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2019. október

Október 3. csütörtök 17.00
SAVARIA MÚZEUM
 A századfordulós Szombathely 
katonai helyőrsége
KÉP-TÉR-előadássorozat 3.

Október 3-4. csütörtök, péntek 8.30-15.00
VASI SKANZEN
 Állatok világnapja
Magyar népmese napja

Október 10. csütörtök 17.00
SAVARIA MÚZEUM
 Vig Károly: A rovartani kutatások
története Magyarországon
Könyvbemutató

Október 12. szombat 10.00
SZOMBATHELY
 Szombathelyi séták
Zarkaháza – Bádonfa - Bogát

Október 17. csütörtök 17.00
SAVARIA MÚZEUM
 Én elmentem a vásárba…
KÉP-TÉR – előadássorozat 4.

Október 26. szombat 10.00
SZOMBATHELY
 Szombathelyi séták
Petőfi-telep

A  p R O g R A M V á L T O Z á S  j O g á T  f E N N T A R T j U K

időSzaki kiállítáSok:
SAVARIA MÚZEUM
 KÉP-TÉR - Aranykor
Megtekinthető 2020. augusztusig.

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

ISEUM SAVARIENSE
 KÉPTÉR – Savaria underground
Megtekinthető 2020. júliusig.

Novemberi programelőzeteS:
November 8-10. • VASI SKANZEN
 Szent Márton-napi országos nagyvásár

November 14.
 Hogyan kerültek olyan mélyre? 
A városi ásatás módszertana
KÉP-TÉR előadássorozat 7.

November 21.
 Parkok és sétányok 
a dualizmus kori Szombathelyen
VATT előadóülés

November 28.
 Hogy is állunk? 
A városi régészet helyzete Pannoniában
KÉP-TÉR előadássorozat 7.



Október 3. csütörtök 17.00
 A századfordulós 
Szombathely katonai helyőrsége
KÉP-TÉR előadássorozat 3.

ELőADó: Tangl Balázs történész, muzeológus

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

Savaria mÚzeUm

Az előadássorozat 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg. 

Október 17. csütörtök 17.00
 Én elmentem a vásárba…
KÉP-TÉR előadássorozat 4.

ELőADó: dr. Horváth Sándor néprajzkutató

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

Savaria mÚzeUm

Az előadássorozat 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg. 



Október 10. csütörtök 17.00
 Vig Károly: A rovartani kutatások 
története Magyarországon
KöNYVBEMUTATó
A szerző a Magyar Rovartani Társaság elnökeként naponta 
találkozik azzal az érdeklődéssel, ami a gyermekekben és 
a fiatalokban lobog a rovarvilág sokszínűsége iránt. Sajnálatos,
hogy ez a lelkesedés előbb-utóbb kikopik, és elutasításba 
fordul, pedig érdekünk fűződik a rovarok megismeréséhez,
mert létük alapvetően áthatja mindennapjainkat.
A könyv a kezdetektől 1910-ig, a Magyar Entomologiai 
Társaság megalapításáig tekinti át a hazai rovartani kutatások
történetét. A szerző szakított azzal a felfogással, hogy 
csak a legnagyobbak életútját ismertesse, mert a feledés 
homályából kutatók tucatjait emelte újra rivaldafénybe. 
Meggyőződése szerint meg kell ismertetni mindenkivel 
a névtelenek munkásságát, amelyekre legnagyobbjaink 
eredményei támaszkodnak.
A kiadvánnyal a hazai tudománytörténet nagy adósságát 
is sikerült rendezni, és hiánypótló művet adni az olvasók 
kezébe. Reményeink szerint a könyv hozzájárul ahhoz 
a szemléletváltozáshoz is, amely egyenrangú félként kezel 
minden körülöttünk létező élőlényt, így a rovarokat is! 

Savaria mÚzeUm

A kötet megjelenését 
a Nemzeti Kulturális Alap 
Könyvkiadás Kollégiuma támogatta.



fOgLALKOZáSOK, TÉMáK:
•   Mindent a méhekről és a méhészetről 3 állomáson
•   Kirajzás a nagyrétre! Nektárgyűjtő játék
•   Méh-evő szörnyek: darázsölyv, gyurgyalag, halálfejes lepke
•   Mesés árnyjáték
•   Hogyan dolgozik egy vakvezető kutya? Közreműködnek 
    a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének munkatársai
•   Állati eredetű termékek ismertetője
•   Tejudvar: tejfeldolgozás a fejéstől a késztermékig – 
    a Vépi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 
    diákjainak bemutatója
•   A 9 magyar kutyafajta játékos megismerése
•   Nyúlsimogató
•   Szárnyasok a tyúkudvarból
•   Népi halászat bemutatása
•   Találkozás délceg lovakkal és egy kedves pónival

Október 3-án a kisiskolásoknak rövid előadásokat tart 
a méhekről prof. dr. Vig Károly entomológus.

jEgYáRAK: bölcsődések: ingyenes
óvodások, iskolások: 400 Ft/gyermek,
pedagógusok: ingyenes, kísérő szülők: 500 Ft/fő

BEjELENTKEZÉS, IDőpONT-EgYEZTETÉS:
Tóth Róbert múzeumpedagógus
94/311-004 vagy 06-20/578-8893

Október 3-4. csütörtök, péntek 8.30-15.00
 Állatok világnapja
Magyar népmese napja

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

vaSi SkaNzeN 



Október 12. szombat 10.00
 Szombathelyi séták: 
Falusi séták a városban 3. –
Zarkaháza - Bádonfa - Bogát

Barangolás a Gyöngyös mentén. Mi látszik azokból 
a kis falvakból, amelyek már nagyon rég elvesztették 
önállóságukat?

TALáLKOZáS: 10 órakor a Sport téren
A SÉTáT VEZETI: Orbán Róbert,
a Szent Márton Intézet munkatársa

Szombathely
Október 26. szombat 10.00
 Szombathelyi séták: 
Falusi séták a városban 4. – Petőfi-telep

A város déli részén található terület neve eredetileg Dérmán
volt, később Sorok-major lett, ma pedig Petőfi-telepnek hívják.
A séta résztvevői egy „külterületi lakott hely” átalakulásának
történetét kísérhetik nyomon.

TALáLKOZáS: 10 órakor a Petőfi-telepi buszmegállónál
A SÉTáT VEZETI: Orbán Róbert,
a Szent Márton Intézet munkatársa

Szombathely



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

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

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

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

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

Vasi Skanzen
9700 SZOMBATHELY, áRpáD UTcA 30.
kedd-vasárnap 9.00-17.00

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

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

Szombathely 
Megyei Jogú 
Város

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




