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Kedves KOlléga!
Nehéz időszak volt mindannyiunk számára az elmúlt 

tanév, mind  a pedagógusok, mind a gyerekek és szüleik 
életében  jelentős változásokat hozott.  Sajnos az idei tanév 
is bizonytalanságokkal indul, mi azonban azt reméljük, hogy 
a 2021/2022-es tanévben újra fogadhatjuk az érdeklődő 
gyerekcsoportokat és a lelkes pedagógusokat. 

Változatos programjaink során arra törekszünk, hogy a 
hozzánk látogató gyerekek az iskolai kereteken túllépve, játékos 
formában, a foglalkozás aktív résztvevőjeként ismerkedjenek 
lakóhelyük múltjával és jelenével, természeti és épített 
környezetével, a fenntarthatósággal. 

Célunk, hogy a tudásátadás ne csak száraz anyaggá, hanem 
továbbvihető, hasznosítható, szemléletformáló, személyes 
élménnyé válhasson. Foglalkozásainkon fontos szerepet kap az 
elvonatkoztatás, a “máshogy” látás. Óvodásoknak, általános és 
középiskolás  csoportoknak az adott korosztály sajátosságaihoz 
kidolgozott foglalkozásokat kínálunk.

Állandó kiállításainkhoz kapcsolódó foglalkozásainkat ebben 
az évben főként a múzeum központi épületében, a Herrich 
- Kiss villában (Margó Tivadar utca 116-118.) és a Havanna 
kiállítóhelyen (Havanna utca 9.) tartjuk. Múzeumpedagógiai 
programajánlónk korcsoportokra bontva, ezen belül pedig 
helyszín szerint csoportosítva tartalmazza a választható 
foglalkozásokat. A foglalkozások időtartama előzetes egyez-
tetés szerint 45, 60 vagy 90 perc. 

a foglalkozások minden XvIII. kerületi nevelési és oktatási 
intézmény számára INgYeNeseN igénybe vehetők!

2021/2022-es múzeumpedagógiai programfüzetünk hon-
lapunkon is elérhető: 

muzeum18ker.hu, illetve www.tomorylajos-muzeum.hu.

TOvábbI INfOrmácIó és bejeleNTKezés:

mayer adél múzeumpedagógus:
+36 20 531 70 08 
mayeradelmuzeum@gmail.comzünk 
lakást!
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5–7 
éveseknek

Ölelj meg! - a múzeumi macik
Egy keretmese segítségével megismerjük a Látványraktár já-
ték- és mackógyűjteményét, megfigyelünk, keresünk, és nem 
utolsó sorban egy kis zenével még a múzeum óriás Micimac-
kóját is felvidítjuk.

Kavicskert és mezítlábas tanösvény
Szeretettel várjuk a gyerekcsoportokat a múzeum kertjében 
kialakított kavicsozó játszóhelyre, ahol a gyerekek árnyas fák 
alatt, farönkök és kavicsok segítségével szabadon játszhatnak, 
alkothatnak.
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k HavaNNa KIállÍTóHelY 
(Havanna u. 9.)

Kiállítás gyerekszemmel
Az Állami lakóteleptől a Havannáig című kiállításunk három 
szobaenteriőrjéhez készíthetik el a gyerekek a saját tárlatu-
kat, munka közben pedig megismerkedhetnek a kerület leg-
nagyobb lakótelepének történetével. 
Érintett kompetencia területek: önkifejezés és kulturális tuda-
tosság, kommunikációs és gondolkodási, társas kompetenciák.

HerrIcH - KIss vIlla 
(Margó Tivadar utca 116 - 118.)

egy 100 éves nyaraló titkai
A múzeum felújítása során az épületben dolgozó munkások a 
padló alatt egy különleges dokumentumra bukkantak. Vajon 
mire utalhat ez a furcsa ábra? 
Rejtjelek, titkok, régi fényképek és egy ládika... Kalandozásunk 
során fontos történelmi tényeket hozunk napvilágra a villával
és a 100 évvel ezelőtti Pusztaszentlőrinccel kapcsolatban.
Érintett kompetencia területek:  kulturális tudatosság, 
gondolkodási, személyes és társas kompetenciák.
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Utazás a kondori univerzumba
A Pestszentlőrincen született Kondor Béla képein és verseinek 
sorai között, szürreális tájakon, különböző szárnyas lények, 
angyalok és repülőszerkezetek hemzsegnek. Vajon hogyan 
született ez a “kondori univerzum”? Utánajárunk a gyermekkori 
élményeknek, rendszerezzük, keressük a jeleket, kibogozzuk a 
grafikák szövevényes vonalait, és a beleérzés által a szereplők 
bőrébe bújunk. Ebben a zene, a mozgás, megfigyelőkészségünk 
és fantáziánk lesz segítségünkre. 
Kondor Béla művészetéhez kapcsolódó foglalkozásaink tar-
talma az aktuálisan kiállított alkotásokat követve 4 hónapos 
ciklusokban változik.
Érintett kompetencia területek: kreatív alkotás, önkifejezés és 
kulturális tudatosság.

Tárgysuttogó
Mit üzennek nekünk a régi tárgyak? Mi mindent lehet megtudni
róluk, ha nem csak nézzük őket? A foglalkozás során a 
gyerekek csoportokban dolgozva megfigyelnek, észrevételeket  
tesznek, miközben a múlt tárgyain keresztül közelebb kerülhet-
nek az egykori hétköznapok megismeréséhez. 
Érintett kompetencia területek: kommunikációs és gondolkodási, 
társas kompetenciák.
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k szabadTérI prOgramOK

Qr kód vadászat a Kossuth téren
A diákcsoportok térkép segítségével önálló kutatást végezhet-
nek Pestszentlőrinc főterén, az elrejtett QR kódokat felkutatva 
ismerhetik meg a tér alkotásait, épületeit, majd együtt körbe-
járva fedezzük fel azok helytörténeti vonatkozásait. 
Érintett kompetencia területek: kulturális tudatosság, 
kommunikációs és gondolkodási kompetenciák.

piac, a város éléskamrája
A megújult Havanna Hetivásár helyszínén kipróbálunk egy régi 
közértes mérleget, ismerkedünk a mértékegységekkel, mennyi-
ségekkel és megbecsüljük hány alma tesz ki egy kilót.
Érintett kompetencia területek: kommunikációs és gondolkodási  
kompetenciák.
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NemcsIcs emléKHáz - szÍNOrszág galérIa
  (1185 Budapest Ungvár u. 42.)

színország titkai
Kerületünk kiemelkedő személyisége, Nemcsics Antal (1927-
2019) festőművész, szín- és környezettervező professzor 
egykori lakóházát örökösei emlékházzá alakították át, melynek 
műtermében színpompás nonfiguratív festményeivel találkoz-
hatunk.

Milyen érzelmeket és gondolatokat közvetítenek a színek és 
hogyan hozhatóak létre harmonikus színegyüttesek? 
Szabó Zsófia művészettörténész vezetésével megismerkedünk 
Nemcsics Antal munkásságával, a színtannal, és játékos alkotás 
során megtapasztaljuk a színek erejét. 
Érintett kompetencia területek: kreatív alkotás, önkifejezés és 
kulturális tudatosság, kommunikációs kompetenciák.

8
–

12 
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HavaNNa KIállÍTóHelY 
(Havanna u. 9.)

eötvös loránd nyomában
Rendhagyó fizika óra a múzeumban a 7-8. osztályos korosz-
tálynak. A diákok interaktív, játékos formában ismerhetik meg 
Eötvös Loránd sokoldalúságát, valamint kerületi kötődését. A 
kutató szerepébe bújva párban dolgozva többféle egyszerű, a 
tananyaghoz kapcsolódó fizikai kísérletet végzünk: buborékot 
fújunk, kockacukrot festünk, és a végére egészen biztosan 
maszatosak leszünk!
Érintett kompetencia területek: gondolkodási, személyes és társas 
kompetenciák.

A foglalkozás az iskolába kihelyezett óraként is kérhető. 
Kitelepülés esetén a foglalkozás ára 300 Ft/fő.

HerrIcH - KIss vIlla 
(Margó Tivadar utca 116 - 118.)

a gépek felemelkedése és bukása Kondor béla 
művészetében

Kondor Béla grafikáin ember és gépezet kapcsolata gyakran 
megjelenik: a művészt nagyban inspirálták gyerekkori háborús 
emlékei, futurisztikus olvasmányélményei és a hidegháborús 
űrverseny. Hogyan hatott a technikai fejlődés a XX. századi 
társadalomra? Vajon milyen szerepük lesz a jövőben a robo-
toknak? Tudjuk irányítani a mesterséges intelligenciát? Milyen 
következményei lennének, ha összeomlana az internet és az 
informatika világa?
A foglalkozáson elmerülünk Kondor Béla világában, lehetőség 
nyílik eszmecserére, érvelésre és természetesen a fantáziánk-
ra is nagy szükség lesz. 
Érintett kompetencia területek: kreatív alkotás, önkifejezés és kul-
turális tudatosság, kommunikációs és gondolkodási kompetenciák
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mire jó a cekker? dédanyáink ökolábnyoma
Mi az a cekker, és mi köze lehet a környezettudatos életmód-
hoz? Foglalkozásunkon megvizsgáljuk a múlt századi háztar-
tásokat: hogyan éltek műanyag zacskó, dobozos tej, kapszu-
lás kávéfőző és folyó víz nélkül az akkori emberek? Vajon 
érdemes lenne megfogadni néhányat a száz évvel ezelőtti 
házipraktikákból? Összehasonlítjuk ökolábnyomunkat elő-
deinkével és környezetvédelmi kampányt tervezünk.
Érintett kompetencia területek: gondolkodási, személyes és tár-
sas, kommunikációs kompetenciák.

szabadTérI prOgram

forradalmárok nyomában a Kossuth téren
Az 1956-os forradalom fontos kerületi helyszíneit jár-
juk körbe a téren, mely során a gyerekek megismerhetik a 
pestszentlőrinci eseményeket és a helyi felkelők akcióit. 
Érintett kompetencia területek: gondolkodási, személyes és tár-
sas, kommunikációs kompetenciák.
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foglalkozások középiskolásoknak:
Felső tagozatosoknak szánt programjaink közül bármely 
témában, a múzeum mindhárom helyszínén vagy szabad-
téren tartunk foglalkozást a középiskolás korosztálynak az 
egyéni igényekhez vagy éppen a tanrendhez  igazodva.

sétaapplikáció – gUIde@HaNd
Ingyenes, letölthető XVIII. kerületi sétaútvonalak vezetéssel.

A GPS alapú, térképes séták segítségével 
megismerhető a kerület, az egykor önálló 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre központja. 
Az egyes pontokhoz az ismertető szövegen túl 
archív és mai képeket, kiegészítő információkat 

(pl. idézetek, életrajzok) kapcsoltak a készítők.

Az applikációt a sétaútvonalon okostelefonon vagy tábla-
gépen lehet működtetni. 

A letöltési segédlet 
honlapunkon elérhető 
(muzeum18ker.hu), de 
használatát akár szemé-
lyesen is megmutatjuk.
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ONlINe mÚzeUmpedagógIa
A 2020/2021-es járványhelyzet miatt készítettük el egyes 
kiállításainkhoz, múzeumunk gyűjteményéhez és Pest-
szentlőrinc történetéhez kapcsolódó online bemutatóinkat, 
melyeket honlapunkon is megtalál.  
https://www.tomorylajos-muzeum.hu/online-muzeumpedagogia/

emlékezzünk 1956-ra
Az 1956-os forradalom kerületi eseményeire emlékezve 
készítettük el az alábbi linkkel elérhető ThingLink felületet, 
melyben fotók, visszaemlékezések és egy-két kérdőív is ta-
lálható, reménykedve abban, hogy ezáltal jobban felkeltjük a 
gyerekek és felnőttek érdeklődését is a téma iránt.
https://www.thinglink.com/scene/1372917721531940866

beporzók
Mindennapi  ételünk mintegy harmadához  kellenek  a  be-
porzók, azonban sajnos az elmúlt években méhek tömege 
tűnt el a Föld színéről.  Az ELTE Természettudományi Karának 
oktatója, Vásárhelyi Tamás és hallgatója, Györfi Borbála által 
2018-ban elindított Beporzók napja  (március 10.) kezdemé-
nyezéshez csatlakozva készítettünk egy online bemutatót, 
melyben betekintést nyerhetünk gyűjteményünk egyik méh-
kasába, ahol játékok és kisfilmek segítenek tájékozódni a be-
porzó rovarok világában.   
https://www.thinglink.com/card/1426527970536718338

Kondor béla, a “lőrinci szárnyasfiú”
A virtuálisan körbejárható Kondor Béla állandó kiállításunkon a 
gyerekek izgalmas online játékok és érdekes történetek segít-
ségével ismerhetik meg jobban a Pestszentlőrincről induló 
festő, grafikus és költő gazdag életművét.
https://www.thinglink.com/scene/1413861306854801413
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k Tárlatvezetés 
Állandó és időszaki kiállításainkat az óvodai és iskolai csopor-
tok múzeumpedagógiai foglalkozás nélkül, munkatársaink által 
tartott tárlatvezetéssel is megtekinthetik minden kiállítóhe-
lyünkön, előzetes egyeztetéssel.

Tematikus múzeumi nap
Ünnepekhez, évfordulókhoz, település-, illetve iskolatörté-
nethez és életmódhoz kapcsolódó programot viszünk házhoz 
igény szerinti témakörben.

Helytörténeti séták
A helytörténeti séták során az épületeken, szobrokon, 
köztereken keresztül ismerkedhetnek meg a csoportok 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre történetével. Helytörténeti 
séta kérhető a kerület bármelyik pontjára korosztályhoz iga-
zítva. igény szerint tematikus sétákat is tartunk.

programok a villában és a villakertben
Múzeumunk főépületének, a Herrich-Kiss villának 5000 m2-
es kertjét, megújult teraszát és Látványraktárát ajánljuk osz-
tályoknak, csoportoknak, kerületi közösségeknek beltéri és 
szabadtéri programok helyszínéül. Tágas udvarunk alkalmas 
osztálykirándulások, osztálytalálkozók, kisebb rendezvények, 
sütés/főzés befogadására. 

éjszaka a múzeumban!?
minikiállítás a nagyverandán?

A 2019-es évben múzeumunk Látványraktárában két alka-
lommal rendezett a Bókay Árpád Általános Iskola olvasás 
éjszakáját a 4. osztályosoknak. Ilyen és ehhez hasonló kezde-
ményezéseket várunk múzeumunkba előzetes megbeszélés 
alapján.

a programokról egyeztetés:
Heilauf Zsuzsanna igazgató

+36 20 397 09 98
muzeum@muzeum18ker.hu



13

segédanyagok, foglalkoztató könyv gyermekeknek 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre gyerekeknek című kötetet, 
kiállításainkhoz készített feladatlapjainkat és munkafüzetein-
ket ajánljuk környezetismeret, hon- és népismeret, etika, tör-
ténelem vagy osztályfőnöki órákhoz segédanyagként.  

megújult a múzeum honlapja!
Új honlapunkon számos helytörténeti tartalom között bön-
gészhetnek: A XVIII. kerület rövid története, Kerületi arckép-
csarnok, A hazai légiforgalom története, Művészet a XVIII. 
kerületben. 
www.tomorylajos-muzeum.hu
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Rozgonyi Sarolta – Tóth Eszter

Remsey Dávid rajzaival

PESTSZENTLŐRINC – PESTSZENTIMRE
GYEREKEKNEK
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HerrIcH - KIss vIlla 
(Margó Tivadar utca 116 - 118.)

A villa a szomszédos Bókay-kert 
főépületéhez hasonóan Pestszent-
lőrinc legrégebbi épületei  közé tar-
tozik. Pestszentlőrinc egyik megha-
tározó birtokosának, Herrich Károly vízmérnöknek a lánya, 
Herrich Leonie és férje, Kiss István a századfordulón átépítette, 
kibővítette. A felújított épületrész ad helyet a múzeumunk-
nak.  Itt látható a tematikus Látványraktár és a Kondor em-
lékszoba.

mÚzeUmsarOK  
(Szent Lőrinc stny.2.)

“200 év emlékei”- Pillanatképek
Pestszentlőrinc - Pestszentimre 
hely-  és oktatástörténetéből. 
Pestszentlőrinc főterének szomszédságában, a  Kossuth 
tér mellett. A kiállítóhely felújítás miatt 2021 novemberétől 
ZÁRVA tart. 

pavIlON galérIa 
(Az Üllői és a Thököly út sarka)

Helytörténeti témájú időszaki kamara- 
kiállítások. Az aktuálisról tájékozódjon  
honlapunkon és facebook oldalunkon!

HavaNNa KIállÍTóHelY 
(Havanna u. 9.)

Az Állami lakóteleptől a Havannáig. 
Buna Konstantin Emlékkiállítás. Élet-
módtörténeti és képzőművészeti kiállí-
tás.

elérHeTőségeINK:
honlap: tomorylajos-muzeum.hu, muzeum18ker.hu
e-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
telefon: 06-1-290-1585

K
iá

ll
ít

ó
he

ly
ek

-
K

iá
ll

ít
ás

o
k 



15



16

5-8 éveseknek


