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A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum lehetőséget kínál az 
óvodásoktól a nyugdíjasokig, az egyes korosztályok érdeklődési körének 
megfelelően szervezett programokon való részvételre. Az élethosszig tartó 
tanulás jegyében arra törekszünk, hogy a kiállításokhoz kapcsolódó 
programajánlataink biztosítsák a felfedezés, a megismerés örömét, 
tartalmasabbá tegyék a múzeumlátogatás élményét, segítsék az adott 
korosztályok hatékonyabb ismeretszerzését. Tájékoztatónk figyelmükbe 
ajánlja a célcsoportok szerint, életkori sajátosságok figyelembe vételével 
szervezett és meghirdetett programjainkat.
Amennyiben kínálatunk felkeltette érdeklődésüket, kérjük - a csoportlétszám 
és a kívánt időpont megjelölésével - szíveskedjenek részvételi szándékukat 
jelezni az alábbi elérhetőségeken:
§ Wosinsky Mór Megyei Múzeum központi épületében szervezett 

rendezvényekre Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógusnál a 
74/316-222 telefonszám 21-es mellékén

§ Vármegyeházi Kiállítások programjaira Szűcs Zsuzsanna múzeum-
pedagógusnál a 70/491-1201 telefonszámon

§  Babits Mihály Emlékház és Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház 
rendezvényeire Rubányi Anita múzeumpedagógusnál a 74/410-783 
telefonszámon

Az alábbi programokról bővebb információ olvasható a múzeum honlapján: 
www.wmmm.hu 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

A múzeumot Wosinsky Mór régész, apátplébános alapıt́otta 1896-ban. Az 
Apponyi Sándor, lengyeli földbirtokos közreműködésével létrehozott 
gazdag gyűjteményt a millenniumra megépült gimnázium termeiben 
helyezte el. 1902-ben nyitotta meg kapuit a neves épıt́észpáros, Herzog 
Fülöp és Schickedanz Albert tervei alapján készült neoreneszánsz 
múzeumpalota. A múzeum állandó kiállıt́ ásai a Tolna megye területén élt 
emberek élet-módjának változásait mutatják be. A földszinti régészeti 
kiállıt́ ás elvezet bennünket az őskortól a magyar államalapıt́ásig.  Az 
Örökségünk.	Tolna	megye	évszázadai cıḿű tárlat első terme a mainál jóval 
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nagyobb kiterjedésű középkori Tolna megye keresztény emlékeit mutatja 
be. A további termekben Tolna megye A� rpád-kortól az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc időszakáig terjedő történetével, az itt élő 
emberek mindennapjaival ismerkedünk meg néhány kiemelten kutatott 
település vagy téma kapcsán. A Megelevenedett	 képek.	 Egy	 kisváros	 a	
századfordulón cı́mű kiállı́tással sétára invitáljuk a látogatót olyan 
dıśzletek közé, amelyek a századfordulós Szekszárd világát idézik. A 
kulisszákon megjelenő óriás méretű fényképek segıt́ségével szeretnénk 
érzékeltetni annak a városnak a hangulatát, amely önmagához képest 
éppen ekkor tett jelentős előrelépést az urbanizáció területén. Az Európai 
Uniós pályázattal felújıt́ott pincemúzeumi foglalkoztató tér egyrészt a 
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak ad otthont, másrészt itt látható egy 
fegyvertörténeti és egy gyermekjáték kiállı́tás. Szintén itt került 
kialakı́tásra a múzeumi tanórákhoz, foglalkozásokhoz szervesen 
kapcsolódó őskori, római és honfoglalás kori „időkapu” bútor-
rekonstrukciókkal, műtárgymásolatokkal, korhű ruhákkal, egyéb 
szemléltető tárgyakkal.

Állandó kiállítások
§ A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig 
§ Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón
§ Örökségünk. Tolna megye évszázadai 
§ Pincemúzeumi kiállítás: gyermekjáték- és fegyvergyűjtemény  
§ Vissza a múltba! A tárgyak emlékezete. Látványtár

Tárlatvezetések
A fenti kiállításokhoz igény szerint minden korosztálynak biztosítunk 
tárlatvezetést előzetes időpont egyeztetés alapján, magyar nyelven. 
 
Óvodás foglalkozások
Elsősorban nagycsoportosok számára szervezünk múzeumi foglalkozásokat, 
melyek főként a környezetismeret, tárgy- és helytörténettel illetve állatokkal 
kapcsolatos témáihoz, a hon- és népismeret, valamint az ünnepek 
témakörhöz kapcsolódnak. A foglalkozásokat interaktív elemekkel, 
munkalapokkal színesítjük. A programokat minden hónap utolsó hetében 
tartjuk előzetes időpont egyeztetés alapján. 

Szeptember: Mesélő tárgyak. Ismerkedés a múzeummal. A régészeti kiállítás 
megtekintése, eredeti őskori tárgyak tapogatása, játékos munkalap, 
„régészeti” mesekockák



Október: Őszi betakarítás. A szüret. Vetítettképes interaktív foglalkozás, 
majd szőlődarálás, préselés, must kóstolása, kukorica morzsolása, a 
helytörténeti kiállításban présház és a tanyabelső megtekintése 

November: Márton-napi „ludasságok”. Vetített képes foglalkozás, ludas 
körjáték, ludas kép készítése papírtépéssel, Márton-napi kirakók; koccintás 
„újborral” (szörppel) 

December: Múzeumi időutazás. A pincemúzeumi foglalkoztató tér őskori, 
római és honfoglalás kori „időkapujának” meg-tekintése, benne interaktív 
foglalatosságok: műtárgymásolatok tapintása, beöltözés korhű ruhákba, 
színező lapok  

Január: Mátyás király, az „igazságos”. Vetített képes foglalkozás, majd a 
reneszánsz kori kiállítási egység megtekintése; munkalap és puzzle vagy 
korona készítése 

Február: Erdei állatok. Élet a Gemen-ci erdőben. Vetítettképes foglalkozás, 
majd a természet-tudományi kiállításban játék: erdei állatos mese-kocka, 
könyvek, kirakó

Március: 1848-as játszóház: eredeti '48-as tárgyak bemutatása, beöltözés 
korhű ruhába; történelmi zászló vagy dob készítése farkasfogas díszítéssel; 
kirakó, színező lapok

Április: Húsvéti ünnepkör és hozzá kapcsolódó népszokások. Vetítettképes 
interaktív foglalkozás; tojástartó színezése, hajtogatása papírból, húsvéti 
kirakó, színező lapok 

Május: A ház körül élő állatok, vagy a Mesterek és mesterségek című 
vetítettképes foglalkozás igény szerint; kártya, puzzle, színező lapok, 
mesterségek kiállítás
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Múzeumi barangoló Mamut Marcival  
A sorozatot óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk.
§ Múzeum-őr. Mit őriznek a múzeumok?
§   Mamuttól a cserépbográcsig. Milyen  kincseket  rejt a föld?
§ Mesélő kövek. Templomok, várak, várkastélyok
§   „… ihol jönnek a törökök”. A szultán birodalmá nak  határán
§   A céhláda kincsei. Mesterek és mesterségek
§   Tájak, népek, viseletek. A Sárköz  

     

Interaktív játszóház terápiás kutyával 
Óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk a mozgás- 
és képességfejlesztő interaktív játszóházi program-
sorozatot a Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyáival, 
melyek az őskori és a természettudományi kiállí-
tásokra épülnek. 

Október: Hűséges, mint a kutya. Hogyan lett a kutya 
az ősember társa? 
November: Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Az 
állatok táplálkozása
December: Nyomok a homokban. Állatok lábnyomai
Január: Ugatja, mint kutya a holdat. Az állatok 
kommunikációja

Február: Ebcsont beforr. Az állatok testfelépítése
Március: Belejött, mint kiskutya az ugatásba. Érzékelés az állatvilágban
Április: Nemcsak egy tarka kutya van a világon. 
Az állatok fejlődése
Május: Kutya – macska barátság. Vadászat és vadászkutyák

Német nyelvű foglalkozás sorozatok
Interaktív foglalkozásokat szervezünk az évszakok témakörhöz kapcsolódva 
német nemzetiségi óvodák nagycsoportosai és német nemzetiségi nyelvet 
tanuló iskolások számára. A foglalkozások tematikája az évszakok 
bemutatásán keresztül kapcsolódik az öltözködés, erdei állatok és növények 
témához, ugyanakkor egy-egy múzeumi kiállításra épül.



Jahreszeiten – Évszakok:
§   Winter. Tél – Jégkorszaki barátunk, a Mamut
§   Frühling. Tavasz – Mattioni Eszter: Tavasz című festménye
§ Sommer. Nyár – Élet a Gemenci erdőben
§   Herbst. Ősz – Szüret és beta-karítás

Telepesek, viseletek, ünnepek:
§   Deutsche Ansiedler im Museum – Német telepesek a múzeumban
§   Festtage und Bräuche im Winter – Ünnepek és szokások télen
§ Über die Volkstracht: Kleidung früher und heute – A német viseletek: 

öltözködés régen és ma
§   Festtage und Bräuche im Frühling – Ünnepek és szokások tavasszal

Múzeumi órák 
Általános és középiskolás tanu-lóknak ajánljuk az alábbi – tana-nyaghoz 
kapcsolódó, formális okta-tásra épülő – iskolán kívüli progra-mot. Az elméleti 
feldolgozás szerve-sen kapcsolódik a múzeum egy-egy kiállításához. 
§ Őskor: neolitikum
§ A rómaiak Pannoniában
§ A honfoglaló magyarság
§ Szekszárd története, különös tekin-

tettel a századforduló időszakára 
§ Törökkori emlékek, különös tekintettel 

a palánki földvárra 
§ Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc
§ Tolna megye keresztény emlékei
§ A Sárköz története és néprajza
§ Erdély aranykora. A Fejedelmi kincsek c. időszaki kiállításhoz kapcsolódva 

(2020. március 15-ig)

Látványtári túrák: 
A sorozatot általános iskolák felső tago-zatosainak és középiskolás tanulóknak 
ajánljuk.
§   Technikai fejlődés és életmód-változás. A modern kor találmányai
§ Körorvosok, szakorvosok. Egész-ségügy és személyes higiénia a 20. 

században
§   A paraszti díszítőművészet. A festett bútoroktól a pásztorfaragásokig
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§   Korsók, bödönök, tányérok. Sárközi fazekasság a 18-20. században
§   Mezőváros és főúri palota. Középkori, koraújkori kerámiaművesség Etén és 

Ozorán 
§   A Krisztus utáni első évezred. A rómaiak és az avarok Pannoniában
§ A bronzkori mészbetétes edények dicsérete

Műhelytitkok 
Általános iskolásoknak ajánljuk a programot, mely a múzeum rejtelmeibe 
avatja be a diákokat. A programsorozat az élményszerzésre, az informális 
oktatásra koncentrál.
§ Kincsek a homokban. Hogyan dolgozik a régész? 
§ Időutazás az őskortól a honfoglalásig
§ A restaurálás rejtelmei. Hogyan lesz a töredékből egész?

 Tematikus kézműves foglalkozás sorozatok
A kézműves foglalkozások során egy-egy múzeumi kiállításhoz, valamint 
ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan, az életkori sajátosságokat, a 
program oktatási-nevelési célját, az előzetes tudást, ismereteket figyelembe 
véve dolgozzuk fel a különböző témaköröket. Mindkét sorozatot havi 
rendszerességgel szervezzük. 
§ Régi ésszel – gyermek kézzel címmel hirdetjük tematikus sorozatunkat, 

amely minden hónap második 
szerdáján 10-16 óra között 
kerül megren-dezésre. 

§ Látványtár(gy) című tematikus 
sorozatunkat minden hónap 
harmadik szerdáján 10-16 óra 
között tartjuk. A program a 
Vissza a múltba. A tárgyak 
emlékezete című európai uniós 
pályázattal létrehozott Látvány-
tárhoz kapcsolódik. Az éves 
tematika a múzeum honlapján olvasható: www.wmmm.hu

Múzeumi nyári tábor
Együtt a múlt nyomában! címmel  szervezünk szünidei gyermekfoglalkoztató 
napokat, melynek célja a szünidő élményszerű, hasznos eltöltése az 
informális tanulás jegyében, a múzeumi gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó 
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kulturális örökség tanulmányozása iskolán kívüli helyszíneken.A programot 5  
napos turnusokban tartjuk 9-13 éves tanulók számára. Egy-egy alkalommal az 
adott kor történetével, helyi vonatkozásaival ismerkednek meg a gyermekek 
előadás, filmvetítés, kiállítás megtekintése, munkalap segítségével. Majd 
tárgyalkotó foglalkozáson tesszük élményszerűvé az ismereteket. 

Az öt napos, 9-15 óráig tartó foglalkozás-
sorozat tematikája a következő:
Hétfő: Mamuttól a gabonatároló hombárig. 
Őskori játszóház 
Kedd: Élet az ókori Pannóniában. Római kori 
játszóház 
Szerda: A reneszánsz kora Magyarországon 
Csütörtök: Terepgyakorlat régész vezetésével: részvétel múzeumi ásatáson 
vagy kirándulás Bikalra, a Reneszánsz Élménybirtokra
Péntek: A változások évszázada. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

Jeles napokhoz köthető programok, játszóházak
Februárban: Farsangi családi hétvége, játszóház 
Márciusban: 1848-as történelmi játszóház
Április 1-jén: Fordított nap a múzeumban. Kaland-túra pincétől a padlásig
Áprilisban: Húsvéti tojásfestés, írókázás
Szeptemberben: „Múzeumi szüret” családi hétvége program
Decemberben: Adventi családi hétvége 

Versenyek, vetélkedők
Az aktualitások, évfordulók figyelembe véte-
lével az alábbi, évente változó programokat 
szervezzük általános és középiskolás tanu-
lóknak, esetenként felnőtt célközönségnek. Az  
aktualitásokról a múzeum honlapján és a 
Facebook internetes közösségi oldalon adunk 
információt. 
§   Vers- és prózamondó versenyek 
§   Helytörténeti, városismereti vetélkedők
§ Pályázat népi gyermekjáték készítésére 

és/vagy gyűjtésére
§   Tolna megyei fotópályázat
§   Képzőművészeti- és rajzversenyek
§  Karácsonyfa díszítő, adventi koszorú- és betlehem készítő pályázatok
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Múzeumi esték
Elsősorban felnőtteknek, főiskolai hallgatóknak, pedagógusoknak, aktív 
nyugdíjasoknak szól a Múzeumi esték című előadás sorozat, évente változó 
témakörrel. A többnyire történelmi, helytörténeti témák kiválasztásánál az 
aktualitásokat, évfordulókat, a közönség igényeit vesszük figyelembe. 
Októbertől márciusig, a hónap utolsó szerdáján 15 órától megrendezésre 
kerülő előadásokat az adott témák kutatói, jeles szakemberei tartják. 
Az éves tematika a múzeum honlapján olvasható: www.wmmm.hu

Szekszárdi Rock Talk Show   
Szeptembertől decemberig és februártól májusig minden hónap második 
szerdáján a hazai rockzene jeles képviselővel találkozhat a közönség, akik 
életpályájukról, személyes élményeikről mesélnek. Részletek a múzeum 
honlapján: www.wmmm.hu
 

Múzeumi Mozaik. Képek, filmek, események
A felnőtteknek és aktív időskorúaknak szóló sorozat minden hónap első 
hétfőjén 14 órakor kezdődik, amely alkalmanként egy-egy tárlatot, aktualitást 
mutat be az élményszerűségre törekedve, eseten-ként vetített képekkel 
szemléltetve.          

Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület 
rendezvényei
Külön éves tematika szerint, kéthetente csütör-
tökönként előadások, múzeumlátogatások, helyi 
tematikus napok, honismereti kirándulások várják az 
érdeklődő múzeumbarátokat. Az éves program, a 
rendezvényeken készült fotók megtekinthetők a 
múzeum honlapján: www.wmmm.hu
  

Egyéb, felnőtteknek is szóló programtípusok
§ Évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódó prog-

ramok
§   Könyvbemutatók, konferenciák, tematikus napok
§  Kiállításnyitókhoz, tárlatokhoz kapcsolódó közön-

ségcsalogató programok
§ Múzeumok Éjszakája rendezvények (júniusban, 
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Szent Iván éjhez közeli szombaton)
§ Múzeumpedagógiai Évnyitó (szep-

tember végén)
§ Múzeumok Őszi Fesztiválja prog-

ramsorozat (október hónapban)
§  Hangverseny, dramatikus bemutató, 

betlehemes játék (advent idősza-
kában)         

Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetek:
Andrásné Marton Zsuzsa – Frankné Sági Apollónia: Nyitott kapuk – Mesélő tárgyak. Foglalkoztató 

füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum „Örökségünk. Tolna megye évszázadai” című állandó 

kiállításához. Szekszárd, 2008. 

Andrásné Marton Zsuzsa – Frankné Sági Apollónia Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Foglalkoztató 

füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészeti kiállításához. Szekszárd, 2009.

Andrásné Marton Zsuzsa – Frankné Sági Apollónia Nyitott kapuk – mesélő tárgyak. Foglalkoztató 

füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón 

című kiállításához. Szekszárd, 2010.

Babits Mihály Emlékház
és Irodalom Háza - Mészöly Miklós 

Emlékház
 
Babits Mihály szülőházában, a 19. század hangulatát idéző földszinti 
szobákban sétálva úgy érezheti magát a látogató, mintha vendégségben járna 
a költő családjánál. Az emeleti kiállításban a modern technika segítségével 
betekinthet a Babits-család fotóalbumába, sőt láthatja a költőt egy rövid 
mozgófilmen, böngészheti Babits kézírását vagy hallgathatja Babits különös, 
éneklő versmondását. Az interaktív, játékos elemekben bővelkedő tárlat 
minden korosztály számára tartogat érdekességeket! 
Az emlékházban megismerkedhetnek Babits ifjúkori barátja, Dienes Valéria 
(1879-1978) filozófus és táncpedagógus munkásságát bemutató tárlattal is. 
Beléphetnek a szerepjáték-költészet megújítójának, Baka Istvánnak (1948-
1995) a dolgozószobájába, és meghallgathatják verseit. A szomszédos házba 
átsétálva az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékházban 20. századi 
prózairodalmunk nagy mesterének világába nyerhetnek betekintést.



Állandó kiállítások
§   „Zsindelytetős régi háznak voltam gyermeke”–  Babits Mihály és Szekszárd
§   „Négy szerelmem volt: a zene, a matematika, a filozófia és az orkesztika” 

– Dienes Valéria Emlékszoba
§   „lapozz föl engem és leszek”– Baka István Emlékszoba
§   „Sűrített Pannónia” – Mészöly Miklós és a szülőváros

Tárlatvezetések
A fenti kiállításokhoz valamennyi korosztálynak tárlatvezetést biztosítunk 
előzetes időpontegyeztetés alapján, magyar nyelven. 

                              Múzeumi órák
Óvodásoknak, általános és középiskolás tanulóknak, 
egyetemistáknak ajánljuk a tananyaghoz kapcsolódó 
iskolán kívüli programokat. Választhatók a múze-
umok kiállításaihoz szervesen kötődő órák, vagy az 
alkotók műveiből kiinduló fejlesztő jellegű, játékos 
foglalkozások. Bejelentkezését várjuk a 74/410-783-
as telefonszámon és az r.anita@wmmm.hu e-mail 
címen.

Babits Mihály Emlékház

Általános iskola alsó tagozatosainak
Babits Misi virágai – Babits Mihály gyermekkorát, és 
a szülőház kertjét idéző verseken alapuló játékos 
foglalkozás
Az utcán hevert egy erszény – Babits Mihály 
gyermekkorát idéző verseken, visszaemlékezéseken, 
regénybeli  jeleneten alapuló drámajátékos 
foglalkozás
Mi a mozdulat? – Dienes Valéria életét, munkásságát 
megidéző interaktív múzeumi óra

Általános iskola felső tagozatosainak
Fedezd fel Babits szülőházát! – Csoportos, önálló megismerésen alapuló 
múzeumi óra

11
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Zsindelytetős régi háznak voltam gyermeke – A 
kiállítási anyagon és Babits Mihály gyermekkorát, 
szülőházát idéző verseken alapuló múzeumi óra
Édes az otthon – Babits Mihály gyermek- és 
fiatalkorát idéző írásokból kiinduló drámajátékos  
foglalkozások
Kincskereső – Baka István életét, munkásságát 
megidéző múzeumi óra
Orkesztika – Dienes Valéria életét, munkásságát 
megidéző interaktív múzeumi óra

Középiskolásoknak, egyetemistáknak
Fedezd fel Babits szülőházát! – Csoportos, önálló 
megismerésen alapuló múzeumi óra
Kékek az alkonyi dombok – Babits Mihály és 
Szekszárd: a szülővároshoz kapcsolódó verseken 
alapuló múzeumi óra
Aliscum éjhajú lánya – Babits Mihály verséből 
kiinduló drámajátékos foglalkozás
Csak a szavak – Baka István életét, munkásságát 
megidéző múzeumi óra
Négy szerelmem volt… – Dienes Valéria életét, 
munkásságát megidéző múzeumi óra

Irodalom Háza - Mészöly 
Miklós Emlékház

Óvodásoknak
Kökény kisasszony – Mészöly Miklós meséjén alapuló dramatikus foglalkozás
A bánatos medve – Mészöly Miklós meséjén alapuló játékos foglalkozás
A kis kakas gyémánt félkrajcárja – papírszínházi mesén alapuló játékos 
foglalkozás

Általános iskolák alsó tagozatosainak
A kiskutya meg a szamár és Az állatok beszélgetése – Mészöly Miklós meséin 
alapuló interaktív foglalkozás
Miért nem tudnak beszélni a halak? – Mészöly Miklós meséjén alapuló 
interaktív foglalkozás
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 Középiskolásoknak, egyetemistáknak
A kalapba zárt lány – Lázár Ervin művén alapuló drámajátékos foglalkozás

Középiskolásoknak, egyetemistáknak
Az én Pannóniám – Mészöly Miklóst, életét, munkásságát megidéző, a 
szülővároshoz kötődő idézetekkel gazdagított múzeumi óra
Mikor én kisfiú voltam – Mészöly Miklós művén alapuló drámajátékos 
foglalkozás

Egyéb múzeumpedagógiai rendezvény óvodásoknak 2019 őszén:

Utazó múzeum 
Kihelyezett papírszínházas mesefoglalkozások óvodásoknak.

Egyéb múzeumpedagógiai rendezvény középiskolásoknak, egyetemisták-
nak 2019 őszén:

Irodalmi séta a belvárosban 
A séta során Tolna megyei írók műveiből hangzanak el részletek a hozzájuk 
kapcsolódó helyszíneken.

Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet

Lovas Csilla – Frankné Sági Apollónia: „Zsindelytetős régi háznak voltam gyermeke” Foglalkoztató 
füzet Babits Mihály Emlékház. Szekszárd, 2008. 
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Vármegyeháza

Vármegyeházi kiállítások
Az udvaron I. Béla király alapította bencés apátság romjai között sétálhatunk, 
majd követve az épület maradványait az egyik kiállítótérbe jutunk, ahol 
megcsodálhatjuk a 3. században feltárt római kori szarkofág másolatát.
A Tájak, települések, emberek című kiállítás a II. József halálával kezdődő, és 
az I. világháború kitörésével záruló hosszú 19. század magyar polgári 
átalakulásának időszakát mutatja be. A tárlat a Tolna megyei tájakon, 
településeken követi nyomon a folyók megregulázását, a vasútépítést, a piaci 
viszonyok megváltozását, az itt élt emberek szokásait, viseletét, életmódját, 
gazdálkodását. Liszt Ferenc négy szekszárdi látogatása is felidéződik. Az utolsó 
teremben Garay Jánosra emlékezünk.
Az emeleten A régi Vármegyeháza világát bemutató kiállítás felidézi a 19. 
század első felének hangulatát. A főispáni dolgozószobában, az empire 
szalonban, a biedermeier női szalonban, a könyvtárban és a vadászteremben 
sétálva, mintha a Vármegyeháza főispáni lakosztályába lépne a látogató vagy 
egy nemesi rezidencián járna. Itt látható Mattioni Eszter színpompás 
festményeit és hímesköveit bemutató tárlata, Esze Tamás történész, 
irodalomtörténész, teológus emlékszobája.
 

Állandó kiállítások
§  Szarkofágterem
§  Szekszárd középkori bencés apátsága – Romkert
§  A szekszárdi megyeháza története
§  Tájak, települések, emberek
§  A régi Vármegyeháza világa
§  Mattioni Eszter festőművész kiállítása
§  Esze Tamás emlékszoba

Tárlatvezetések
A fenti kiállításokhoz igény szerint minden 
korosztálynak biztosítunk tárlatvezetést 
előzetes időpont-egyeztetés alapján, magyar 
nyelven.



Töltődjünk fel kultúrával
Péntek délután 15.00 - 17.00 óra között várjuk 
a munkahelyi közösségeket, baráti 
társaságokat, fiatal felnőtteket tárlatvezetésre 
az állandó és időszaki kiállításokon. 

Foglalkozások óvodásoknak 
§  A titkos út: ismerkedés a múzeummal / 

kalandozás, időutazás sok játékkal/
§  A tárgyak mesélnek, érzékszervek fejlesztése 

/látás, hallás, tapintás, szaglás/
§  Körjáték, körtánc, mondóka / néprajz ovisoknak /
§  Vízi világ / Pinty és ponty/
§  A nagyotmondó Háry János / meseszövés, dumaláda /
§  Hogyan lesz a búzaszemből kenyér? /elfelejtett mesterségek/
§  Színes világunk / Mattioni Eszter alkotásai/
§  Kocsi és vonat / az utazás/
§  Népi hagyományokhoz kapcsolódó programok /Márton nap, Luca nap, 

Karácsony, Húsvét/

Foglalkozások általános iskolásoknak 
§  Tárgyaink tegnapja: kezdődik az időutazás a 

múltba, a 19. századba, játékos formában 
ismerkedünk a tárgyakkal /telefonos játék, újság 
szerkesztése, TV-műsor, riport készítése, írás 
tintával, írógéppel és korabeli tollal minta 
segítségével/
§  Nagy utazás: közlekedési eszközök / dereglye, 

csónak, bőgős hajó, gőzhajó, postakocsi, 
gőzmozdony/
§  Tolna megye csodálatos élővilága / erdők, mezők, 

folyók, tavak, mocsarak/
§ Puszták népe / irodalmi szemelvényekkel gazda-gítva ismerkedünk a 

parasztok, cselédek, vincel-lérek, pásztorok, csőszök munkájával, életével / 
§  Körjáték /Tolna megyei népcsoportok, néprajz iskolásoknak /
§ Divat a 19. században /népviselet, nemesi öltözet, kámvás rokolya, textilek, 

gombok/
§ Mesteremberek vándorúton / régi, elfeledett mesterségeket idézünk fel a 

kiállítás segítségével,  jelmezekkel, versekkel, 
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Diáknapok, évfordulók
Az általános és középiskolák részére múzeumi 
vetélkedőt, kutatást, nyomozást, játékos 
foglalkozást ajánlunk a diáknapi vagy az iskola 
névadóját megünneplő programokhoz. Például: 
Babits Mihály születésnapja, Bezerédj-nap, Csapó-
nap, Liszt Ferenc-évforduló. 

Varródoboz
Felelevenítjük nagyanyáink kedvenc időtöltését a 
kézimunkázást. Minden hónap első szerdáján 
10.00-től 16.00 óráig várjuk a kismamákat 
gyermekekkel együtt, a nyugdíjasokat, a felnőtt 
érdeklődőket. Iskolás csoportoknak egyeztetve más 
időpont is kérhető. 

Tematikus nyári tábor
Bála-királyság címmel szervezzük a tábort alsó és 
felső tagozatos diákoknak. Drámajátékba ágyazott 
kutatás, kézműves foglakozás, kirándulás, színdarab 
írása, összeállítása és előadása várja a gyermekeket.

Dráma-játékos
Minden csütörtökön 14.30 – 16.00 óráig fogadjuk a 
játékos kedvű gyermekeket (10-től 15 éves korig). 
Miben segít a drámapedagógia? Képességet, 
önismeretet, koncentrációt, beszédkészséget, 
kreativitást fejleszt, közösséget teremt, feszültséget 
old, nyitottságra, gondolkodásra 
késztet. A múzeumi környezet 
kiapadhatatlan forrása és eszköze a 
játékoknak.  

Időszaki kiállítások
Évente 3-4 alkalommal rendezünk 
időszaki kiállítást a Vármegyeházán. 
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Képzőművészeti, népművészeti alkotásokat, fotókat, jelmezeket láthatnak 
az érdeklődők. A változatos, izgalmas környezetben játékos 
drámapedagógiai foglakozásokat tartunk. 


