tengelic: Csapó kastély - Benyovszky-kúria - 

Bárány-kastély - Schell-kastély - Bernrieder-kastély - Jeszenszky-kastély 

- Kölesd: Bartal-emlékmű - a felsőhídvégi Hiemer - kastély és kápolna - 

az egykori Kisvármegyeháza - borjádi Sass-kúria és a Petőfi méhes - 

borjádi Söréttorony - Medina: Apponyi-kúria - Szerb templom. 

Séta indulási ideje: 19-én 9 óra 

Séta indulási helye: Szedres, Bezerédj tér 1. (az egykori Béndek Korcsma 

és Mészárszék) 

Tervezett időtartam: 10 óra (70 km kerékpárral) 
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Vezető:  

---VAS--- 

 

Helyszín neve: Miród-forrás Mária kegyhely 

VAS Kemestaródfa 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A Szombathelyi Egyházmegyében, Kemestaródfa közelében - közel az osztrák 

határhoz -, a Strem patak mellett találjuk a Miród-forrást; másik nevén 

Rákos-kutat. A forrás első írásos említése 1248-ból származik. 1864-ben 

Pesti Frigyes történész feljegyzést készített a helyszínről, ahol a 

hideglázban szenvedők kerestek gyógyulást. A Miród-forrás kegyhelynél 

elkészült a herceg, dr. Batthyány-Strattmann László tiszteletére épített 

lourdes-i barlang. A forráshoz vezető úton 14 úti stáció kereszt van.  

Nyitvatartás: szombat: 0-24 vasárnap: 0-24 

Honlap: mirod-forras.egalnet.hu 

 

Rendezvény neve: Szentmise 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Találkozó 13.30 órakor a kemestaródfai templom előtt, innen együtt mennek 

a kegyhelyhez. 

Rendezvény helye: Miród-forrás Mária kegyhely 

Rendezvény időpontja: 20-án 14 órakor 

 

Helyszín neve: Római katolikus templom 

VAS Kemestaródfa, Fő út 26. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templomot 1914-ben kezdték el építeni a falubéliek adományaiból. A 

védőszentje, egyben búcsúnapja Sarlós Boldogasszony. Minden vasárnap 8.30 

órakor szentmise van. 2006-ban a templom előtt helyezték a község háborús 

és 1956-os emlékművét, idén pedig az 1848-49-es szabadságharc emlékművét 

szentelik fel. 

Nyitvatartás: szombat: 8-22 vasárnap: 8-22 

 

Séta neve: Séta a Miród-forráshoz 

Leírása: 

A séta útvonala: templom - emlékművek - forrás - kegyhely. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 11, 15 és 18 órakor 

Séta indulási helye: Római katolikus templom, Kemestaródfa 

Tervezett időtartam:  

Vezető: Takó Gábor 

 

Helyszín neve: Barokk lakóház 

VAS Kőszeg, Rajnis u. 12. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A középkori városfalra épült barokk lakóház Rajnis utcai oldala a várárok 

felett épített, (az ún. Bécsi kapuhoz) vezető hídra épült. Ennek pillérei 

és a Barbakán (védmű) a ház pincéjében láthatóak. 

Nyitvatartás: szombat: 8-12 vasárnap: 9-13 

 

 

Helyszín neve: Szent Anna templom 
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VAS Nick, Rákóczi u. 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A faluban közel 1000 éve épült az első templom. A ma 250 éves, a barokk 

művészet egyik gyöngyszeme. Az idelátogatók élményekben gazdagon távoznak 

a templom megtekintése után. 

Kiállítás: Régi miseruhák, egyházi zászlók és szertartások kellékei. 

Nyitvatartás: szombat: 8-19 vasárnap: 8-19 

Honlap: www.nicksztannaal.eoldal.hu 

 

Rendezvény neve:  Programok 

Tematika: előadás 

Leírás: 

19-én 15-órai kezdettel előadás : A nicki templom. 

          16-órakor Császár Sándor magánénekes előadása 

20-án  08-órakor szentmise 

          09-órai kezdettel előadás és kiállítás: Az elmúlt néhány száz 

év anicki templomban        

Rendezvény helye: Szent Anna templom 

Rendezvény időpontja: 19-én 15 óra és 20-án 08 óra 

 

Helyszín neve: Dr. Lenarsich Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

VAS Nyőgér, Petőfi S. u. 56. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A plébániatemplom tőszomszédságában lévő egyházi ingatlan - hajdani 

iskolaépület - ma, a Dr. Lenarsich Imre Helytörténeti Alapítvány és 

Gyűjtemény székhelye, a község kulturális örökségének, muzeális 

értékeinek gyűjtőhelye. A gyűjteményt a jelentős mennyiségű fotó teszi 

egyedivé, melyet a névadó személyéhez kötődő emlékek, hely- és 

plébániatörténeti, néprajzi, numizmatikai anyag egészít ki. Az állandó 

kiállítás mellett, jelenleg a Szent Pál év jegyében Bibliatörténeti 

kiállítás látható, melyhez kapcsolódva, hangoskönyv formájában - CD-n - 

meghallgathatóak Szent Pál levelei. A helyszín, a Tájak - Korok - 

Múzeumok Egyesület 3011 számú pecsételőhelye. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

Séta neve: Nyőgéri séta 

Leírása: 

Útvonal: I és II. világháborús kegyeleti park - kúria - plébánia lak - 

Szent Imre plébániatemplom. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 14 óra 

Séta indulási helye: Dr. Lenarsich Imre Helytörténeti Gyűjtemény 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Szabó Csaba múzeumi gyűjteménykezelő (06306427651) 

 

Helyszín neve: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 

VAS Szombathely, Ady tér 5. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Vas megye hosszú ideig egyedülállóan reprezentatív közművelődési-

kulturális épületét 1980-ban adták át. Az épület tervezője a Pécsi 

Tervező Iroda, építésztervezője Tillay Ernő, Ybl-díjas építész. A 6400 

m2-es, többfunkciós épület mai napig a leglátogatottabb megyei 

közművelődési intézmény. Aktív látogatóinak, használóinak száma hetente 
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1720 fő. Az intézmény a megye és a város közös finanszírozásával működik, 

feladatköre ebből fakadóan kettős: ellátja Vas megye közművelődési 

információs és szakmai szolgáltatásait, valamint segíti Szombathely 

közművelődési-kulturális programjait, a városban működő civil, amatőr és 

alkotó  közösségeket,  ifjúsági és közösségsegítő szolgálatot működtet. 

Aktívan közreműködik a megye és város kulturális, nemzetközi 

kapcsolatainak kiépítésében, működtetésében. 

 

Nyitvatartás: szombat: 18-24 vasárnap: 10-14 

Honlap: www.kulturista.hu 

 

Rendezvény neve: MMIKL Éjjel-nappal 

Tematika: koncert, gyermekprogram, kiállítás 

Leírás: 

19-én 18 óra: Ferrum Színházi Társulás ír komédiája,  

20 óra: Illés Emlékkiállítás a legendás zenekar relikviáiból, 20:30 óra: 

Élő-Tér Folk Klub &#8222;mimik café&#8221; retró zenei koncert  

20-án 10 óra: Kakaóbár:  &#8222;Kultúrvitézek&#8221; Élőzenés, kreatív 

játékos program gyermekeknek, családoknak  

 

Rendezvény helye: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Vasi Múzeumfalu 

VAS Szombathely, Árpád u. 30. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A megye elmúlt két-három évszázadának paraszti életmódját, népi 

építészetét, településszerkezetét mutatja be. A skanzen 1973-as 

megnyitása óta 27 településről mintegy félszáz építményt sikerült 

átmenteni és újból &#8211; régi formájában - felépíteni. Őshonos magyar 

háziállatok &#8211; mint a mangalica, a rackajuh - és a rendszerességgel 

szervezett hagyományőrző programok teszik teljessé, élővé a múzeumfalu 

portáit. 

Nyitvatartás: szombat: 15-19 

Honlap: www.savariamuseum.hu 

 

 

Helyszín neve: Savaria Múzeum 

VAS Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A múzeumépületben tárlatvezetések, kvízjáték, műhelyfoglalkozások 

lesznek, míg az épület előtt felállított színpadon különböző népszerű 

művészeti csoportok váltják egymást. 

Nyitvatartás: vasárnap: 14-19 

Honlap: www.savariamuseum.hu 

 

Rendezvény neve: Múzsák kertje 

Tematika: előadás, kiállítás 

Leírás: 

Egy napra Szombathelyre költözik a megyei múzeumi hálózat valamennyi 

intézménye. Az érdeklődők egy helyen, a Savaria Múzeum előtti parkban 

ismerhetik meg a szombathelyi és vidéki múzeumok kínálatát. Az esemény 

érdekessége, hogy nemcsak a kiállításokból nyújtanak ízelítőt, hanem az 
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egyes tudományágak, múzeumi tárak is bemutatkoznak, bepillantást engednek 

munkájukba, eredményeikbe. 

Rendezvény helye: Savaria Múzeum előtti park 

Rendezvény időpontja: 20-án 14 óra 

 

Helyszín neve: Szombathelyi Képtár 

VAS Szombathely, Rákóczi F. u. 12. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Szombathelyi Képtár 1985-ben nyílt meg. Létrehozását egy alapítvány 

kezdeményezte, melynek utóda rendezvényeket szervez, a könyvtárat, egyes 

kiállításainkat támogatja. 1995-ig a megyei múzeumi szervezethez 

tartozott, utána önállóvá lett. A képtár  országos gyűjtőkörű múzeum, 

amely évente 15-20 időszaki kiállítást rendez.  

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

Honlap: www.keptar.szombathely.hu 

 

Rendezvény neve: Kiállítások a Képtárban 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Válogatás a Szombathelyi Képtár Derkovits-gyűjteményéből a festő 

halálának 75. évfordulóján. Erdélyi faragott kőszószékek kiállítás. 

Rendezvény helye: Szombathelyi Képtár 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat - Szombathelyi 

Regionális Bázis 

VAS Szombathely, Szófia u. 33.35. 

Épület típus: CSAK A KÖN IDEJÉN LÁTOGATHATÓ ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Nyitott bázislátogatás, vezetések indulnak: 9, 11, 14 órától lesznek, 

vezetők: Udvardi Balázs, Fülöp Endre Norbert, Eke István, Vámos Gábor. 

 

Nyitvatartás: vasárnap: 9-15 

Honlap: www.kosz.gov.hu 

 

Rendezvény neve: Régészeti előadások 

Tematika: előadás 

Leírás: 

15 órakor Beszámoló a régió új embertani adatairól az ásatások tükrében, 

előadó: Tóth Gábor, antropológus. 16 órakor Beszámoló a régió új 

történeti állattani eredményeiről az ásatások tükrében, előadó: Nyerges 

Éva, archaeozoológus. 

 

 

 

 

Rendezvény helye: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat - Szombathelyi 

Regionális Bázis 

Rendezvény időpontja: 20-án 

 

Helyszín neve: Nagy Gáspár Kulturális Központ 

VAS Vasvár, Bartók B. u. 4. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A Vasvári Művelődési Ház 2006-ban épült. 270 fős színházteremmel 

rendelkezik. Az előtérben a Castrum Galérián havonta váltakozó 

kiállításokat rendezünk. Külön bejáratú tánc- és konditerem várja a 

látogatókat.  

Nyitvatartás: szombat: 16-24 

Honlap: www.vasmuv.hu 

 

Séta neve: Vasvári séta 

Leírása: 

Vasvár nevezetességeinek megtekintése. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 

94/573-070 telefonszámon. 

Séta indulási ideje: 19-én este igény szerint 

Séta indulási helye: Nagy Gáspár Kulturális Központ 

Tervezett időtartam: 1,5 - 2 óra 

Vezető: Benke Tibor 

 

Rendezvény neve: Vasvári este 

Tematika: előadás, kiállítás, Vetélkedő 

Leírás: 

Veszeli Lajos balatonalmádi festőművész kiállítása, Mesék Benedek Elektől 

(felolvasó est), Esti séta (Milyen volt Vasvár 100 éve?), Éjszakai 

biliárd verseny. 

 

Rendezvény helye: Nagy Gáspár Kulturális Központ 

Rendezvény időpontja: 19-én 16 órától 

 

Helyszín neve: Domonkos kolostor 

VAS Vasvár, Kossuth u. 1. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A XIII. század közepén épült vasvári domonkos kolostor Magyarország 

legrégebbi ma is álló kolduló rendi (domonkos, ferences, ágostonos) 

épületegyüttese. A rendházban ma plébánia, múzeum és zarándokház működik. 

A rendezvény alkalmából a templom és a kiállítások mellett az épület 

egyéb terei látogathatók lesznek, szakmai vezetéssel, kb. 1 óra 

időtartamban. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 vasárnap: 14-18 

Honlap: www.dominicana.hu 

 

---VESZPRÉM--- 

 

Helyszín neve: Esterházy kastély (Devecser Városi Könyvtár és Művelődési 

Ház) 

VESZPRÉM Devecser, Petőfi tér 5. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A devecseri várkastélyt az 1530-as években Csoron András földbirtokos 

építtette. A vár a török időben a végvári rendszer tagjaként 7 török 

támadást vert vissza. 1629-ben került az Esterházy család tulajdonába. Az 

első komoly építkezés Esterházy Károly híres egri püspök nevéhez köthető 

1790-1799-ig. Az 1800-as évek végén pedig Esterházy Ferenc alakíttatta át 

a kastélyt barokkizáló-eklektikus stílusú lakóházzá. 

Nyitvatartás: szombat: 8-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.vkdevecser.hu 
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Rendezvény neve: Kiállítás a Kastélygalériában 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

Az Európa-szerte híres nemeshanyi csipkeverő alkotókör munkáiból 

rendezett kiállítás megtekintése.  

Rendezvény helye: Esterházy-kastély 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Szarvaskő vára 

VESZPRÉM Döbrönte 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A falu felett magasodó gerincen épült a romjaiban is impozáns Szarvaskő 

vára. Építtetője Himfy Benedek bán Nagy Lajos király kedvenc hadvezére. 

Az építés idejét 1373-1374 évekre jegyzi a krónika. 1640-ben még laktak 

benne, a XVI. század második felében indult pusztulásnak. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.dobronte.hu 

 

Séta neve: Szarvaskői várséta 

Leírása: 

Útvonal: Szarvaskő vára és a kerek templom. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10, 13 és 16 óra 

Séta indulási helye: Döbrönte, Szarvasház (Fő utca 31.) 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Kerek Templom 

VESZPRÉM Döbrönte 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A település mai plébániatemplomát, amely klasszicista stílusú, centrális 

elrendezésű kör alaprajzú kupola fedésű, gróf Somogyi János özvegye, 

Győri Krisztina építtette 1815-ben Kornhauser József bécsi építésszel.  

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.dobronte.hu 

 

 

Helyszín neve: Használaton kívüli földalatti erőmű műtárgyai - Nitrokémia 

VESZPRÉM Fűzfőgyártelep, Nitrokémia 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A földalatti építmény az 1930-as években épült és 1972-ig üzemelt. 

Feladata a biztonságos energiaszolgáltatás volt a háborús viszonyok 

között. Működése a 1970-es évek elejére gazdaságtalanná vált, ezért az 

üzemeltetetését beszüntették. A berendezések kiszerelésre kerültek, 

jelenleg a térszint alatti speciális építőipari műtárgyak láthatóak. 

Vezetett séta 3 óránként indul 1,5 óra időtartamban, a Nitrokémia Zrt. 

Igazgatósági épületétől. 

Nyitvatartás: szombat: 8-17 vasárnap: 8-17 

 

 

Helyszín neve: Esterházy Mauzóleum 
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VESZPRÉM Ganna 

Épület típus: TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Esterházy Károly, a későbbi egri püspök 1768-ban építette meg a kisgannai 

zsúpfedeles imaház helyett, Szent Vendel tiszteletére a ma is álló kis 

kápolnát. A Nagygannán 1770-ben fából készült templom helyett Esterházy 

Miklós 1808-1818 között építtette meg a családi mauzóleumnak szánt, Szent 

Kereszt Felmagasztalása titulusú neoklasszicista stílusú bazilikát, 

amelyet a francia Charles de Moreau tervezett. Az altemplomban számos 

neves Esterházy-személyiség nyugszik: pl. Esterházy Bálint a Monarchia 

moszkvai nagykövete, vagy Esterházy Miksa a Magyar Atlétikai Club 

alapítója.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.ganna.hu 

 

Séta neve: Mauzóleumi séta 

Leírása: 

A séta során az itt tanítóskodó Táncsics Mihály emlékművéhez is 

ellátogatnak.  

Séta indulási ideje: mindkét nap 10, 13 és 16 órakor 

Séta indulási helye: Ganna, Mauzóleum 

Tervezett időtartam: 45 perc 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Szent Kereszt kápolna 

VESZPRÉM Kisapáti, Kisapáti-hegy 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Szent György-hegy Kisapáti oldalán található a Szent kereszt kápolna. 

Mivel a község a pannonhalmi bencés apátság birtoka volt, a Szent 

Keresztről elnevezett román stílusú kápolnát is az apát építtette 1244-

ben vagy 1245-ben. 

Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 11-16 

 

 

Helyszín neve: Szent Márton római katolikus templom 

VESZPRÉM Kisszőlős, Petőfi u. 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom 1881-ben épült Mints István építész terve alapján. Építészeti 

stílusa barokk eredetű eklektikus. 1958 óta műemlék. A templom tagja az 

európai Szent Márton útnak, melyet az Európa Tanács 2005-ben Európai 

Kulturális útvonalnak nyilvánított. Vezetett séta indul a templom elől 

szombaton 14 és 16 órakor, vasárnap 10 és 11 órakor. 

Nyitvatartás: szombat: 13-18 vasárnap: 9-12 

Honlap: www.viasanctimartini.eu 

 

 

Helyszín neve: Szent István római katolikus kápolna 

VESZPRÉM Kisszőlős, Rákóczi út vége 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Az 1732-ben épült kápolna csak 2009-től lett hivatalosan műemlék. A 

szakmai indoklás szerint "látványos oromzata, arányos tömege, jó 
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állapota, rangos helye emeli a Szent István tiszteletére emelt vidéki 

barokk kápolnák sorába". A kápolnától szép kilátás nyílik a közeli híres 

Somló hegyre. 

Vezetett séta szombaton 14.30 és 16.30 órakor, vasárnap 10.30 és 11.30 

órakor. 

Nyitvatartás: szombat: 13-18 vasárnap: 9-12 

 

 

Helyszín neve: Szent István templom 

VESZPRÉM Nagyvázsony, Rákóczi u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

Román kori templom, amelyet Kinizsi Pál 1481-ben gótikus stílusban 

újjáépíttetett. Oltárát gróf Zichy János és felesége, Széchenyi Katalin 

készíttette 1743-ban. A templomban található egy öltöztetős Madonna. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

 

 

Helyszín neve: Jókai Mór Művelődési Központ - Színházépület 

VESZPRÉM Pápa, Erzsébet liget 1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Színházépület 1985-ben épült. A városközponttól nem messze található, 

gyönyörű zöld környezetben, amelyben szoborparkot is megtekinthet a 

látogató. Az épületben 468 személyes színházterem és több közösségi tér 

található a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.  

 

Nyitvatartás: szombat: 8-22 vasárnap: 8-22 

Honlap: www.jmkpapa.hu 

 

Rendezvény neve: A Magyar Nyelv Éve 2009. Pápa 

Tematika: előadás, gyermekprogram 

Leírás: 

18-án Kazinczy Ferenc emléknap (anyanyelvi programok), délelőtt: Kazinczy 

Ferenc emlékverseny középiskolásoknak; 17 órakor: A média, az internet 

nyelvi mintái - Balázs Géza nyelvészprofesszor előadása. 19-én A szótól 

az előadásig (nyelvünk eszközei az irodalmi és színpadi művekben).  

17 órakor: Kazinczy Ferenc: Híven szeretni c. verse hangzik el. A versek 

megközelítése drámajátékkal, a foglalkozásokat a Weöres Sándor Általános 

Iskola országos hírű drámapedagógusai: Horváthné Árvai Mária és Tegyi 

Tibor vezetik. 19 órakor: Felolvasóest, kedvenc irodalmi alkotásait 

olvashatja fel minden jelentkező. 21 órakor: Éjszakai színház, Edna 

Mazya: Kisded játékok  - Szereplők: A KoMa Legújabb bemutatójuk kapcsán 

az előadást követően éjszakai beszélgetésre kerül sor a társulat fiatal 

művészeivel. 20-án 15 órától: Mese-nap (Hogyan meséltek régen, és hogy 

mondunk mesét ma gyermekeinknek?). Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó 

alma, csengő barack c. meséjének interaktív előadása - Cimbora- Klub, 

Olvassunk együtt mesét! Nyitott forma, lehetőség valamennyi gyerek, 

anyuka, apuka, pedagógus vagy bárki számára, hogy kedvenc meséjét 

felolvashassa az érdeklődő közönségnek. Kóka Rozália mesemondó mesél. 

Milyenek voltak régen a mesék, és hogyan mondták el a régi öregek a 

gyerekeknek? Átélhetik ezt az élményt mindazok, akik meghallgatják Kóka 

Rozália csodás meséit és ízes-szép mesemondását. 

Rendezvény helye: Jókai Mór Művelődési Központ - Színházépület 

Rendezvény időpontja: szeptember 18-20. 
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Helyszín neve: Jókai Mór Művelődési Központ A. Tóth Sándor Galéria 

VESZPRÉM Pápa, Fő tér 1. (Várkastély) 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Pápa Város Képviselő-testülete döntése alapján állandó kiállítási 

anyagnak ad otthont a Gróf Esterházy-kastély korábban városi galériának 

kialakított helyisége. A család által biztosított anyagot még 

kiegészítették a Magyar Nemzeti Galéria, a Xantus János Múzeum &#8211; 

Győr, a Laczkó Dezső Múzeum &#8211; Veszprém tulajdonában lévő 

festményekkel, valamint egy pápai magángyűjtő is felajánlotta Futballista 

című festményét az állandó kiállításra. A 3 helyiségből álló galéria 

tematikusan mutatja be a gyűjteményt. A legnagyobb helyiségben A. Tóth 

Sándor Párizsban készített expresszív hatású művei láthatók, melyek 1920-

1930-as években készültek. A másik helyiségben fiatalkori, jellegzetesen 

naturalista képek láthatók. A harmadik helyiségben zömében Pápa város 

ábrázolásait helyezték el. Az 50 db-ból álló kollekció egy esetben már 

külföldi kiállításon is szerepelt: a művész születésének 100. évfordulója 

alkalmából 2004-ben szülővárosa, Rimaszombat és iskolavárosa, Losonc 

előkelő galériáiban mutatták be a pápai gyűjtemény anyagát. 

 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 és 14-17 vasárnap: 14-17 

Honlap: www.jmkpapa.hu 

 

 

Helyszín neve: Somogyi József Galéria 

VESZPRÉM Pápa, Fő tér 21. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Pápa Város Képviselő testülete 1993. szeptember 4-én alapította a Somogyi 

József Galériát a fő téri  barokk épületegyüttes egyik legszebb 

épületében, az ún. Zichy-kastélyban. A XVIII. század első évtizedében 

készült épület kisebb átalakításokon esett át, azonban ma is többé-

kevésbé eredeti állapotát mutatja. A gipszstukkós mennyezetek, a 

falfülkék, a faragott nyílászárók (főként az ajtók) hamisítatlan barokkos 

hangulatot árasztanak. E reprezentatív környezet, ódon hangulatú enteriőr  

várja az időszaki kiállításokat a Somogyi József Galériában. Pápa Város 

Képviselő-testülete az alapításkor az egykori pápai diákról, a Kossuth-

díjas szobrászművészről, a város díszpolgáráról nevezte el a galériát. A 

galéria ünnepélyes megnyitója alkalmából a művész lánya két Somogyi 

József alkotást is ajándékozott a városnak, melyek a galéria előterében 

láthatók. A galéria működtetésében fontos szerepe van a neves helyi 

művészekből álló szakmai, művészeti feladatokat ellátó Képzőművészeti 

Tanácsnak. E jeles grémium ötletei, javaslatai garanciát jelentenek 

nívós, presztízst teremtő kiállítások megvalósítására. Ennek köszönhetően 

elmondhatjuk, hogy ma már a Somogyi József Galériában kiállítani rangot 

jelent. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12, 14-17 vasárnap: 14-17 

Honlap: www.jmkpapa.hu 

 

 

Helyszín neve: Jókai Mór Művelődési Központ Pápa Város Címer- és 

Fegyvertörténeti Kiállítása 

VESZPRÉM Pápa, Fő tér 23. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 
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Vezetés lesz   

Leírás: 

Balló László fegyvergyűjteményét Pápa város 2008 nyarán vásárolta meg. A 

76 tételből álló gyűjtemény nagyobb része a XIX. század 2. feléből és a 

XX. század 1. feléből származó tárgyakból áll. Legértékesebb darabja 

mégis egy korábbi, XIII. században készült jellegzetes markolatú magyar 

kardpenge. Az 1848/49-es szabadságharcot követő évszázad jellegzetes 

fegyverei között találjuk a pápai honvédhuszárok által is viselt 1904 M. 

szablyának több változatát, és a II. világháború utáni legendássá vált AK 

(Kalasnyikov) szuronyát is. Nagyon fontos, hogy ez az értékes gyűjtemény 

együtt maradjon, de legalább ilyen fontos, hogy a pápai gyűjtő 

gyűjteménye Pápán találjon otthonra. Mindkét szempontot figyelembe véve 

vásárolta meg Pápa Város Önkormányzata a Balló-gyűjteményt, hogy ezáltal 

is gazdagítsa a város kulturális jelentőségét. 

A címer, mint jogállást kifejező szimbólum nagyon fontos történeti 

forrás. A címerekkel foglalkozó tudomány, a heraldika, vagy más néven 

címertan tárja fel a címerekben rejlő történeti kincseket. A címerek 

ennél sokkal többet jelentenek; festésük, faragásuk a történelem során 

művészetté vált. Számos épületet díszítettek és díszítenek napjainkban is 

művészi kivitelű címerekkel. A történelem során minden nemesi családnak 

és kiváltságos városnak készítettek címert. A polgári társadalom sem 

utasította el, továbbfejlesztve ezt a szemnek és elmének is hasznos 

tudományt, művészetet. Mógor Tamás művészi kivitelű, saját maga által 

kézzel festett, 333 darabból álló gyűjteményét a művész hagyatékaként 

adományozta Pápa városának. Ez a páratlan szépségű, értékes gyűjtemény a 

magyar történelem évszázadait idézi, elgondolkodtatja a szemlélőt. Nagy 

emlékű családok, történelmi személyek, ismert pápai családok jelennek meg 

előttünk, megidézve a magyarság dicsőséges és vészterhes időszakait. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 és 14-17 vasárnap:  14-17 

Honlap: www.jmkpapa.hu 

 

 

Helyszín neve: Jókai Mór Művelődési Központ Hollósy Simon Galéria 

VESZPRÉM Pápa, Fő tér 23. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Történeti, művészeti, néprajzi emlékeink megmentésében mindig is nagy 

szerepet játszottak azok a mecénások és gyűjtők, akik szinte az egész 

életüket ennek a szenvedélynek szentelték. 

A ma már a város tulajdonában lévő gyűjtemény létrejötte Győry Endréné 

Abonyi Éva nyugalmazott pedagógus, valamint férje, Győry Endre és két 

gyermekük több évtizedes munkájának köszönhető. A mintegy 5000 darabból 

álló néprajzi gyűjtemény segítségével megismerhető a bakonyi táj 

kézművessége, a Kisalföld, a Szigetköz, a Hanság, a Kemeneshát, a 

Kemenesalja népművészete, az itteni emberek szokása, mindennapi élte, 

hagyománya. 

Pápa városa, felismerve a gyűjtemény jelentőségét, s fontosnak tartva 

azokat az értékeket, amelyek múltunk emlékeinek megőrzésében rejlenek, s 

amelyek egy polgárosult társadalom önismeretének, öntudatának alapjául 

szolgálnak, elhatározta a gyűjtemény egybentartását s közkinccsé tételét. 

A Győry-gyűjtemény gazdag anyagából válogatva évenként új és új 

kiállításon kívánjuk bemutatni mindazt, ami a közös összefogás 

eredményeként megőrződött, s ami látogatóink számára örömet és élményt 

nyújthat. Ez évben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160 

évfordulója tiszteletére rendezett kiállítás tekinthető meg. &#8222;A 
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hősiesség és önfeláldozás példáit láttam&#8230;&#8221; a szabadságharc és 

az ihászi ütközet emlékei címmel. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 és 14-17 vasárnap: 14-17 

Honlap: www.jmkpapa.hu 

 

 

Helyszín neve: Pápai Helyőrségi Klub 

VESZPRÉM Pápa, Huszár ltp. 3. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Szinte egy időben, 1951 elején, több magyar katonai alakulat települt 

Pápára. A belvárosban, a Tókertben lévő leventeotthon épületének 

átalakítása után, szinte azonnal, 1951. január 15-én megnyílt a tiszti 

klub. A klub óriási forgalmat bonyolított le, állandó kantinnal, 

étteremmel, könyvtárral, biliárdszobával. Hetente két-három mozi-vetítés 

volt, a hétvégeken egy-két műsoros est, helyi és környékbeli amatőrökkel, 

és utazó fővárosi esztrád műsorokkal. Volt önálló néptánc csoport, és a 

Kisker Vállalattal közös színjátszó csoport is. A megszűnt Rendőr Otthon 

épületét és területét 1962-ben kapta meg a tiszti klub, amelyben a nagy 

létszámban lévő katonafeleségek foglalkoztatására varró műhelyt 

alakítottak ki, ebből alakult pár éven belül az első önálló pápai 

varroda. Új művelődési formák jelentek meg a tiszti továbbképzések 

mellett, elsőként a szabás-varrás és jogosítványt szerző tanfolyamok. 

Ekkoriban alakult meg Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, mely a 

mai napig is folyamatosan működik, immáron Honvéd Bajtársi Klub-Pápa 

néven. Szintén 1972-ben itt alakult meg a város első ifjúsági klubja is. 

Az intézmény 1994 márciusában költözhetett a mai, végleges helyére, a 

Huszár ltp.re. Itt jól  kihasználható, kis alapterületű helyiségeket 

alakítottak ki. A földszinten 120 fős színházterem valamint öltöző és 

büfé található. Az első emeleten van a 120 fős rendezvényterem és két 

klubszoba, a második emeleten kapott helyet négy klubszoba, melyből egy 

kezdetben könyvtárként funkcionált. Az egyik helyiségben pedig Internet-

szoba működik. Ezen a szinten található a folyosógaléria, mely különféle 

tárlatoknak ad helyet. Az intézmény kiállításai városszerte ismertek és 

látogatottak, mivel mindig speciális, egyedi témákat mutatnak be. Az 

intézmény nemcsak a honvédség, hanem az egész város lakossága előtt 

nyitva áll. 

Nyitvatartás: szombat: 16-24 vasárnap: 16-24 

 

Rendezvény neve: Irodalom és színház barátoknak 

Tematika: előadás, Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

19-én 16 órakor Megnyitó Kazinczy Ferenc: Híven szeretni... című versének 

elhangzásával, majd megemlékezés, koszorú elhelyezése Ferenczi Sándor és 

Sigmund Freud tudósok, pápai látogatásuk emlékére. Helye: az első emeleti 

lépcsőfordulójában a Ferenczi Sándor és Sigmund Freud emléktáblájánál. 

17.30 órától a Pápai Irodalombarátok Kerekasztalának ankétja. Helye: 

intézmény földszinti színházterme. 

20-án 17 órától Főnix Színjátszó-csoport műsora, utána kötetlen 

beszélgetés a csoport tagjaival. A program alatt kézműves foglalkozás 

várja a gyermekeket. Helye: intézmény földszinti színházterme. Mindkét 

nap séta indul 18 és 19 órától az intézmény főbejáratától, melynek során 

a látogatók megtekinthetik az épület helyiségeit, megismerkedhetnek 

történeti múltjával. 

 

Rendezvény helye: Pápai Helyőrségi Klub 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 
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Helyszín neve: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ 

VESZPRÉM Sümeg, Széchenyi Gy. u. 9-11. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Kisfaludy Sándor Művelődési Központot 1983-ban alapították. 

Intézményünk a város szívében, a Plébániatemplom szomszédságában 

található. Sümeg város egyetlen többfunkciós közösségi színterének fő 

célja széleskörű kulturális igénynek és minden lakossági rétegnek, 

korosztálynak színvonalas tevékenységünk által megfelelni. A művelődési 

házunk korszerű, szép, ízléses, esztétikus, funkciójának megfelelően 

technikailag jól felszerelt. 300 férőhelyes klimatizált színházteremmel, 

Teleházzal, kiállító teremmel, tanfolyamteremmel, 4 színpadi öltözővel, 

nagy udvarral és szabadtéri színpaddal rendelkezünk. 

Nyitvatartás: szombat: 10-24 vasárnap: 10-22 

Honlap: www.sumegmk.hu 

 

 

Helyszín neve: Jószerencsét Művelődési Központ 

VESZPRÉM Várpalota, Honvéd u. 1. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A város központjában található komplex közművelődési intézmény épülete 

Károly Antal Ybl-díjas építész tervei alapján épült, a kor építészetére 

jellemző klasszicizáló jegyekkel. Átadása 1958. szeptember 6-án történt, 

Bányász napon. Mennyezet tábláit a belső térben erdélyi népi motívumok 

díszítik, az előtérben Ferenczy Noémi gobelinjeit láthatták egykor. 19-én 

10 órakor indul a 60-90 perces vezetett épületbemutatás a főbejárattól. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Várpalotai 

Intézménye; Helyőrségi Klub 

VESZPRÉM Várpalota, Mandulás, Kastélydomb 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Helyőrségi Klub 1942-ben a város legszebb helyén - a város 

központjában, a Zichy-kastély szomszédságában, az úgynevezett 

Kastélydombon - építették fel a Tiszti Kaszinót Fenzel András tervei 

alapján, szecessziós stílusban. A Helyőrségi Klub ma meghatározó 

közművelődési intézménye a városnak. Elegáns belső termeivel méltó helyet 

biztosít a közművelődési és a honvédségi szakmai rendezvényeknek. Az 

emeleti galériában hónapról hónapra új vendégművész mutatkozik be. 

Klubok, szakkörök, tanfolyamok működnek, bálok, pódiumműsorok, 

hangversenyek, kiállítások, gyermekműsorok, kabaré előadások stb. várják 

a közönségét. Az épületben igény szerint vezetés kérhető, időtartama: kb. 

1 óra. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.klubkht.hu 

 

Rendezvény neve: Rendezvények a Helyőrségi Klubban és környékén 

Tematika: előadás, kiállítás 

Leírás: 
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A Helyőrségi Klub eredeti tervrajzáról készített makett bemutatása (1942, 

Tiszti Klub, szecessziós). Stekly Zsuzsa 'Angyalszárnyak' című tűzzománc 

kiállítása is látogatható. Mindkét napon PALOTA NAPOK, mely minden helyi 

intézményt és művészeti csoportot megmozgat. 

Rendezvény helye: Helyőrségi Klub és Fő tér, Várpalota 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Nagy Gyula Galéria - egykori zsinagóga 

VESZPRÉM Várpalota, Szent István u. 3. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A klasszicista stílusú zsinagóga 1839-ben épült, a XX. században 

átalakították. Ma Nagy Gyula Egry József-díjas, várpalotai születésű 

festőművész nevét viselő galériának és közösségi rendezvényeknek ad 

helyet. Az épületet szervezetten bemutató séta a főbejárattól indul, 

időtartama 30-60 perc. 

Nyitvatartás: vasárnap: 9.30-10.30 

 

 

Helyszín neve: Laczkó Dezső Múzeum 

VESZPRÉM Veszprém, Erzsébet sétány 1. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Veszprémben, az Erzsébet sétány 1. szám alatt található a Laczkó Dezső 

Múzeum almádi vörös homokkővel díszített épülete. A kultúrpalotának, 

múzeumnak és könyvtárnak készült épületet szecessziós stílusban, 1908-ban 

tervezte Medgyasszay István, megnyitására végül 1925-ben került sor. A 

múzeum ma 2 emeleten, 2 állandó és több időszakos kiállítással várja 

látogatóit. 

Szellem a tárgyban..., a helyben..., a képben...és Látványkönyvtár és 

tudástár című állandó kiállításaiban tárlatvezetés lesz szombaton 10 és 

14 órakor. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

Honlap: www.vmmuzeum.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent Imre (volt piarista) templom 

VESZPRÉM Veszprém, Vár u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A piarista templom 1828 és 1836 között épült. Orgonája a pécsi Angster 

cég munkája, 1912-ben épült. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

Rendezvény neve: Az orgona bemutatása 

Tematika: koncert 

Leírás: 

Az orgona bemutatása és megszólaltatása mindkét napon. 

Rendezvény helye: Szent Imre templom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 16 órakor 

 

Helyszín neve: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprémi Érseki 

Könyvtár 

VESZPRÉM Veszprém, Vár u. 16. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 
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Leírás: 

A két intézmény a veszprémi érseki (püspöki) palotában található, melyet 

1765-76 között Koller Ignác püspök építtetett Fellner Jakab tervei 

alapján barokk stílusban. Minden óra 10 perckor vezetett séta indul a 

palota portájáról. A levéltár és a könyvtár kutatótermében megrendezett 

kiállítás és a két intézmény termeinek, raktárhelyiségeinek megtekintése 

után a vendégek a barokk stílusú, művészi berendezésű Koller 

könyvtárszobát látogathatják meg, időtartam: 50 perc.  Telefonos 

bejelentkezés szükséges: 06-88-426-088 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 

Honlap: www.vel.veszprem.hu 

 

 

Helyszín neve: Csikász Galéria 

VESZPRÉM Veszprém, Vár u. 17. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Vár utca 17. szám alatt található épületet a XVIII. században a 

Veszprémi Püspökség ügyvédje, Simoga György építtette. A mai Csikász 

Galéria termeiben fordította először magyarra A megszabadított Jeruzsálem 

(Tasso) című eposzt Jánosi Gusztáv. Csikász Imre szobrászművészről, 

Veszprém szülöttéről nevezték el az 1980-as évek elején azt a galériát, 

amely az épület földszintjén azóta is rangos kiállítások helyszíne. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Dubniczay Palota - László Károly Gyűjtemény 

VESZPRÉM Veszprém, Vár u. 29. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A palotát 1751-ben Dubniczay István kanonok építtette, amely Veszprém 

egyik legszebb késő barokk épülete. Rekonstrukciója során jó állapotú, 

aprólékosan kidolgozott díszes falfestéseket tártak fel. 2006-tól a 

veszprémi Művészetek Háza részeként működő László Károly Gyűjtemény 

csaknem 200 műalkotása kapott helyet az épületben. A déli oldalon az 

eredetileg magtárként szolgáló helyiségekben a Tegulárium (Téglamúzeum) 

látogatható. Szombaton 13.30 és 16 órakor tárlatvezetés az épületben. A 

palota udvarán 19-én 15 órakor: a Dohnányi Ernő Zeneművészeti 

Szakközépiskola hallgatóinak koncertje, 20-án 10-17 óráig  Érték - 

szépség - elegancia címmel a Herendi porcelánt bemutató tárlathoz 

kapcsolódva porcelán- és testfestő bemutató lesz. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.carllaszlocollection.hu 

 

 

Helyszín neve: Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény 

VESZPRÉM Veszprém, Vár u. 3-7. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Vár utca 3-7. számú, három épületből álló együttes - melyek közül a 

központi ház késő barokk stílusú - a veszprémi vár elején található. A 

romossá vált épületet 2000 áprilisában kezdték átalakítani és felújítani 

a Turányi és Simon Építésziroda tervei alapján. 2003 júliusában nyitotta 
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meg kapuit az egybenyitott, kortárs kiállítótérré vált Modern Képtár - 

Vass László Gyűjtemény. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 

VESZPRÉM Veszprém, Vár u. 6 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet a veszprémi várban, az 1775-ben, 

barokk stílusban épült &#8211; mára szépen felújított &#8211; egykori 

Havranek házban működik, amely az orvos lakhelye volt. Hangulatos belső 

udvarral rendelkezik. Az utcának minden háza gyönyörű műemlék, mint pl. a 

Dubniczay Palota, Érseki Palota, Szt. Mihály Székesegyház, Gizella 

kápolna, stb. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 10-19 

Honlap: www.mki-veszprem.hu 

 

 

Helyszín neve: Premontrei templom- és kolostorrom 

VESZPRÉM Veszprém-Gyulafirátót, Kolostor u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A Premontrei rend 1255-ben épült gyulafirátóti kolostorának északi 

zárófala és a templom kereszthajójának zárófala egy szépen díszített 

ajtónyílással ma is áll. A minden oldalról körbeépített romot, a fal 

tetején a gólyafészekkel a figyelmes szemlélő a 82 sz. főúton haladva is 

megláthatja. 

Nyitvatartás: szombat: 10-20 vasárnap: 10-20 

 

Rendezvény neve: Az Illéstől a szőlőművelésig 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Beszélgetés Szörényi Levente zeneszerzővel 

Esőhelyszín: Gyulafirátót, Művelődési Ház 

Figyelem a program 18-án, pénteken 17 órakor lesz! 

Rendezvény helye: Premontrei templom- és kolostorrom 

Rendezvény időpontja: 18-án, pénteken 17 órakor 

 

Helyszín neve: Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Kádártai Faluház 

VESZPRÉM Veszprém-Kádárta, Győri út 58. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Kádártai Faluház 1994 óta működik, a Tanácselnök üresen maradt 

szolgálati lakásából alakították ki. Egyik része egy klubhelyiség, 

színpaddal, másik része a fiókkönyvtár, ahol napközben a 

részönkormányzati iroda működik. A faluháznak nagy udvara és szabadtéri 

színpada van (2007 óta), minden nap nyitva tart, helyet ad a kluboknak, 

civilszervezeteknek, és rendszeresen szervezünk rendezvényeket. 

Nyitvatartás: szombat: 15-19 

Honlap: www.vmkveszprem.hu 

 

Rendezvény neve: Egyszer volt, hol nem volt - Népművészeti nap 

Tematika: előadás, gyermekprogram, kézműves foglalkozás 

Leírás: 
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Az Egyszer volt, hol nem volt&#8230;; Népművészeti nap elnevezésű 

rendezvény célja a népi kultúra egyes elemeinek bemutatása egy komplex 

program, amolyan családi nap keretében. Kézműves játszóházzal egybekötött 

mesterségbemutatók: fafaragó, bőrös, mézesbábos, fazekas, csuhé- és 

szalmafonó. 

Népi játékok Pintér István vezetésével, 

a Fészek Színház népmesécske című előadása. 

 

Rendezvény helye: Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Kádártai 

Faluház 

Rendezvény időpontja: 19-én 15 óra 

 

Helyszín neve: Zirci Ciszterci Apátság barokk temploma 

VESZPRÉM Zirc, Rákóczi tér 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A zirci ciszterci apátsági templom eredeti pompájában látható az 1995 és 

2006 közötti restaurálásnak köszönhetően. 1732 és 1752 között épült 

egységesen barokk stílusú, működő római katolikus templom, melynek falait 

a ciszterci szerzetesek több mint 260 éve imádságos lélekkel töltik meg. 

A templom látogatási ideje idegenvezetéssel 30 percet vesz igénybe. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 11-17 

 

 

Helyszín neve: Bakonyi Természettudományi Múzeum Állandó Kiállítása 

VESZPRÉM Zirc, Rákóczi tér 1. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum állandó kiállításában a látogatók 

megismerkedhetnek a Bakony természeti képe, A Bakony gombái, A Bakony 

kisemlősei, Denevérek a Bakonyban, A természet ékszerei c. tárlatokkal. A 

diorámák bemutatják a jellegzetes bakonyi tájak életközösségeit, védett 

területeit. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.bakonymuseum.koznet.hu 

 

 

Helyszín neve: OSZK Reguly Antal Műemlékkönyvtár 

VESZPRÉM Zirc, Rákóczi tér 1. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A könyvtárlátogatás során az érdeklődők megtekinthetik a "Művészi könyv" 

című időszaki kiállítást, amely hármas koncepció körül fogalmazódott meg: 

művészkönyvek, könyv témájú művészeti alkotások (festmények, kollázsok, 

montázsok), művészeti témájú régi könyvek. Megcsodálhatják az intarziás 

berendezésű dísztermet, amelyet helyi mesterek készítettek, benne 

Magyarország legrégebbi glóbuszpárjával.  

Nyitvatartás: szombat: 9-12, 13-17 vasárnap: 9-12, 13-17 

Honlap: www.oszk.hu 

 

 

Helyszín neve: Bakonyi Természettudományi Múzeum 

VESZPRÉM Zirc, Rákóczi tér 3-5. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  
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Leírás: 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületében tekinthető meg a 

&#8222;Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben&#8221; c. állandó 

kiállítás, mely a 2006-ban Csajágon előkerült mamutleleteket mutatja be 

egyéb &#8222;kortárs&#8221; fajokkal együtt. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.bakonymuseum.koznet.hu 

 

---ZALA--- 

 

Helyszín neve: Kerektemplom 

ZALA Kallósd, temető 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

Kallósd Zala megyek északkeleti részében egy dombok között megbúvó 

falucska. A község az 1260 táján épített, vadregényes környezetben lévő 

kerektemplomáról híres. A gótikus részformákat tartalmazó, román stílusú 

körtemplom belsejében hat csúcsíves fülke, falában keskeny lépcsőn lehet 

feljutni a fából készült karzatra. Kupolája harang alakú. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

Honlap: www.kallosd.hu 

 

 

Helyszín neve: Plébániatemplom és rendház 

ZALA Keszthely, Fő tér 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Keszthely városa 1346-tól 1397-ig a Lackfi család birtoka volt. A család 

jeles tagja, II. Lackfi István, a királyi seregek fővezére építtette a 

templomot 1386-ban, mely gótikus építészetünk kiemelkedő alkotása. Földi 

maradványait is ide temették, vörös márvány síremléke ma is a templom 

ékessége. A templomot a ferencesek kapták meg, akiket Lackfi már korábban 

betelepített a városba. A mohácsi csata után, 1550 körül a kolostorral 

együtt erődített hellyé alakították. A török kiűzése után az elmenekült 

szerzetesek 1723-ban visszatértek a városba és megkezdték a templom 

helyreállítását. A II. világháborúban elpusztultak a torony felső 

szintjei, de ezeket a háború után újjáépítették. Az 1970-es években 

elkezdődött a felújítás, ekkor találták meg a falkutatás során a ma is 

látható freskórendszert. 20-án 15 órától indul vezetett séta a 

templomban, mely során meghallgathatják a ferencesek és a templom 

történetét, megtekinthetik a freskókat a látogatók. Egyéb időpontokra 

bejelentkezés: 06-83-312-459. 

Nyitvatartás: vasárnap: 15-17 

Honlap: plebani.nefty.hu 

 

 

Helyszín neve: Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház - 

Balaton Színház 

ZALA Keszthely, Kossuth L. u. 28. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Balaton Színház 2002-ben felújított modern, szép épület. Csontos Csaba 

tervei alapján készült a felújítás. A Goldmark Károly Művelődési Központ 

a klasszicista stílusú épületben 55 éve működik, mint művelődési 

intézmény, előtte Városháza volt.  
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Nyitvatartás: szombat: 9-21 vasárnap: 13-20 

Honlap: www.balatonszinhaz.hu 

 

Rendezvény neve: Keszthelyi Nyitott Művelődési Ház 

Tematika: koncert, előadás, Vetélkedő 

Leírás: 

19-én 10 órától Benedek Elek amatőr felnőtt mesemondó verseny, Nyitott 

műhely egész délután,  

16.00 órától gyerekkoncert és játszóház, 19.00 órától Mária Musical. 20-

án Mesedélután 15 órától,  

az épület megtekintése kulisszatitkokkal, 18 óra Csángó táncház a 

Boroszlán együttessel, 20 óra gyertyafényes orgonakoncert a Balaton 

Színház előterében. Két kiállítást lehet megtekinteni:  

Zala megye természeti értékei, Fehér Vilmos fotókiállítása. A lengyel 

emberek köztársasága közel és távol- kiállítás a lengyelországi 

kommunizmusról. 

 

Rendezvény helye: Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri 

Színház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Kálócfapusztai Szűz Mária neve kápolna 

ZALA Kiskutas-Kálócfapuszta, Béke u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A kiskutasi műemlékkápolnát 1753-ban Szűz Mária tiszteletére építette a 

Farkas család, Kálócfapuszta fénykorában. A kápolna egyben a család 

temetkező helyéül is szolgált.  Belső falán, egy gránitlapon vannak 

megörökítve a kriptában nyugvó családtagok. A kápolna keletelt építésű, 

falában faragott kövek, valószínű a török időkben megsemmisült Szent 

Márton templom kövei vannak beépítve. Móra Ferenc "Kincskereső kisködmön" 

című regényéből készített játékfilm egyes jeleneteit 1972. évben itt 

forgatták. 

Nyitvatartás: szombat: 8-18 vasárnap: 8-18 

Honlap: www.kiskutas.hu 

 

Rendezvény neve: Szüreti felvonulás 

Tematika: előadás, falunap, gasztronómia, Évfordulók, jeles napok 

Leírás: 

Igazi zalai szüreti felvonulásos menet, hintóval, lisztet szóró 

gyerekekkel, vezeti az érdeklődőket a méltán neves, az 1753-ban a Farkas 

család által emelt műemléktemplomhoz. Az ünnepi szabadtéri szentmisét 

követően egész délután, nívós kulturális program vár kicsikre és nagyokra 

egyaránt.  

Rendezvény helye: Kiskutas-Kálócfapuszta 

Rendezvény időpontja: 19-én 15 órától 

 

Helyszín neve: Templom és Parókia 

ZALA Nagybakónak, Fő út 46. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A nagybakónaki templomot 1775-ben kezdték el építeni barokk stílusban. 

Felszentelése 1782-ben történt, Szent István védelmébe ajánlották. A 

régi, fából készült barokk oltár helyett 1953-ban új, márvány oltárt 

szenteltek fel. A parókia 1761-ben épült, melynek épületében 

helytörténeti és egyháztörténeti kiállítás tekinthető meg. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-16 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.nagybakonak.hu 

 

Séta neve: Séták Nagybakónakon 

Leírása: 

2 séta indul egyidőben: az egyik a hősi emlékműhöz, időtartama fél óra, a 

másik a kőszikla szurdokhoz, Árpádforráshoz, időtartama: 2 óra. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 11 órakor 

Séta indulási helye: Nagybakónak, Parókia 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Képzőművészetek Háza 

ZALA Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Nagykanizsán az Erzsébet tér 14-15. szám alatti udvarban álló Kiskastély 

1874-ben épült Krausz Mária nyaraló lakházként, eklektikus stílusban. 

1941-1952 közötti tulajdonosa után Lázár-villaként ismerték a városban. 

1997-től muzeális intézményként működik, ekkor kapta a Képzőművészetek 

Háza elnevezést. Itt őrzik a híres India-utazók, Sass Brunner Erzsébet és 

Brunner Erzsébet reprezentatív festménykollekcióját, és Z. Soós István 

festőművész szülővárosára, Nagykanizsára hagyományozott alkotásait. 19-én 

este kamarazenei koncert. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Magyar Plakát Ház 

ZALA Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15. 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

2006 októberétől látogatható a Magyar Plakát Ház, amely az országban 

egyedülálló módon biztosít helyet állandó plakátkiállításnak. A magyar 

múlt eseményei mozaikszerűen rajzolódnak ki az egykori plakátok képeiből. 

A plakáttár őrzi a Magyarországon az 1801-től megjelent szöveges 

plakátokat, és az 1885-től megjelent grafikai plakátokat. Az épület késő 

barokk stílusú, emeletes épület, amelyet 1800 körül magtár céljára 

építettek. A  

felújítás során megőrizték a régi, rusztikus gerendákat, és a máig is 

működőképes gabonaszállító berendezés is  

megtekinthető. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Zsinagóga 

ZALA Nagykanizsa, Fő utca 6. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az egyszerű külsejű klasszicista épületet 1807-21 között építtette a 375 

tagú zsidó hitközség a helyi földesúr támogatásával. Akkori rendelkezések 

szerint az utcai frontra nem épülhetett. Az orgonát 1845-ben a pécsi 

Focht Ferenc készítette, s ekkor készült el az első emeleti karzat is. Az 

épület külseje puritán, falát lizénák tagolják. Jó akusztikájú, nagy 

belső térrel rendelkezik. Az utcára néző egyemeletes, szintén 
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klasszicista épületben, az úgynevezett Zsidóházban működött a történelmi 

Magyarország egyik legrégibb gyógyszertára a Fekete Sas. Empír bútorzatát 

a múzeum őrzi. 1944-ben a zsidóházban és a Zsinagógában hozták létre a 

nagykanizsai gettót. 1944. október 26-28-án itt gyűjtötték össze a város 

és környékének 3000 zsidó lakosát, hogy Németországba hurcolják őket. A 

bejárat előtt tábla emlékeztet az I. világháborúban elesett, illetve a 

koncentrációs táborba zárt zsidókra. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-17 

 

 

Helyszín neve: Kanizsai Kulturális Központ-Hevesi Sándor Művelődési 

Központja 

ZALA Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A város szívében elhelyezkedő intézmény Hevesi Sándorról, Nagykanizsa 

szülöttéről, a kiváló színházi szakemberről, a Nemzeti Színház egykori 

főrendezőjéről és igazgatójáról kapta a nevét. Az épületet Erdélyi Zoltán 

Ybl-díjas építész tervezte és 1976-ban került átadásra. 2007-ben került 

felújításra.  

Nyitvatartás: szombat: 14-21 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.kanizsaikultura.hu 

 

Rendezvény neve: Kazinczy tiszteletére 

Tematika: előadás, kiállítás, kiállításmegnyitó 

Leírás: 

19-én Képeslap és fotókiállítás. Gulyásné Raksányi Olga képeslapgyűjtő 

jóvoltából mutatjuk be Kazinczy Ferenc életét és munkásságát. 

Épületlátogatás 19-én 17 órakor.  

20-án  - "Fényecset nap" - természetfotó kiállítás és fotóművészeti 

előadások. 

Rendezvény helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Séta neve: Kulturális séta 

Leírása: 

A Kanizsai Kulturális Központ intézményegységeit mutatjuk be: Medgyasszay 

Ház, Magyar Plakát Ház, Képzőművészetek Háza. 

Séta indulási ideje: 19-én 18 óra 

Séta indulási helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ 

Tervezett időtartam: 1-1,5 óra 

Vezető: Kovácsné Mikola Mária 

 

Helyszín neve: Római Katolikus Templom 

ZALA Páka, Kossuth út 47. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  

Leírás: 

A templom első említése 1121-ből származik, titulusa ekkor Szent György 

volt. A XIV. század második felére a település uradalmi központ lett, 

ehhez méltó templomot állítottak. A török pusztításai után ezt a XVII-

XVIII. században helyreállították. 2003-ban falszigetelési munkák során 

kiderült, hogy a helyreállítás során a templom falait kb. 2 méterig 

visszabontották, a XVI. századi templomnak délen és nyugaton is volt 

kapuja. A XVIII. században kétszer is földrengés rázta meg, ezt a környék 

földesurainak segítségével sikerült helyreállíttatni. 1741-ben megépült a 

torony, a század hatvanas éveiben teljesen átépítették az épületet. Új 
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sekrestyét kapott a templom, a régit Szent Sírrá alakították, ekkor 

kialakult a templom mai képe. 1720-ban a templom titulusa Szent Péter és 

Pálra változott, a főoltárkép is őket ábrázolja. 1773-ban az Esterházy 

család megbízásából Johan Ignacz Cimbal kifestette a szentélyt és a régi 

sekrestyét. 1912-ben Major Gyula Lewisch Róbert templomfestővel 

kifestette a szentély és a hajó mennyezetét. 1955-ben Borsa Miklóssal 

újíttatták fel a templom képeit. A templom mennyezeti- és falképeit 1993-

ban restauráltatták Závory Zoltán festőművésszel, ekkor kerültek elő a 

Cimbal freskók. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 11-18 

Honlap: www.paka.hu 

 

 

Helyszín neve: Szent István Király templom 

ZALA Pethőhenye, Hunyadi u. 2. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK, XX-XXI. SZÁZADI ÉPÜLET 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A templom Pethőhenyén a falu központjában, egy kis dombon található, a 

harangláb, a stációk és az önkormányzati épület együttesében. Tervezője a 

méltán híres és elismert Makovecz Imre. A templomot a külső és belső 

összhangja, egyszerűsége teszi a falu természetes részévé. Külső 

megjelenése az ősi falusi építészetet idézi, sajátos stílusjegyekkel. A 

társadalmi összefogással épült templom felszentelése 2001-ben volt. 

Mindkét napon vezetett séta a templom körül 10, 14, 15, és 17.30 órakor, 

időtartam: 20 perc. 

Nyitvatartás: szombat: 10-20 vasárnap: 10-20 

 

Rendezvény neve: Tárogatózene 

Tematika: koncert 

Leírás: 

20-án, 14.30, 15.30, 17, és 18.30 órakor 

Minden alkalommal 15 perces hangszeres játék, kivéve 18.30-kor, mert 

ekkor 35-40 perces zenélést hallgathatnak az érdeklődők. 

Rendezvény helye: Pethőhenye, templom előtti tér 

Rendezvény időpontja: 20-án 

 

Helyszín neve: Szent Mihály-hegy és kápolna 

ZALA Vonyarcvashegy 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A kápolnához fűződő történet a halászok nehéz, gyötrelmes életéről mesél. 

Az 1729-es év tragikus jeges halászatának emlékét ma is, régi 

hagyományként őrzi Vonyarcvashegy. A 136 méter magas Szent Mihály hegyre 

parányi templomot emelt a kegyelet. Hazánk egyetlen fogadalmi halász 

kápolnájának történetét Tahi Tóth Nándor 1974-ben készített festménye 

beszéli el. 

Nyitvatartás: szombat: 10-19 vasárnap: 10-18 

 

Séta neve: Séta a Keszthelyi hegységbe a Cseri kapuhoz 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra 

Séta indulási helye: Vonyarcvashegy, Fő út, közlekedési lámpa 

Tervezett időtartam: 2-3 óra 

Vezető:  
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Helyszín neve: Keresztury Dezső ÁMK - Gébárti Kézművesek Háza 

ZALA Zalaegerszeg, Gébárti u. 144. 

Épület típus: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Gébárti Kézművesek Házát 1982-ben vették birtokba az alkotók és alkotó 

közösségek. Zalaegerszegi építészek tervei alapján készült a jellegzetes 

faépítmény, mely azóta is folyamatosan fejlődik. Közösségi terek és 

kézműves műhelyek működnek az épületben. 

Nyitvatartás: szombat: 10-24 vasárnap: 10-18 

Honlap: www.kereszturyamk.hu 

 

Rendezvény neve: Nyitott Műhelygalériák Napja 

Tematika: koncert, gyermekprogram, kézműves foglalkozás, Népzene 

Leírás: 

Az épületben működő fazekas, kovács, textiles, fafaragó műhelyek 

biztosítanak folyamatos programot, mellette játszóház működik egész nap. 

Bemutatásra kerül szombaton 18 órai kezdettel a Carmina Danubiana 

népzenei együttes előadásában a Budavár tövében című CD anyaga. 

Szeptember 19-20. "Tök jó" Tökfesztivál 

programok mindkét napon: - folklór műsor 14-16 óráig 

                 egész nap:       - kézműves termékek és helyi 

mezőgazdasági kistermelők vására 

                                        - tök felhasználásával készült 

gasztronómiai ételek 

Kiállítás: szeptember 19-én 17.00 órakor Népművészeti ajándéktárgyak című 

kiállítás megnyitása 

Előadás: szeptember 19-én 15.00 órától A kobak és lopótök szerepe a 

néprajzi tárgyak készítésében, a karcolási technika bemutatása. 

 

 

Rendezvény helye: Keresztury Dezső ÁMK - Gébárti Kézművesek Háza 

Rendezvény időpontja: mindkét napon 10 órától 

 

Helyszín neve: Római Katolikus templom 

ZALA Zalaháshágy, Petőfi S. u. 7. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Polgármesteri Hivatal által szervezett séta állomásai. A templom a falu 

közepén áll, egy kis domb tetején.  A XIII. század második felében 

készült, az 1200-as évek végén két irányban megnagyobbították.  

A templom igazi különlegessége a  sárkányos-állatfigurás félköríves 

timpanon, mely egykor a déli kaput díszíthette. Ilyen jellegű ábrázolás 

nagyon kevés van Európában. A gyönyörűen felújított zalaháshágyi 

templomot a domborművel, mindenképp érdemes megtekinteni! A település 

határában felújított Sibrik kápolna Szabolcs Péter Munkácsy díjas 

szobrászművész alkotásainak állandó kiállítótere. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

Séta neve: Séta Zalaháshágyon 

Leírása: 

Útvonala: Zalaháshágy Római Katolikus Templom Zalaháshágy - Sibrik 

kápolna.  

 

 

Séta indulási ideje: igény szerint 
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Séta indulási helye: Zalaháshágy, Polgármesteri Hivatal 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Batthyány-kastély 

ZALA Zalaszentgrót, Zala u. 1. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A Zala-folyón lévő átkelőt védő római őrtorony helyére épült középkori 

várból a Batthyány család a XVIII. században alakította ki reneszánsz-

copf kastélyát, mely ma iskola és diákotthon. Vezetett séta indul a 

kastély kertkapujától 19-én 10.30 és 15.30 órakor, 20-án 10.30 órakor, 

időtartama: 1 óra, vezető: Szalay Csaba. A séta során bemutatjuk a XVIII. 

századi kastély még eredeti berendezéseit, díszeit, az arborétum 

megmaradt fáit. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-13 

 

Rendezvény neve: Reneszánsz toronyzene 

Tematika: koncert 

Leírás: 

19-én 17 órától a Batthyány-kastély erkélyén a zalaszentgróti BRASS COM 

rézfúvós együttes elsősorban reneszánsz toronyzenét játszik. 

Rendezvény helye: Batthyány-kastély erkélyéről 

Rendezvény időpontja: 19-én 17 órakor 

 

Rendezvény neve: Szüreti felvonulás és előadás 

Tematika: előadás, falunap, gasztronómia 

Leírás: 

19-én 14 órától szüreti felvonulás. 20-án 16 órától Nagybakónak és Zala 

megye történetéről hallhatnak előadást. 

Rendezvény helye: Nagybakónak, Művelődési Ház 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Séta neve: Alsópáhok, Hévízdomb II. - nyílt ásatás 

Leírása: 

Népvándorlás kori település (házak, kutak stb.) Az ásatáslátogatást 

vezeti: Tokai Mária Zita, ásatásvezető régész. Előzetes bejelentkezés 

Egyházi Dóránál (20-404-3664), dora.egyhazi@kosz.gov.hu, illetve Szeiler 

Vesznánál (20-347-6354, veszna.szeiler@kosz.gov.hu). 

 

Séta indulási ideje: 19-én 10 és 14 óra 

Séta indulási helye: a Hévíz és Alsópáhok közötti ma használatos 

aszfaltút és az új nyomvonal kereszteződési pontja 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

---AUSZTRIA--- 

 

Helyszín neve: Fraknó vára 

AUSZTRIA Fraknó (Forchtenstein), Melinda Esterhazy Platz 1. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az egykor Magyarországhoz tartozó Fraknó vára a XVII. század eleje óta az 

Esterházy család tulajdona és napjainkig &#8222;trezorként&#8220; őrzi a 

jelentős műgyűjteményüket. A látogatók olyan kiemelkedő kulturális 

darabokat és egyedülálló európai kincseket láthatnak itt, mint a titkos 



264 
 

kincstár, a legendás ősöket bemutató Esterházy ősgaléria, a mesés 

ezüstbútorgyűjtemény, valamint Ausztria legnagyobb magántulajdonú 

fegyvergyűjteménye. Vezetés nélküli programok a nyitva tartás ideje alatt 

folyamatosan megtekinthetők. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Esterhazy kastély 

AUSZTRIA Kismarton (Eisenstadt), Esterhazy Platz 1. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A &#8222;Haydn Explozív&#8221; c. multimédiás kiállítás keretében 

testközelből ismerkedhet meg a látogató az udvari zeneszerzővel. Haydn 

azon kevés zeneszerzők közé tartozik, aki még megélhette, hogy 1796-ban 

szülővárosában, Rohrauban szobrot állítottak neki. 

A reprezentatív kiállítási tárgyak, óriás monitorok, tematikus hang- és 

zenei installációk összhangja érzékeinkre ható, élmény dús 

tapasztalatszerzést ígér.  

Vezetés nélkül a kiállítás a nyitvatartás ideje alatt folyamatosan 

megtekinthető. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

 

 

Helyszín neve: Lackenbach kastély 

AUSZTRIA Lakompak (Lackenbach) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Burgenland középső részén található reneszánsz építmény az Esterházy 

család egyik legrégebbi birtoka. A kastély különleges szerepet töltött be 

a XVII. század első felében, amikor gróf Esterházy Miklós nádor az 

udvarát vezette itt. Napjainkban a kastélyegyüttes egyik melléképületében 

természeti élménymúzeum működik.  

 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 9-16 

 

---SZLOVÁKIA--- 

 

Helyszín neve: Római Katolikus Nagyboldogasszony templom 

SZLOVÁKIA Deáki (Diakovce) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Deáki község a Duna menti síkságon fekszik, Vágsellyétől 3 km-re 

délnyugati irányban. A Zsitva és a Kis-Duna folyók fogják közre, a vizek 

mentén ligetszerű árterek alakultak ki. A község a Szent Benedek rendi 

kolostor létrehozása, valamint a Szűz Mária apátság keletkezése után a 

XI. században az Árpád-házi királyok uralkodása idején jelentős szerepet 

kapott. A Nagyboldogasszonynak ajánlott templomot említi II. Paschalis 

pápa levele a XII. században, s utalnak rá még későbbi levelek is. Ez 

nyilván a késői román háromhajós, kéttornyú, 1228-ban felszentelt templom 

elődje volt. Az első feljegyzést, amely Deáki területét említi, a 

pannonhalmi Szent Márton kolostor 1002-ből származó alapítólevelében 

találjuk, a birtoklevélen a terület Wag néven szerepel. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.diakovce.sk/hu 
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Séta neve: A Komáromi Erődrendszer Központi erődje (Öreg- és Újvár) 

Leírása: 

Közép-Európa legnagyobb erődrendszerének Központi erődje, az Öreg- és az 

Újvár 9,5 ha területen fekszik. A ma üresen álló erődökben tett séta 

során a látogató megismerkedhet a bevehetetlen erőd erőd építészeti - 

történelmi múltjával és megtekintheti az ezzel a témával foglalkozó 

kiállítást is. Túracipő viselete és zseblámpa használata (nem feltétel) 

ajánlott. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 11 és 14 órakor 

Séta indulási helye: Komarno Városi Rendőrség épületében található 

jegykiadó iroda 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Honismereti séta Szepsiben 

Leírása: 

Útvonal: Görög katolikus templom, Katolikus dalárda, Nyugdíjas ház, 

Egressy Béni szobra, Zenede, Helytörténeti Gyűjtemény, Kovácsműhely. 

Séta indulási ideje: 20-án 11 óra 

Séta indulási helye: Szepsi (Moldova nad Bodvou) Fő utca, Görög katolikus 

templom 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető: Dedinsky Jan   (+421-949545088) 

---ROMÁNIA--- 

 

Helyszín neve: Hollaky-Kúria 

ROMÁNIA Aldoboly (Dobolii de Jos) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az 1717-ben épült kúria egykori védelmi funkciójára nemcsak külső 

formája, hanem a vastag pincefalakat áttörő lőrésszerű ablakok is 

utalnak. Szobái boltozottak, a nagyteremben rozettadíszes faragott 

gerendasor és az 1933-ban Varga Nándor Lajos által készített historizáló 

falfestmény látható. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Szentkereszty-Kastély 

ROMÁNIA Árkos (Arcus) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az angolkertes kastélyt Szentkereszty Zsigmond báró a XIX. század második 

felében, neoromán stílusban építtette. A kastélyt Ceausescu ízlése 

szerint átépítették az 1970-es években. Az épületet klasszikus angolpark 

veszi körül tóval, sétányokkal. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Unitárius templom és falumúzeum 

ROMÁNIA Árkos (Arcus) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 
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A XVII-XVIII. századi várfallal körülvett gótikus templom helyére a ma 

álló, tekintélyes unitárius templom a XIX. században épült. A rusztikus 

körítőfal bástyáiban Bálinth Zoltán helytörténész magángyűjteményének 

több ezer darabja kapott helyet. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Gábor Áron Emlékház 

ROMÁNIA Bereck (Bretcu) 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

A Gábor Áron tiszteletére létrehozott alapítvány tagjai a legendás 

ágyúöntő és tüzértiszt egykori szülőháza közelében emlékházat rendeztek 

be, ahol az 1849-ben elhunyt hős életútját bemutató tárlat látható.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református templom 

ROMÁNIA Bibarcfalva (Biborteni) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A kőfallal körülvett templom nevezetessége, az északi falon található 

Szt. László legendát ábrázoló gótikus freskó. A XIV-XV. század fordulóján 

készült falfestmény egyedülálló Erdővidéken.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református templom 

ROMÁNIA Bikfalva (Bicfalau) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A festői fekvésű település fallal körülvett temploma a XV. században 

épült, majd a XIX. században átépítették. Késő középkori formáját a 

hálóboltozatos toronyalj őrzi. A templom érdekessége 1640-ből származó 

harangja, melynek körirata az egyik legelső magyar nyelvű harangfelirat a 

környéken.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

Séta neve: Séta az udvarházak között 

Leírása: 

Az udvarházairól híres Bikfalván még ma is számtalan tornácos késő barokk 

kúria áll. Sétánk a XVIII. század végén - XIX. század elején épült nemesi 

épületeket érinti, felelevenítve a falu híres lakóit és legendáit. 

Séta indulási ideje: 20-án 16 óra 

Séta indulási helye: Bikfalva, Dénes-kúria 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

 

Rendezvény neve: Varázslatos Bikfalva 

Tematika: kézműves foglalkozás, tánc, Népzene 

Leírás: 

Kézműves vásár, korabeli erdélyi táncok bemutatója, régizene, táncház. 

Rendezvény helye: Bikfalva, Kultúrház 

Rendezvény időpontja: 20-án 10-20 óráig 
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Helyszín neve: Római katolikus templom 

ROMÁNIA Bodola (Budila) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Beldi Tivadar kastélya egy ősfenyves park közepében áll, ma polgármesteri 

hivatal. Keletre az 1762-ben barokk stílusban épült római katolikus 

kápolna, ugyancsak a közelben az 1734-ben épült régi ortodox templom. 

Nyitvatartás: szombat: 9-15 vasárnap: 9-15 

 

Séta neve: Bodolai séta 

Leírása: 

Útvonal: Római katolikus templom - Beldi-kastély és park - Mikes-kastély 

- Nemes Udvarház és a másik Beldi-kastély - református templom - ortodox 

templom. 

Séta indulási ideje: 20-án 16 óra 

Séta indulási helye: Római katolikus templom, Bodola 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Bögözi református templom 

ROMÁNIA Bögöz 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Udvarhelyszék egyik legjelentősebb és egyben legtöbb középkori részletét 

megőrzött temploma. Bár nincsenek róla levéltári adatok, a kutatások 

szerint már a XIII-XIV. században felépülhetett. Az 1300-as évek elején 

és második felében legalább két periódusban falképekkel borították a hajó 

oldalfalait. A XV. században jelentősen átépítették, berendezése XVI. 

századi. A festett kazettás mennyezet 1724-ben készült, a faragott 

szószék 1749-ben. A falképeket Huszka József tárta fel 1896-ban, azóta 

semmiféle beavatkozás nem történt rajtuk. Állapotuk az utóbbi 10 évben 

rohamosan romlott. Ezek megmentésére indította el nagyszabású programját 

az Új Ezredév Alapítvány, de szűkös anyagi lehetőségeik miatt csak a 

műemlék restaurálását megelőző kutatásokat és előkészítő munkálatokat 

végezhették el. A további munkálatokhoz a templom és a magyar műemlékek 

sorsáért felelősséget érző támogatók segítségét várják. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

 

 

Helyszín neve: Szent János ferences zárdatemplom 

ROMÁNIA Brassó (Braşov), Szent János u. 7. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Szent János ferences templom alaprajza és későgótikus elemei középkori 

eredetre utalnak. 1543-ban a lutheránusok tulajdona - egy évszázadig 

gabonaraktár. 1644-ben renoválták, evangélikus templomként használták. 

1716-17-ben visszakerült ferences tulajdonba. 1718-ban és 1783-ban 

tűzvész pusztította. A XVIII. században barokk elemekkel bővül. 

Nyitvatartás: szombat: 6-18 vasárnap: 7-18 

 

 

Helyszín neve: Református Vártemplom 

ROMÁNIA Csernáton (Cernat) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 
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Leírás: 

A magas körítőfallal övezett középkori eredetű templomot többször 

átépítették. 66 méteres templomtornya az 1936-os tűzvészig a legmagasabb 

torony volt Háromszéken. A templombelső különlegessége faragott késő 

reneszánsz kőszószéke. 

Nyitvatartás: szombat: 9-20 vasárnap: 9-20 

 

 

Helyszín neve: Haszmann Pál Múzeum 

ROMÁNIA Csernáton (Cernat) 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A múzeum 1973-ban nyitotta meg kapuit a Damokos-udvarházban és annak 

közel két hektáros telkén. A kúriában 1848-as kiállítás, háromszéki 

festett bútorok, viseletek, kályhacsempék, vaskályhák egyedülálló 

kollekciója látható. Az épület körül szabadtéri múzeum áll. 

Nyitvatartás: szombat: 9-20 vasárnap: 9-20 

 

Séta neve: Csernátoni séta 

Leírása: 

Útvonal: Haszmann Pál Múzeum - Református vártemplom - Damokos Dénes 

kúria - Ika-vára. Érdeklődni: 0040267367566, hpmuzeum@yahoo.com. 

Séta indulási ideje:  

Séta indulási helye: Csernáton, Haszmann Pál Múzeum 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Ika-Vár 

ROMÁNIA Csernáton (Cernat) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

 

Leírás: 

Háromszék egyik aránylag épen megmaradt XIII-XIV. századi műemléke, 

amelynek csak az első tornya látható. 

Nyitvatartás: szombat: 9-20 vasárnap: 9-20 

 

 

Helyszín neve: Keresztelő Szent János templom 

ROMÁNIA Csíkdelne (Delni&#539;a) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A kerítőfallal övezett gótikus templom a XV. század harmadik negyedében 

épült újjá. A templom déli homlokzatán falképtöredék látható. A hajó 

festett kazettás famennyezete az 1673-75. évi felújítás idején készült. A 

szentélyben álló oltár, a késő gótikus szárnyas-oltárok szerkezetét 

követi. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Plébánia templom 

ROMÁNIA Csíkkarcfalva (Câr&#539;a) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A XV. századi erődtemplom Nagyboldogasszony tiszteletére épült. A 

kaputorony és a várfalak építése a XV-XVI. század fordulójára tehető. 
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Gótikus szentélyének gyámkövein alakos ábrázolások vannak, a 

keresztelőkút a XV. század második feléből való.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Plébánia templom 

ROMÁNIA Csíkkozmás (Cozmeni) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Védfallal körülvett templom gótikus szentéllyel, barokk templomhajóval. 

Az északi falon alakos, a diadalíven virágdíszes falképtöredék, a 

szentélyben késő gótikus táblakép és barokk főoltár látható. Érdekesek és 

értékesek a templomkert kőkeresztjei is. A templom mellett álló plébánia 

épület is műemlék.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Plébánia templom 

ROMÁNIA Csíkrákos, Göröcsfalva (Racu) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A XV. század második felében átépített erődtemplom impozáns nyugati 

tornyának kifestése kváderfalazást utánoz. A templomhajót a 

sokszögzáródású szentélytől elválasztó diadalíven középkori 

falképmaradvány női szenteket ábrázol. A későbarokk, Jézus születése-

főoltár Veres Mátyás alkotása 1794-ből. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Ferences templom 

ROMÁNIA Csíksomlyó (&#536;umuleu Ciuc) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A Csíksomlyón megtelepedett ferencesek 1442-1448 között építettek 

kőtemplomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A gótikus templom 

lebontásával a mai kegytemplomot 1804-ben kezdték építeni. A főoltár 

felett elhelyezett kegyszobor a templom legértékesebb kincse, a XVI. 

század elejéről. Zarándoklatok állomása. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Plébánia templom 

ROMÁNIA Csíkszentmiklós (Nicole&#537;ti) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A két bástyával megerősített, kőfallal övezett, egykori gótikus templomot 

1777-1784 között átépítették. Berendezése is e korból való: a főoltáron a 

Mária szobor és a főapostolok szobrai. Értékes a Keresztelő Szent Jánost 

ábrázoló különálló oltárkép. A plébánia épülete is műemléképületként 

szerepel. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Kőrösi Csoma Sándor Emlékház 

ROMÁNIA Csomakőrös (Chiurus) 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

A magyarságeredet és keletkutatás úttörőjének szülőfaluja. Mellszobra a 

falu piacán, a Csoma-emlékkiállítás pedig a kálvinista templom közelében 

található. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Dálnok (Dalnic) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Dózsa György szülőfaluja. Középkori templomának falain rovásírásos 

szövegtöredékek láthatók. A templombelsőt eredeti festett pad- és 

karzatmellvédek, valamint faragott díszes szószékkorona díszíti. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Feldoboly (Dobolii de Sus) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A késő középkori alapokon álló, kőfallal övezett templom bejáratát 

barokkos oromfal díszíti. Berendezése 1768-1808 között készült. 

Különleges kazettás mennyezete, amely a korabeli kastélyok 

mennyezetfestését imitálja.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Szent Imre műemlék templom 

ROMÁNIA Gelence (Ghelinta) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Kárpát-medence legkeletibb fekvésű legrégibb (XIII. századi) temploma. 

Több építési szakaszon ment át, magán viseli a román, gótikus, reneszánsz 

és barokk építészeti stílusokat. Legértékesebb kincse az 1330 körül 

festett Szent László-legendát ábrázoló freskók. Az UNESCO világörökségi 

listáján szerepel. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

Séta neve: Értékeink nyomában 

Leírása: 

A séta a műemlék templomtól a szaladári temetőbe, a  

Bodor családi sírhoz vezet - az itt nyugvó családtagok  

méltatása (Bodor György 1904-1976, jogász, történész,  

Bodor Ferenc (1941-1994) innen tovább a központba,  

Jancsó Benedek és Bodor György szobrok, a Bodor  
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György tárlat megtekintése, Ladia falurész, udvarkapuk,  

udvarházak, Jancsó Benedek emlékplakett, Jancsó családi  

temető, Jancsó kert. 

Séta indulási ideje: 19-én 15 óra 

Séta indulási helye: Szent Imre műemlék templom 

Tervezett időtartam: 2 óra, táv 3 km. 

Vezető: Kovács Attila 

 

Helyszín neve: Jancsó-kert 

ROMÁNIA Gelence (Ghelinta), 471 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, 

TEMETŐK, PARKOK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

400 éves írott múlttal (1609) bíró, páratlan szépségű  

környezetben elterülő hely, a nagynyújtódi előnevet  

viselő Jancsó család ősi családi fészke, mely több jeles  

személyt adott a magyar nemzetnek. A kúria jelentős  

hely- és családtörténeti emléket őriz, tárgyi és szellemi  

örökségünk kulturális színtere, szomszédságában a családi  

temetővel. 

Nyitvatartás: vasárnap: 13-17.30 

 

Rendezvény neve: Gelencei életképek 

Tematika: kiállítás, filmvetítés, Népzene 

Leírás: 

Régi fotók kiállítása. 

A Ladia falurész 400 éves írásos említése megjelölése  

(emlékkő) 

Filmvetítés Jancsó Péter, Gelence - Bodor Ferenc  

(1941-1994) dokumnetumfilmje (a KIA és a Bodor  

család támogatásával) 

Kulturális műsor: Fellépnek a Jancsó Benedek Iskola  

tanulói, a gelencei Zernyealji népi tánccsoport, Tutora  

zenekar (saját készítésű nem konvencionális  

hangszereikkel régi zenét,  gyermekdalokat stb. adnak  

elő). 

Rendezvény helye: Jancsó kert 

Rendezvény időpontja: 20-án 15 óra 

 

Rendezvény neve: Népi mesterségek bemutatója 

Tematika: kézműves foglalkozás 

Leírás: 

A bemutató keretében megismerkedhetnek a kádárság, zsindelykészítés, 

fafaragás, szőnyegszövés mesterségével. 

Rendezvény helye: Jancsó kert 

Rendezvény időpontja: 20-án 13 óra 

 

Helyszín neve: Jancsó Benedek Iskola 

ROMÁNIA Gelence (Ghelinta), 739 

Épület típus: OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 

Leírás: 

Kovászna megye legnagyobb községi iskolája, írásos említése 1628-ból 

való. Névadója dr. Jancsó Benedek (1854-1930, történész, publicista, 

pedagógus, az MTA tagja) Gelence szülötte. 

Nyitvatartás: szombat: 10-14 

Honlap: www.gelenceisuli.atw.hu 
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Rendezvény neve: Helytörténeti vetélkedő 

Tematika: Vetélkedő 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Jancsó Benedek Iskola 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Rendezvény neve: Nemessé tehet a király, székellyé csak a Jóisten 

Tematika: előadás 

Leírás: 

Vendég Jancsók előadása. 

- &#8222;Akikre büszkék vagyunk&#8221; - a múlt hírneves  

Jancsóinak felidézése 

    - Családtörténet a múltból és a mában  

(családfakutatási eredmények) 

    - Jancsó családi honlap bemutatása (Jancsó  

közösségi szerveződés Magyarországon) 

    - Tervek a családi kultúra értékeinek megőrzésére 

    - Szavalatok 

    - Jancsó Benedek festmény leleplezése 

 

Rendezvény helye: Jancsó Benedek Iskola 

Rendezvény időpontja: 19-én 12 óra 

 

Rendezvény neve: Filmvetítés 

Tematika: filmvetítés 

Leírás: 

Jancsó Péter, Gelence - Bodor Ferenc (1941-1994)  

dokumentumfilmje (a KIA és a Bodor család  

támogatásával) 

Rendezvény helye: Jancsó Benedek Iskola 

Rendezvény időpontja: 19-én 13.30 óra 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Gidófalva (Ghidfalau) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A XIII. században épült templomot a XV. században új gótikus szentéllyel 

bővítették és sokszögű várfallal vették körül. A hajó falain 

freskótöredékek kerültek elő. A déli oldalon XVI. századi reneszánsz 

ajtókeret és különleges barokk portikusz található. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Ferences templom 

ROMÁNIA Gyergyószárhegy (Lăzarea) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A templom és kolostor újjáépítője az 1670-es években P. Kájoni János. A 

kolostor emeletes déli szárnyát 1711-12-ben építették. A templomot a 

XVIII. században bővítették, jelenlegi formáját az 1872. évi tűzvész 

utáni újjáépítés során nyerte. A templombelső 1759-60-as évekből való 

barokk oltárai Wassermann Henrik ferences testvér munkái.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 
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Helyszín neve: Szent Miklós templom 

ROMÁNIA Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A gótikus templomot 1498-ban szentelték fel Szent Miklós tiszteletére 

(erre utalnak a torony gótikus ablakai). 1756 és 1772 között átépítették 

és 1784-ben várfallal és kapubástyával erősítették meg. A főoltár és a 

berendezés barokk kori. A XV. századból való a kő keresztelőmedence, egy 

harang pedig 1548-ból. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Örmény templom 

ROMÁNIA Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

Az örmény katolikusok temploma 1730 és 1734 között épült egy XVII. 

századi kőkápolna felhasználásával. 1748-ban fallal és kerek tornyokkal 

erősítették meg. A cinteremben számos síremlék látható. A műemlék 

plébánia 1769-ben épült.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Székesegyház és millenniumi kiállítás 

ROMÁNIA Gyulafehérvár (Alba Iulia) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A gyulafehérvári római katolikus székesegyházat egyháztörténeti és 

egyetemes értékei a Kárpát-medence épített örökségének egyik 

legjelentősebb értékévé avatják. Mai formájában is megőrizte középkori 

felépítését. Része a reneszánsz Lázói-kápolna, jelentős a barokk kori 

berendezése. A millenniumi kiállítás az egyházmegye területéről mutat be 

egyházművészeti és kultúrtörténeti alkotásokat. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református Vártemplom 

ROMÁNIA Illyefalva (Ilieni) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

 

Leírás: 

Háromszék legnagyobb erődített temploma középkori eredetű. A XVIII. 

században átépített épületet kettős várfal övezi. A belső tojásdad alakú 

falat egy magasabb, ötszög alakú külső vár veszi körül, bejárati 

kaputoronnyal és védőbástyákkal.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Séra-Kúria 

ROMÁNIA Illyefalva (Ilieni) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 
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Leírás: 

Az 1811-12-ben empire stílusban épült, szépen felújított kúriában a "Jó 

ruhában járni, kelni" kézdivásárhelyi polgári viselettörténeti kiállítás 

látható. Itt működik a Rusztika alkotóműhely és szövöde, ahol az erdélyi 

nemesi, polgári és népi viselet jegyeit stilizálva készítenek ruhákat. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református Templom és Harangláb 

ROMÁNIA Kálnok (Calnic) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A XV. századi gótikus templomhajót többször átépítették. A templomot 

alacsony, torony nélküli védőfal veszi körül. A várfal nyugati oldalán 

fából készült, XVIII. század eleji harangláb áll. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Unitárius templom és Harangláb 

ROMÁNIA Kálnok (Calnic) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A település unitárius temploma 1674-ben épült. Mellette Háromszék 

legnagyobb és legszebb haranglábja áll, mely 1781-ben készült. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Kézdialbis (Albis) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az elmúlt években felújított templomban középkori keresztelőmedencét, 

gótikus sekrestyeajtót és XVII. századi falfestményeket tártak fel. Az 

alacsony várfal kaputornyára épült rá a barokk hagymasisakos 

harangtorony, melyben két értékes harang tekinthető meg. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Kézdimartonfalva (Martineni) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A középkori eredetű református templom különlegesen szép kazettás 

mennyezete 1754-ből való, a szentély fölötti kazetták 1824-ben készültek. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Római Katolikus Erődtemplom 

ROMÁNIA Kézdiszentlélek (Sanzieni) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 
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Az erődtemplom a Kászon bal oldalán magasodó Perkő aljában fekszik. 

Gótikus temploma 1401-ben épült, amely a többszöri átépítés ellenére 

számos középkori elemet megőrzött. Várfala a XV. században készült, 

amelyet öt kiugró, kerek bástyában végződő toronnyal erősítettek meg.  

Nyitvatartás: szombat: 8-20 vasárnap: 8-20 

 

Séta neve: Kézdiszentléleki túra 

Leírása: 

Útvonal: Erődtemplom - Dinnyéskő - Perkő. 

Séta indulási ideje: 20-án 14 óra 

Séta indulási helye: Római Katolikus Erődtemplom 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

 

Helyszín neve: Unitárius templom 

ROMÁNIA Kilyén (Chilieni) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A település legrégebbi emléke a nemrégiben példásan felújított XV. 

századi gótikus templom, ahol középkori faragványok és Háromszék egyik 

legjelentősebb falképegyüttese látható Szt. László legendájával.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Kisbaconi Vízimalom 

ROMÁNIA Kisbacon (Batanii Mici) 

Épület típus: IPARI, MŰSZAKI, KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az 1714-ben épült vízimalmot 1834-ben újították meg. Ma is működik, 

tulajdonosa, Keresztes Etelka néni lelkes munkájának köszönhetően. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Szent Mihály templom 

ROMÁNIA Kolozsvár (Cluj Napoca) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A város főterén álló Szent Mihály templomot a XIV. században kezdték el 

építeni. A középkori falképmaradványok mellett magas művészi színvonalú a 

reneszánsz sekrestyeajtó, valamint a barokk szószék és mellékoltárok. A 

templom falai között három fejedelmet választottak, és harminchatszor 

ülésezett itt az erdélyi országgyűlés. 1939-ben pedig itt szentelték 

Márton Áront püspökké.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Piarista (egyetemi) templom 

ROMÁNIA Kolozsvár (Cluj Napoca), Egyetem u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A jezsuiták által XVIII. század elején épített egyetemi templom az 

erdélyi barokk templom építészet első megjelenése. Az egységes 

megfogalmazású barokk tér kialakítása, berendezése: a főoltárral, 

stallumokkal, szószékkel, mellékoltárokkal, padokkal, gyóntatószékekkel 
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magas művészi színvonalat képvisel. A templom kriptájában nemesi családok 

tagjai nyugszanak.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Farkas utcai református templom 

ROMÁNIA Kolozsvár (Cluj-Napoca), Str. Brassai 6/2. 

Épület típus:  

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A Farkas utcát a torony nélküli gótikus templom méltóságteljes tömbje 

uralja, hatalmas oromfala "egyetlen nagy A betű, két szára közt irgalmas 

bémenet van" (Jékely Zoltán). Az irgalmat óhajtó betérőt vagy a szépre 

áhítozó utazót egyetlen tágas, magasba törő gótikus tér fogadja, 

mellékhajók nem terelik el a figyelmét. Mátyás király rendeletére az 

obszerváns ferences rend számára épült a szentegyház 1486-tol kezdve, e 

koldulórend pedig a teremtemplomot kedvelte, ahol a tagolatlan, egységes 

tér a jelenlévők tekintetét két pontra, az oltárra és a szószékre 

koncentrálta. 1486. szeptember 9-én kelt a templom építésére vonatkozó 

első oklevél: Szabó Ambrus kolozsvári bíró és a városi tanács, Mátyás 

király parancsának engedelmeskedve a szabók bástyája mellett akkora 

területet adományozott a ferences testvéreknek, amelyen a kolostor és a 

templom elfért. Már a következő évben megindultak a munkálatok, és 1490 

januári oklevelében Mátyás király az erdélyi sókamaraispánra bízta a 

gazdasági irányítást, János testvért és rendtársait pedig az építkezések 

felügyelete végett küldte Kolozsvárra. II. Ulászló szintén az erdélyi 

sókamara jövedelméből biztosította az építkezés folytatását. 1516 előtt 

már készen állt a Szűz Mária tiszteletére emelt templom és kolostor, 

berendezéséből több oltárt említenek az oklevelek. Orgonája 1534 elott 

készült. 1556-ban azonban a koldulórendnek el kellett hagynia a várost, 

és a Farkas utcai istenháza harmadfél évtizedre pusztán maradt. Látogatói 

azért akadhattak, 1577-ben karcolta be valaki az egyik déli pillér kövébe 

a csipkelodő versikét: "Qui non canit in coro / Stat, sicut bos in foro." 

(Aki nem énekel a kórusban, áll, mint ökör a vásárban.). 1581-ben kapott 

újra lakókat a kolostor, Báthory István erdélyi fejedelem lengyel király 

a jezsuita rendnek és az általa fenntartott főiskolának adományozta az 

épületegyüttest. De a Jézus társasági atyák nem sokáig végezhették oktató 

munkájukat, 1603 nyarán, amikor Székely Mózes elfoglalta a Habsburg-

csapatokkal megrakott várost, az unitárius prédikátortól feltüzelt 

lakosság kiűzte a pátereket a városból, a templomot és a kolostort pedig 

feldúlta. Beomlott a templom boltozata, a szentélyé szerencsére épségben 

maradt. A feldúlt kolostort aztán a későbbiekben kőbányaként 

"hasznosították", a templom szentélyét pedig raktárrá alakították. 1622-

ben Bethlen Gábor fordított az istenháza méltatlan sorsán, a református 

gyülekezetnek adományozta. 1638-ban I. Rákóczi György fejedelem 

kezdeményezte a templom helyreállítását. Uralkodói nagyvonalúságáról 

tanúskodik, hogy az olcsóbb megoldások helyett a hajó gótikus 

boltozatának újjáépítését választotta, a kivitelezésre pedig Kurlandból 

(ma Lettország) hozatott szakértő építőmestereket. 1642-ben már itt 

dolgoztak az idegen pallérok, az ő nevükhöz fűződhet a déli harangtorony 

renoválása és magasítása is. Ebbe aztán hatalmas méretű harangot öntetett 

a fejedelem. Az 1640-es években készült el a templom belső berendezése. A 

hatszögletes, festett, homokkő szószék, alabástrom betétekkel a XVII. 

századi erdélyi kőfaragás remeke, Elias Nicolai és Benedikt Mueck szebeni 

mesterek munkája, 1646 után befejezett művüket Régeni Asztalos János 

festette ki. A nemrégiben befejezett restaurálás nyomán színei újra régi 

élénkségükben csillognak. A ciprusfából készült, szintén festett és 

aranyozott szószékkoronát 1647 áprilisában szerelték fel, restaurálása 
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révén visszanyerte régi szépségét. A pillérközöket kitöltő hátas padok 

segesvári és besztercei asztalosok keze munkái. A megújított templomot 

1647. június 30-án szentelték fel. 1910-1911 között zajlott a templom 

első modern javítása, ekkor készült el a neogótikus nyugati karzat, rajta 

helyezték el a pécsi Angster-cég által 1913-ban épített új orgonát. A 

padokon és a falakon függő, XVII-XIX. századi halotti címerek és 

nyomtatott kárták egyedülálló gyűjteménye fokozatosan alakult ki, az 

elhunyt patrónusok emlékét kívánták így megörökíteni a hátramaradottak. A 

régi templomi temetkezésekre ma már csak két sírtábla és az utolsó 

erdélyi fejedelemnek, I. Apafi Mihálynak 1942-ben Kós Károly tervei 

szerint készült síremléke utal. 

 

Nyitvatartás: szombat: 11-17 

Honlap: www.farkasutca.ro 

 

Séta neve: Belvárosi séta Kolozsvárott 

Leírása: 

A templomtól a Fő téri Szent Mihály templomig sétálunk. 

Séta indulási ideje: 19-én 11 óra 

Séta indulási helye: Farkas utcai református templom 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Tájház 

ROMÁNIA Kommandó (Comandau) 

Épület típus: NEMZETISÉGEK, TÁJHÁZAK 

 

Leírás: 

A varázslatos fekvésű egykori kis fatelep mára önálló községgé nőtte ki 

magát. Múltját a központban található tájházban ismerhetik meg. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Unitárius templom 

ROMÁNIA Kökös (Chichis) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A XIII-XIV. században emelt templomot többször átépítették. Középkori 

eredetére szamárhátíves déli kapuzata és a feltárt freskótöredékek 

utalnak, melyek közül különösen szép a déli fal ablaknyílásának festett 

dísze. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Római Katolikus Templom 

ROMÁNIA Köröspatak 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A középkori eredetű templomot a XVIII-XIX. század folyamán többször 

átépítették. Szentélyében, a barokk oltár mögött míves, apostolokat 

ábrázoló falképek állnak. Déli falával szembe a Kálnoky család 1685-ben 

épült kriptája áll. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Szt. Mihály Római Katolikus Templom 
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ROMÁNIA Lemhény (Lemnia) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Különleges barokk vártemplom a község melletti dombon. Az ellipszis 

alakú, XVI-XVII. századi védőfal övezete késő gótikus templomot 1776-77-

ben barokk stílusban átépítették. Ekkor készült egységes bútorzata. 

Mennyezetét Szt. Mihályt és a Szentháromságot ábrázoló falfestmény 

díszíti. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Keresztelő Szent János Plébániatemplom és Egyházművészeti 

Múzeum 

ROMÁNIA Marosvásárhely (Targu Mures), P-TA Trandafirilor 61. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK, SZAKRÁLIS 

TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Marosvásárhely legkorábbi barokk szakrális épületét, a belvárosi 

plébániatemplomot 1728-ban kezdték el építeni. A jezsuita rend templomát 

1750-ben báró Sztojka Zsigmond Antal püspök szentelte fel Keresztelő 

Szent János tiszteletére. A templom északi karzatán egyházművészeti 

múzeum működik, ahol jelenleg a júniusban megnyitott Millenniumi 

kiállítás látható. 

Az érdeklődőket/csoportokat a Plébánia udvarán várjuk minden egész 

órában. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 és 15-18 vasárnap: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Kálnoky-kastély 

ROMÁNIA Miklósvár (Miclosoara) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az angolparkkal körülvett kastély a XVII. századi erdélyi késő reneszánsz 

egyik legszebb emléke. Termeiben a "Háromszéki útirajzok" című grafikai 

kiállítás és Péter Alpár képzőművész festményei tekinthetők meg. Az 

épületet a Kálnoky család gondozza.  

Nyitvatartás: szombat: 11-18 vasárnap: 11-18 

Honlap: www.transylvaniancastle.ro 

 

 

Helyszín neve: Unitárius templom 

ROMÁNIA Nagyajta (Aita Mare) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A fallal körülvett vártemplom mai formáját a XIX. század első felében 

nyerte el. Legrégebbi része a hajó, építését a XIV. századra datálják. A 

virágmotívumos szószéke 1710-ből való. Az enyhén rombusz alakú várfalat 

olaszbástyák tagolják. A falon lőrések, szuroköntő ablakok találhatók. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Unitárius Templom 

ROMÁNIA Nyárádszentmárton (Mitresti), str. Principala nr. 91, com 

Vargata, jud. Mures 
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Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Székelyföldön a Felső-Nyárádmente történelmének legöregebb élő tanúja a 

hajdan Szent Márton püspök tiszteletére épült katolikus, ma unitárius 

templom. Az Árpád-kor végén, az 1241-es tatárjárás idején lerombolt régi 

helyére épült a mai templom, a késői boltíves és kora csúcsíves stílus 

találkozása idején, 1270 körül. Egyenes záródású szentélyével egyedülálló 

az egész Székelyföldön. 20-án 11 órakor unitárius istentisztelet. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Olasztelek (Talisoara) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A középkori elemeket őrző, fallal körülvett templomot a XIX. század 

elején építették újjá. Az 1489-ből származó, ma is használatban lévő 

harang az épület legértékesebb tárgyi emléke, felirata szerint Szt. 

Márton és az összes szent tiszteletére készítették. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Daniel-kastély 

ROMÁNIA Olasztelek (Talisoara) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A késő reneszánsz és klasszicista stílusjegyeket tükröző kastély a XVII-

XIX. század folyamán épült több szakaszban. A jelenleg felújítás alatt 

álló épület értékes XVII. századi faragott tagozatokat őriz. Termeiben a 

kastély történetét és a Daniel családot bemutató kiálíltás tekinthető 

meg. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Római Katolikus Kápolna 

ROMÁNIA Perkő 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A Kézdiszentlélek fölött emelkedő Perkő tetején található a Szent István 

király tiszteletére emelt négykaréjos, falképekkel díszített körtemplom. 

A mai kápolna helyén valószínűleg egy korábbi állt, amelynek alapján 

Kálnoky Sámuel 1686-ban újat építtetett. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református Vártemplom 

ROMÁNIA Sepsiszentgyörgy (Sfantu Gheorghe) 

Épület típus:  

Vezetés lesz   

Leírás: 

A késő gótikus teremtemplomot egy korábbi, román kori templom részbeni 

lebontása után emelték. Sokszögzáródású szentélyét hálóboltozattal látták 

el. A XV. században a templomot három várfal vette körül, ma ebből csak a 

belső fal áll. 
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Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Székely Nemzeti Múzeum 

ROMÁNIA Sepsiszentgyörgy (Sfantu Gheorghe), Kós Károly u. 10. 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A történelmi Székelyföld megismerése, a székelység anyagi és szellemi 

kultúrájának bemutatása, dokumentálása és reprezentálása céljából 1879-

ben alapított, Sepsiszentgyörgyön található Székely Nemzeti Múzeum a 

legnagyobb határon túli magyar közgyűjtemény, melynek épületét Kós Károly 

tervezte. 

Nyitvatartás: szombat: 9-20 

Honlap: www.sznm.ro 

 

Rendezvény neve: Ünnepek és találkozások II. 

Tematika: kiállítás, kiállításmegnyitó, filmvetítés, Múzeumpedagógia 

Leírás: 

A Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum közös 

néprajzi kiállítása. Megnyitó 19-én 11 órakor, utána Európa kicsinyben 

kulturális program. Sütő Zsolt: Himalayablues című fotóinstallációjának 

folyamatos vetítése. Múzeumpedagógiai program: a múzeumról szóló 

feladatlap kitöltése, mandalafestés 19-én 10-14-ig. 

Rendezvény helye: Székely Nemzeti Múzeum 

Rendezvény időpontja: 19-én 10 óra 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Szacsva (Saciova) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A festői településen álló középkori templom északi falán XIV. századi 

Szt. László legenda freskó töredéke került elő. A hajó festett kazettás 

mennyezete 1791-ből való, az épület és a torony mai formáját 1818-1826 

között nyerte el. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Örmény templom 

ROMÁNIA Szamosújvár (Gherla) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A főtéren álló örmény nagytemplomot 1748-ban kezdik építeni 1804-ig. A 

késő barokk, klasszicizáló épület szobordíszeit és oltárait Hoffmayer 

Simon és a Csűrös testvérek készítették. Figyelemreméltó a Rubensnek 

tulajdonított "Krisztus levétele a keresztről" mellékoltárkép.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Ferences templom 

ROMÁNIA Szamosújvár (Gherla) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 
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A XVIII. század közepén megtelepedett ferencesek 1748-1758 között 

építették, az örmény nagytemplom építésével egyidőben. A klasszicista 

toronypár 1878-ra készült el. A nagyméretű csehsüvegboltozattal fedett 

hajóból és egy kosáríves záródású szentélyből álló templomhoz az északi 

oldalon kolostor kapcsolódik.  

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Szent Miklós Templom 

ROMÁNIA Szatmárnémeti (Satu Mare), P-ta Evoilor Revolutici 21. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A kőtemplomot Somlyay Elemér városi tanácsos építtette saját költségén. 

Kibővítették nyolcszögletű templomhajóval és szentéllyel 1996-98-ban. 

Nyitvatartás: vasárnap: 10-11 

 

 

Helyszín neve: Szent Miklós templom 

ROMÁNIA Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A plébánia templom és paplak átépítése a jezsuiták nevéhez fűződik. A 

papi lak a XVII. század elején, a háromhajós, egytornyú plébániatemplom 

1787-93 között épült. Tervezője Schmidt Pál marosvásárhelyi építő-mester. 

A barokk főoltár és a mellékoltárok Hoffmayer Simon (1740-1800) 

kolozsvári szobrászművészhez köthető. 

 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Apor-kastély 

ROMÁNIA Torja (Turia) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Az altorjai Apor család kastélya a XVII. század folyamán épült. Az 

átalakítások során az épület klasszicista külsőt kapott, de ma is őrzi 

késő reneszánsz kőfaragványait, címeres emléktábláit és a nemrégiben 

feltárt virágos reneszánsz falfestményeket. Az épület az Apor család 

tulajdonában van, felújítás alatt áll. 

Nyitvatartás: szombat: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Torja (Turia) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A ma álló XVI. századi templomot feltehetően a román kori templom helyére 

építették. Ez utóbbi korszak emléke a déli bejárat ajtókerete. Várfalát a 

kaputoronnyal együtt a XVI. században emelték védelmi célokból. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 13-18 

 

 

Helyszín neve: Mikes-kastély 
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ROMÁNIA Uzon (Ozun) 

Épület típus:  

Vezetés lesz   

Leírás: 

A háromszéki tornácos kastélytípus egyik legszebb példánya a XVII. 

századi késő reneszánsz épület. A kastélyt a kommunizmus alatt 

átalakították, parkját beépítették. Az egykori magtár őrzi eredeti barokk 

formáját. Az épület a Mikes család tulajdonában van, feújítás alatt áll. 

Nyitvatartás: szombat: 11-17 

 

 

Helyszín neve: Református Templom 

ROMÁNIA Vargyas (Varghis) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 

Leírás: 

A templomot Makovecz Imre tervezte a korábbi középkori templom 

alapfalaira. A gótikus töredékek néhány darabja az új templomba 

beépítésre került. A helyszínen felszínre került egy rovásírásos emlék és 

egy 55 darabból álló Luxemburgi Zsigmond korabeli éremlelet is. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Daniel-kastély 

ROMÁNIA Vargyas (Varghis) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

Erdővidék legtekintélyesebb kastélya a késő reneszánsz, a kora barokk, és 

a romantika hatásait egyaránt őrzi. Változatos reneszánsz kőkeretek és 

faragványok, az épület körül arborétum maradványai idézik a múltat. A 

kastély jelenleg az esztergomi önkormányzat tulajdona. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Sütő-ház 

ROMÁNIA Vargyas (Varghis), 443. szám 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A bútorfestő és fafaragó Sütő család magánmúzeuma festett bútorokkal és 

használati tárgyakkal. A XVII. század óta Vargyason élő család az egyik 

leghíresebb erdélyi bútorfestő dinasztia. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Református Vártemplom 

ROMÁNIA Zabola (Zabala) 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A gótikus faragványokkal díszített középkori vártemplom a XVI. században 

kapta védelmi emeletét és körítő várfalát. A templombelső különlegesen 

szép kazettás mennyezete és az orgonakarzat mellvédjének virágmintás 

táblasora 1772-ben készült.  

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 
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Helyszín neve: Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum 

ROMÁNIA Zabola (Zabala) 

Épület típus: MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

 

Leírás: 

Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár helytörténeti múzeuma, 

jelentős tárgygyűjteménnyel. Az egykori csángó hétköznapokat bemutató 

kiállítás mellett fénykép és térképanyag szemlélteti a moldvai magyar 

falvak településszerkezetét és építészetét. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Mikes-kastély 

ROMÁNIA Zágon (Zagon) 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK 

 

Leírás: 

A Mikes Kelemenről híressé vált település kastélya a kegyvesztetté vált 

család tulajdonából a XVIII. század elején került a Szentkereszty 

családhoz. A többször átépített, szépen felújított épületben ma Mikes 

Kelemen, Kiss Manyi és Csutak Vilmos emlékkiállítás látható. 

Nyitvatartás: szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 

 

 

Helyszín neve: Czirjék-kúria barokk kapuja 

ROMÁNIA Zoltán (Zoltan) 

Épület típus:  

 

Leírás: 

Az 1711-ben épült, mára elpusztult udvarház barokk kapuja a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal Jótékonysági báljának támogatásával újult meg. 

Mesebeli háromkaréjos oromzata a jellegzetes háromszéki nemesi porták 

kapudíszeinek szép példája.  

Nyitvatartás: szombat: 0-24 vasárnap: 0-24 

 

 

Séta neve: Séta Brassóban 

Leírása: 

Útvonal: Brassai szülőház - Bolonyai temetőkápolna - evangélikus templom 

- Árpád szobor maradványai - Szent János templom - Búzasor-Bem emléktábla 

- Honterus udvar (Honterus udvarban 120 éves utcanévtábla - 3 nyelven: 

magyar-német-román) - Fekete templom - Cérna utca - Neológ zsinagóga - 

Ortodox zsinagóga (Vár út 64.). 

Séta indulási ideje: mindkét nap 15 óra 

Séta indulási helye: Brassai szülőház (Brassó, Gácsmajor utca 6.) 

Tervezett időtartam: 1 óra 

Vezető:  

 

Séta neve: Varázslatos Háromszék II. 

Leírása: 

Tervezett útvonal: Sepsiszentgyörgy-Feldoboly-Zabola-Gelence-

Kézdimartonfalva-Lemhény-Kilyén-Bikfalva. 

Jelentkezés Szőts Papp Zsuzsánál: 0040-757-04-77-15. 

Séta indulási ideje: 20-án 9 óra 

Séta indulási helye: Sepsiszentgyörgy 

Tervezett időtartam: egész nap 

Vezető:  
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Séta neve: Erdővidéki kastélyok, kúriák, templomok 

Leírása: 

Nagybacon templom és kúria, Bibarcfalva, Református templom, Olasztelek 

Unitárius templom és Daniel-kastély, Vargyas Daniel-kastély, Miklósvár, 

Kálnoky-kastély, Nagyajta vártemplom és kúriák. 

Jelentkezés Szőts Papp Zsuzsánál: 0040-757-04-77-15. 

Séta indulási ideje: 19-én 9 óra 

Séta indulási helye: Sepsiszentgyörgy 

Tervezett időtartam: egész nap 

Vezető:  

 

Séta neve: Városi séták Sepsiszentgyörgyön 

Leírása: 

Cserkészek vezetésével Kós Károly épületek bemutatása: Keresztes 

testvérek lakóháza, Tanári ház, Református Elemi Iskola, Csulak-ház, 

Református leánygimnázium, múzeumőri lakások és a múzeum. 

Séta indulási ideje: mindkét nap 10 és 16 órakor 

Séta indulási helye: Székely Mikó kollégium, Sepsiszentgyörgy 

Tervezett időtartam: 1,5 óra 

Vezető:  

---LENGYELORSZÁG--- 

 

Helyszín neve: Az Úr Teste Plébániatemplom 

LENGYELORSZÁG Biecz 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   

Leírás: 

A XV. századi hatalmas későgótikus templom, hasonló korú berendezése, 

valamint későreneszánsz és barokk műtárgyai s a templom diadalívét 

díszítő 7 alakos kálvária-szoborcsoport kiemelkedő értékek. Eredeti 

állapotban megmaradt oratóriumában imádkozott a koronázására és 

esküvőjére új hazájába érkező magyar királyleány (Anjou) Szent Hedvig, 

aki Bieczben, a kis Krakkóban találkozott a köszöntésére eléje járuló 

krakkói királyi küldöttséggel. A templom melletti harangtorony a XV-XVI. 

századból való. 

Nyitvatartás: szombat: 10-12 vasárnap: 14-16 

 

Séta neve: Bieczi séta 

Leírása: 

Útvonal: Plébániatemplom bejárata - harangtorony - védőfalak és a két 

bástya - gótikus eredetű reneszánsz tornyú városháza - a Fő tér melletti 

házak (Bástya-ház, amely a régió első gyógyszertára volt, ma 

gyógyszertörténeti múzeum) - a Szent Hedvig által alapított Szentlélek 

Kórház a XV. századból. 

Séta indulási ideje: 19-én 10 óra, 20-án 14 óra 

Séta indulási helye: Az Úr Teste Plébániatemplom bejárata 

Tervezett időtartam: 2 óra 

Vezető:  

---UKRAJNA--- 

 

Helyszín neve: Benei református templom 

UKRAJNA Bene (Bene), Rákóczi út 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A középkori, XIV. századi kőtemplom jó példája a szakszerűen végrehajtott 

felújításnak. A kelet-nyugati tájolású kőépület szentélyből, egy nagyobb 

hajóból, és ehhez csatlakozó négyszögű, háromszintes toronyból áll. 
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Tornya várbástyára emlékeztető szoknyás széket és karcsú csúcsot kapott, 

négy &#8222;fiatornyával&#8221;. 

Szállás: nigriny.adrienn@gmail.com 

www.karpataljaturizmus.net 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 10-16 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

Séta neve: Kirándulás a községben és a közeli Borzsa-folyóhoz 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: megegyezés szerint (nigriny.adrienn@gmail.com) 

Séta indulási helye: Bene, református parókia 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára és Múzeuma 

UKRAJNA Beregszász (Berehove), B. Hmelnyickij u. 120. 

Épület típus: KASTÉLYOK, VÁRAK, KÚRIÁK, PALOTÁK, MÚZEUMOK, GALÉRIÁK, 

KIÁLLÍTÓHELYEK, KÖNYVTÁRAK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Egykori grófi kastély, a Schönborn család tulajdona volt. Bár egykori 

kastély jellegéből nem sokat őrzött meg, mégis megkapó és tekintélyt 

sugározó épület. A szovjet korszakban elmegyógyintézetként működött. 

Rengeteg érdekesség tekinthető meg itt, amelyekből kirajzolódik egyházunk 

múltja, művészete, a helyi magyarság kultúrája. 

Nyitvatartás: szombat: 8-17 vasárnap: 13-16 

Honlap: www.reformatus.com.ua/lap/kremuzeumaleveltara 

 

 

Helyszín neve: Beregszászi református templom 

UKRAJNA Beregszász (Berehove), Kossuth tér 4. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom 1780-ban épült. Kis előkertes, háromszintes tornya oszlopokkal 

és timpanonnal díszes bejáratú. Párkányokkal tagolt félköríves és ívelt 

ablakokkal, toronyórával. A torony alsó szintjén emléktáblák és fúrt kút. 

A szószék barna gótikus csúcsívekkel díszített. 

Nyitvatartás: szombat: 10-17 vasárnap: 10-15 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

Séta neve: Városnéző séta 

Leírása: 

 

Séta indulási ideje: mindkét nap 15 órakor 

Séta indulási helye: Beregszászi református templom 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 

Helyszín neve: Csetfalvai református templom 

UKRAJNA Csetfalva (Csetove), Petőfi út 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Az eredeti templom a XIV. században épült, melyet később többször 

felújítottak. A XVIII. századi harangláb és a templom mennyezetének 

művészi fakazettái egész magyarságunk páratlan értékű emléke. 
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Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 11.30-16 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

 

Helyszín neve: Gálocsi református templom 

UKRAJNA Gálocs (Halocs), Fő út 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

Ung megye egyik legszebb középkori temploma. Az eredeti fatemplomot 1670-

es években építették. Később, a bodrogkeresztúri fehér kőből épült 

templomot a falu közepén, az országút Palágy és Szürte felé való 

elágazásánál építették fel. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 9-19 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

 

Helyszín neve: Hetyeni református templom 

UKRAJNA Hetyen (Heten), Béke út 194. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A község református gyülekezete az 1600-as évek elején alakult. 

Kőtemploma 1793-ban épült. Keleti végén különálló fatorony (harangláb) 

található, ami az 1700-as években készült el. A hetyeni református 

templomot műemlékké avatták. 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-17 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

 

Helyszín neve: Huszti Református Templom 

UKRAJNA Huszt (Khuszt), Puskin út 8. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A város lakossága már 1524-ben áttért a református hitre, létrehozva 

ezzel nemcsak Kárpátalja, de Magyarország egyik legrégibb református 

egyházközségét. A templomot eredetileg vastag, erős bástyafal vette 

körül, melyen két helyen XVI. századi, félkörív záródású kapukat 

nyitottak. 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 11-19 

 

Rendezvény neve: Kiállítás a gyülekezet értékeiből 

Tematika: kiállítás 

Leírás: 

A templomban kiállítás tekinthető meg a gyülekezet értékeiből (úrasztali 

felszerelések, régi könyvek). 

Rendezvény helye: Huszti Református templom 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 11-19 

 

Helyszín neve: Királyházai református templom és a Nyaláb-vár romjai 

UKRAJNA Királyháza (Koroleve), Kalinyin u. 17. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

 Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A királyházai templom 1911-ben épült. A belül lévő márványtábla hirdeti: 

&#8222;E mellett a templom mellett emelkedő dombon állt a most romokban 

heverő Nyaláb-vár, amelynek falai között fordította magyar nyelvre Pál 
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apostol leveleit Komjáthy Benedek az Úrnak 1532. 

esztendejében&#8230;&#8221; 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 12.15-18 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

Rendezvény neve: Programok a parókián 

Tematika: előadás 

Leírás: 

A parókián folyamatos szeretetvendégség. Igény szerint séta a Nyaláb-vár 

romjaihoz (nigriny.adrienn@gmail.com). 

Rendezvény helye: Református templom, parókia 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 

 

Helyszín neve: Kígyósi református templom 

UKRAJNA Kígyós (Zmijivka), Templom út 13. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom eredetileg pálos rendű férfi kolostornak épült, vastag fala a 

reformáció idején lett templommá alakítva. Főhajóból és kisebb 

szentélyből áll, melynek apró ablakai a gótika jeleit hordozzák. A 

templom melletti fából készült harangláb szerkezetében egyetlen fémszög 

vagy kapocs sincs. 

Falusi turizmussal kapcsolatos egyéb információk 

www.karpataljaturizmus.net honlapon 

Szállásfoglalás: nigriny.adrienn@gmail.com 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 9-14 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

Rendezvény neve: Falunap 

Tematika: falunap 

Leírás: 

 

Rendezvény helye: Kígyós, központ 

Rendezvény időpontja: mindkét nap 10 órától 

 

Helyszín neve: Mezőkaszonyi református templom 

UKRAJNA Mezőkaszony (Koszony), Bocskai u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Tekintélyes középkori templom, padlója alatt kriptákkal. A Szent László 

idejében épült kápolnát 1552-ben a protestánsok elfoglalták, majd 

stílusát tekintve 1766-ban teljesen átépítették. A gyülekezet parókiája a 

leromlott állapotban lévő Eötvös-kastélyban van, innen igény szerint 

kirándulás indul a községben.  

Szállás: nigriny.adrienn@gmail.com 

www.karpataljaturizmus.net 

Nyitvatartás: szombat: 9-16 vasárnap: 10.30-16 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

 

Helyszín neve: Nagyberegi református templom 

UKRAJNA Nagybereg (Velikij Bereg), Nagyszer út 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 
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A templom legrégebbi része 1237-ben épült. A szentély alatt sírbolt 

vonul. A századok során még két hajót építettek hozzá. 1743-ban derceni 

mesterek fakazettás mennyezettel látták el. A szószék feletti korona 

1764-ből való, nagyobbik harangja pedig 1657-ben készült. 

Szállás: Nagyberegi Református Líceum Kollégiuma 1200.-Ft/fő/nap 

www.karpataljaturizmus.net 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 9-18 

 

 

Helyszín neve: Nagymuzsalyi református templom 

UKRAJNA Nagymuzsaly (Muzsijeve), Jankó út 1. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A kőtemplomot 1337-ben kezdték építeni. Az Úrasztala alatt gróf Way 

Ábrahám családjának sírboltja vonul. A harangtornyot fából építették 

ékeléssel és faszögekkel, első harangját 1638-ban öntötték. Elragadó a 

környezete. Maga a templom is egy középkori gyöngyszem, elfalazott 

freskókkal a belsejében. 

Szállás: nigriny.adrienn@gmail.com 

www.karpataljaturizmus.net 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 11.30-18 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

 

Helyszín neve: Nagypaládi református templom 

UKRAJNA Nagypalád (Velika Palagy), Kossuth út 87. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

A középkori eredetű gótikus templomot a XVI. században teljesen 

felújították. A templomtoronynak a hajóba épített sarkai és a támpillérek 

klinkertéglából készültek. Bár fiatal építmény, az egyik 

legmonumentálisabb hatású református templom, mely neogótikus stílusban 

épült. 

Nyitvatartás: szombat: 9-18 vasárnap: 13-16 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

 

Helyszín neve: Palágykomoróci református templom 

UKRAJNA Palágykomoróc (Palagy Komarivci), Kossuth út 58. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  

Leírás: 

Gyönyörű középkori templom, amely az elmúlt századokban végig megőrizte 

küllemét. Egyedülálló építészeti és művészeti remekmű. A templom a falu 

közepén emelkedő dombon áll, a XIII. században épült, rendkívül hasonlít 

a híres csarodai református templomra (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 10.30-19 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

 

Helyszín neve: Szalókai református templom 

UKRAJNA Szalóka (Szolovka), Tisza út 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 
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A szalókai kőtemplom 1632-ben épült. A jelenlegi templom mennyezetére 

helyeztetett emléktáblából az tűnik ki, hogy ez az ősi templom díszesnek 

egyáltalán nem volt mondható. A templom teljes befejezése 1794-ben 

történt meg. Kazettás mennyezetének festett virágmotívumai Balogh Mihály 

asztalosmester munkáját dicsérik. 19-én 15 órától bemutatkozik a 

református gyülekezet. 

Szálláslehetőség a gyülekezeti tagok otthonaiban, háromszori étkezéssel 

2500-3000.-Ft/fő/nap 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 11-18 

Honlap: www.reformatus.com.ua 

 

 

Helyszín neve: Szőlősgyulai református templom 

UKRAJNA Szőlősgyula (Diula), Kossuth u. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

XV. századi, középkori gótikus falusi templom, erre utalnak arányai, 

támpillérei, ablakai, szentélyének formája. Eredeti jellegét szinte 

teljesen meg tudta őrizni. Belül el vannak takarva a freskók és a 

kazettás mennyezet is. Igény szerint vezetett séta indul a parókiától a 

községben. 

Szállás: nigriny.adrienn@gmail.com 

www.karpataljaturizmus.net 

Nyitvatartás: szombat: 9-17 vasárnap: 11-16 

 

 

Helyszín neve: Szürtei Református Templom 

UKRAJNA Szürte (Szjurte), Rákóczi út 106 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A Szürtei Református templom az egyetlen ikertornyú református templom 

Kárpátalján. A reformátusok előbb a katolikus templomot használták, majd 

a XIX. század végére felépítették saját templomukat is, mely majdnem 100 

évig épült. 

Nyitvatartás: szombat: 9-12 és 13-18 vasárnap: 14-18 

 

 

Helyszín neve: Viski református templom 

UKRAJNA Visk (Viskove), Puskin út 26. 

Épület típus: SZAKRÁLIS TEREK 

Vezetés lesz   Infoanyag lesz  Mozgáskorlátozottak számára alkalmas  

Leírás: 

A templom a XIV. században épült, később azonban többször átalakították. 

Ebben a templomban tartotta meg II. Rákóczi György az erdélyi 

országgyűlést. A templom kertjében állították fel az elsők között 

Kárpátalján azt a gyönyörű kopjafát, amely az 1944 novemberében elhurcolt 

magyar férfiak emlékműve. 

Szállás: nigriny.adrienn@gmail.com 

www.karpataljaturizmus.net 

Nyitvatartás: szombat: 9-19 vasárnap: 9-19 

 

 

Rendezvény neve: Beregi szőttesek 

Tematika: kiállítás, búcsú, vásár 

Leírás: 
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19-én 14 órakor egy helyi lakos saját készítésű beregi szőtteseinek 

megtekintése, vásárlási lehetőséggel, majd a Nagyberegi Múzeum és 

szövőszoba megtekintése. 

Rendezvény helye: Nagybereg (Velikuj Bereg) 

Rendezvény időpontja: 19-én 14 óra 

 

Séta neve: Nagyberegi séta 

Leírása: 

A helyi középiskola akrobata kerékpáros csapatának bemutatója, majd a 

Nagybereki Református Líceum épületének megtekintése. 

Séta indulási ideje: 19-én 11 óra 

Séta indulási helye: Nagyberegi Református Líceum 

Tervezett időtartam:  

Vezető:  

 


