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Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

 
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum a 2021/2022-es tanévben múzeumi foglalkozásokat ajánl 

középiskolásoknak, egyetemistáknak a tananyaghoz kapcsolódó iskolán kívüli programként. 

Négy épületünk várja Önöket korosztályi igényekhez igazodó tárlatvezetésekkel, múzeumi órákkal, 

a kiállítási anyagokhoz kapcsolódó foglalkozásokkal.  

 

 

Babits Mihály Emlékház 

 
Fedezd fel Babits szülőházát! – Kiscsoportos, önálló megismerésen alapuló múzeumi óra 

A gólyakalifa – Babits Mihály művéből kiinduló interaktív 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 

 
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 

 

 

Vármegyeházi Kiállítások  

 
Néphagyományok, népszokások Tolna megyében – Az állandó kiállításához kapcsolódó 

múzeumi óra 

Zene, zene, zene – Liszt Ferenc Szekszárdon 

Garay János: Az obsitos – Ismerkedés Háry János alakjával, a nagyotmondás művészetével 

Szekszárd középkori története – A régészeti kiállításhoz kapcsolódó múzeumi óra 

Divatstílusok és hóbortok a 19. századtól napjainkig – Játékos ismerkedés a nemesi viseletekkel 

Mattioni Eszter és a hímeskő – Az állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumi óra és 

mozaikkészítés 

 

Varródoboz 

Minden hónap első szerdáján 10-16 óráig felelevenítjük nagyanyáink kedvenc időtöltését, a 

kézimunkázást. Iskolai csoportok számára a foglalkozás más időpontban is igénybe vehető (előzetes 

egyeztetés alapján). 
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Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépülete 

 
A Sárköz népzenéje, néphagyományai, története – Ismerkedés a Sárköz néprajzával és 

történetével 

Tiszta forrásból – Liszt Ferenc és Bartók Béla Tolna megyében, a Sárköz és a bukovinai székelyek 

népzenéje 

Szekszárd a századfordulón – A „Megelevenedett képek” című kiállításhoz kapcsolódó múzeumi 

óra 

A kávéházak világa a századfordulón – A kávé és a kávéházak története 

Őskor – A múzeum állandó kiállításához kapcsolódó múzeumi óra 

A rómaiak Pannóniában – A múzeum állandó régészeti kiállításához kapcsolódó múzeumi óra 

Honfoglaló magyarság – A múzeum állandó régészeti kiállításához kapcsolódó múzeumi óra 

Ihol jönnek a törökök – Törökkori emlékek, az Örökségünk című kiállításhoz kapcsolódó 

múzeumi óra 

Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom – A forradalom Tolna megyéhez kapcsolódó 

alakjaival való ismerkedés - sok zenével 

A közmondások világa – Baranyai Decsi János első magyar közmondás-gyűjteménye 

Tolna megyei tájszavak – A Tolna megyében található népcsoportok tájszavai 

A szekszárdi szőlő és bor – A szőlőtermesztés és bortermelés története Szekszárdon 

 

 

Reméljük, ajánlatunkkal segíteni tudjuk az iskolai oktató-nevelő munkát, s egyben hozzájárulunk a 

gyermekek múzeumhoz fűződő pozitív kapcsolatának kialakításához. 

 

A szekszárdi, bejelentkezett iskolás csoportok számára a látogatás és a múzeumi órák 

INGYENESEK. 

Kivételt képeznek a kézműves foglalkozások, melyek részvételi költsége: 2.500,- Ft/csoport.  

 

Várjuk Önöket szeretettel! 

 

Babits Mihály Emlékház 

Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház  

0674/410-783  

Rubányi Anita múzeumpedagógus 

 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Vármegyeházi Kiállítások 

0674/411-547, 0670/491-1201 

Binder Borbála múzeumpedagógus 

 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépülete 

0674/316-222, 21-es mellék 

Kovács József múzeumpedagógus 

 

 

 

     Üdvözlettel: 

 

 

 

Szekszárd, 2021. szeptember 2. 

 

                                                                                                           Ódor János Gábor 

                                                                                                                  igazgató 


