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2020. március

Március 10. kedd 10.00 
savaria múzeum 
  Beporzók napja 
 
Március 13. péntek 16.00 
szombathely belváros 
  Szombathely ától cettig 1. 
Szombathelyi séták 
 
Március 15. vasárnap 10.00-17.00 
smidt múzeum 
 A szabadságharc mindennapjai 
Családi délután 
 
Március 26. csütörtök 17.00 
smidt múzeum 
 Ötórai tea 
Előadás 
 
Március 28. szombat 15.00 
savaria múzeum 
  Aranykor – Parkok és  
természetvédelem a dualizmus korában 
Ingyenes tárlatvezetés 
 
Március 28. szombat 15.00 
smidt múzeum 
 Szombathely középkori vára 
Ingyenes tárlatvezetés 
 
Március 28. szombat 15.00 
iseum savariense 
  Savaria underground -  
Városi régészet Savariában 
Ingyenes tárlatvezetés 
 

 

időszaki kiállítások: 
 
savaria múzeum 
  KÉP-TÉR - Aranykor 
Megtekinthető 2020. május 24-ig. 
 
  KÉP-TÉR - Falu és város kapcsolata - 
Szombathely példáján 
Megtekinthető 2020. május 24-ig. 
 
  Művészek, stílusok, események,  
jelenségek 
Megtekinthető 2020. március 29-ig. 
 
smidt múzeum 
 KÉP-TÉR – Egy szelet Szombathely 
Megtekinthető 2020. augusztusig. 
 
iseum savariense 
 KÉP-TÉR – Savaria underground 
Megtekinthető 2020. júliusig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a  p r o g r a m v á l t o z á s  j o g á t  f e n n t a r t j u k



savaria múzeum 

a hónap műtárgya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bókoló lednekfürt, szombathely,  
hübner-kert, 1923, dr. gáyer gyula  
(savaria múzeum)

Március 10. kedd 10.00 
 Beporzók napja  
  
A termesztett növényeink 70%-át rovarok porozzák be, az  
elfogyasztott ételeink legalább egyharmadát beporzás révén 
állítják elő a virágos növények. Méhek, lepkék, legyek, bogarak 
és más rovarok keresik a virágban a nektárt, és közben  
a testükre tapadó virágporszemeket tovább viszik a következő 
virágra, ami szerencsés esetben rátapad a bibére. A rovarfajok 
jó része elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Földünk  
élhető maradjon. A rovarok részt vesznek egyebek mellett  
a tetemek eltakarításában, az ürülék tápanyaggá alakításában, 
a lehullott avar lebontásában. És a virágos növények nagy  
részét ők porozzák be. 
 
Az utóbbi években aggasztó hírek szólnak a háziméhek  
pusztulásáról, a legújabb kutatások szerint a rovarfajok mintegy 
40%-át kihalás fenyegeti, állományaik évről évre csökkennek. 
Erre a veszélyre hívjuk fel a figyelmet a Beporzók napán:  
a Savaria Múzeum mellett rovarhotelt építünk, és azt  
megmutatjuk az érdeklődőknek. Te is kövesd a példánkat,  
ha szeretnél tenni a természetért!  

savaria múzeum



Március 28. szombat 15.00 
 Aranykor – Parkok és természetvédelem 
a dualizmus korában 
Ingyenes tárlatvezetés 
  
„A korai európai természetvédelmi mozgalmakban  
elsősorban az énekesmadarak szerepének felismerése, illetve 
állománycsökkenésük aggasztó mértéke ösztönözte az első 
madárvédelmi fellépéseket, amelyek azonban egy-egy ország 
szervezeteinek elszigetelt kezdeményezései maradtak.”  
(Vig K.) A magyarországi egyesületeknek, és személy szerint 
Herman Ottónak és Chernel Istvánnak is érdemei vannak 
abban, hogy a madárvédelem révén az emberi tevékenység 
környezeti hatásai nagyobb figyelmet kaptak nemzetközi  
szinten is.  
Herman Ottó javaslatára honosodott meg nálunk - amerikai 
mintára - a madarak és fák napja, amelyet 1906-ban rendeztek 
meg először hivatalosan, de Chernel már 1902-ben tartott  
ilyen rendezvényt Kőszegen: a diákokkal közösen a gimnázium 
kertjében fészekodúkat akasztottak ki.  
Szombathely zöld szigetei mellett a természetvédelem  
kezdeteiről is szó lesz a tárlatvezetésen. 
tárlatvezető: dr. Vig Károly entomológus 
 
Az ingyenes tárlatvezetéshez belépőjegy vásárlása  
szükséges, kivéve a 26 éven aluliaknak és 18 évesnél  
fiatalabb gyermek kísérőjének.

savaria múzeum



smidt múzeum 

a hónap műtárgya  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sterio károly:  
klapka györgy arcképe 

Március 15. vasárnap 10.00-17.00 
 A szabadságharc mindennapjai 
  
10.30 Tárlatvezetés az állandó kiállításban –  
Tangl Balázs történésszel 
14.00 „Forradalmi tárlatvezetés” a múzeum 1848-1849-es  
emlékei között – dr. Hollerné Mecséri Annamária történész,  
intézményvezetővel 
15.00 „A szabadság érzetétől áthatva” -  
Forradalom és szabadságharc, mint hétköznapi tapasztalat –  
Fónagy Zoltán történész, ELTE BTK előadása 
1848/49 története máig a magyar nemzeti mitológia  
legfényesebb fejezete, félisten-szerű hősökkel és a szentekhez 
hasonló mártírokkal. Alig esik azonban szó a romantikus  
történelmi tabló névtelen mellékszereplőiről. Az előadás abba 
ad bepillantást, hogyan élte meg a „kisember” a fordulatokban 
és izgalmakban gazdag másfél esztendőt. Tudatában volt-e 
egyáltalán, hogy történelmi jelentőségű események tanúja  
és részese? 
16.00 De mi történt a Pilvaxban? –  
Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész előadása 
Pilvax Károly már rég nyugalomba vonult, a márciusi ifjakat  
Fillinger János látta el minden földi jóval, ők meg cserébe  
tönkretették a biliárdasztalokat. Forradalom alulnézetből -  
van olyan érdekes és megrendítő, mint a hivatalos változatok.  
folyamatosan:  
kézműves és játékos foglalkozások  
 
Ezen a napon a múzeum és a programok ingyenesen látogathatók! 

smidt múzeum



smidt múzeum
Március 28. szombat 15.00 
 Szombathely középkori vára 
Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban  
 
Bár sokan még a született szombathelyiek közül sem tudják, 
tény: Szombathely földje nem csak a római kor emlékeit őrzi; 
volt középkori vára is. Emléke épület- és közterületnév  
formájában is fennmaradt: Püspökvár, Várköz. Mikor épülhetett 
ez a vár? Hol állt pontosan? Hogyan nézett ki? Kik voltak  
a gazdái? Hogyan pusztult el? Mikor fedezték fel újra? És végül: 
mi köze van mindennek a Smidt Múzeumhoz? Akit érdekel  
a téma, rendhagyó tárlatvezetés keretében kaphat választ 
ezekre a kérdésekre és tudhat meg további érdekességeket 
Szombathely félig elfelejtett múltjáról. 
 
tárlatvezető: Simon Gábor  
Az ingyenes tárlatvezetéshez belépőjegy vásárlása  
szükséges, kivéve a 26 éven aluliaknak és 18 évesnél  
fiatalabb gyermek kísérőjének.

Március 26. csütörtök 17.00 
 Ötórai tea 
Előadás 
 
Napjaink legelterjedtebb italáról, a teáról lesz szó az  
előadáson, amelyet a világ különböző országaiban más-más 
módon fogyaszthatunk.  
Tudjuk-e mi kerül nap mint nap kedvenc teáscsészénkbe?  
Ismerjük-e a teákat? Hogy került hozzánk, Európába?  
Élveztük-e már a kínai, a japán teaceremóniák meditatív  
meghittségét? Éreztük-e a felszolgált tea melletti meleg  
vendégszeretetet a Közel-Keleten? 
Utazás és TEA – minden, ami egy órába fér. 
 
előadó: Czenki Zsuzsanna, általános igazgatóhelyettes,  
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
 

smidt múzeum



iseum savariense 

a hónap műtárgya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
szombathely 17. századi palánkja 

Március 28. szombat 15.00 
 Savaria underground -  
Városi régészet Savariában  
Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban 
 
A városi régészet – urban archaeology – a történelem  
megismerésének minden másétól különböző, különleges ága. 
Módszerei meglehetősen eltérnek mindattól, amit a kívülállók  
a régészet szó hallatán magukban megfogalmaznak. Aranyakat 
apró ecsettel poroló bikinis lányok helyett sáros bakancsot, 
esőálló overált és sárga sisakot viselő, szűk munkaárkokban, 
zsaludeszkák és szennyvízcsövek között bujkáló embereket 
képzeljünk magunk elé. Ők azok, akik bámészkodó járókelők  
és nyomasztó határidők közt vergődve próbálják feltárni,  
dokumentálni és menteni mindazt, ami az idők sodrában még 
ránk maradt.   
Vigyázat, ásatási terület!  
Belépni szabad…  
tárlatvezető: Hódi Attila régésztechnikus 
Az ingyenes tárlatvezetéshez belépőjegy vásárlása  
szükséges, kivéve a 26 éven aluliaknak és 18 évesnél  
fiatalabb gyermek kísérőjének. 

iseum savariense



Március 13. péntek 16.00 
 Szombathelyi séták:  
Szombathely ától cettig  
Helytörténeti séta – A Vasút utca és az Éhen Gyula tér 
  
Mi az első benyomásuk a városról azoknak, akik vonattal  
érkeznek? Egy 1947-ben megjelent ismertető füzet még  
másfél oldalon keresztül sorolta az állomás előtti tér látnivalóit.  
Megvannak ezek ma is, vagy már eltűntek? 
A sétát egy olyan szobornál kezdjük, amely csak 1965-ben  
került a térre. Ma már nem biztos, hogy feltűnik, de fél  
évszázaddal ezelőtt még voltak olyanok, akik botrányt  
emlegettek és azt kérdezték, mit keres itt a „meztelen  
kalauznő”? Ha további érdekességekre kíváncsi, tartson velünk! 
 
Találkozás: 16 órakor a vasútállomás előtt    
a sétát vezeti: Orbán Róbert 

szombathely belváros



Savaria Múzeum 
9700 szombathely, kisfaludy sándor utca 9. 
kedd-vasárnap: 10.00-18.00 

 
Iseum Savariense 
9700 szombathely, ii. rákóczi ferenc u. 6-8. 
kedd-szombat: 10.00-17.00 

 
Smidt Múzeum 
9700 szombathely, hollán ernő utca 2. 
kedd-szombat: 10.00-17.00 

 
Vasi Múzeumi Látványtár 
9700 szombathely, pásztor utca 2. 
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00 
péntek: 9.00-14.00 
A Látványtár előzetes bejelentkezéssel látogatható! 

 
J.P.I. Romkert 
9700 szombathely, mindszenty józsef tér 1. 
ZÁRVA 

 
Vasi Skanzen 
9700 szombathely, árpád utca 30. 
ZÁRVA 

 
Szombathelyi Képtár 
9700 szombathely, ii. rákóczi ferenc u. 12. 
ZÁRVA 
 
 
 

Szombathely  
Megyei Jogú  
Város

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


