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A Balatoni Múzeum 2019. évre 

tervezett kiállításai és főbb programjai 

  

  
  

Kiállítások 
  

  

I. 

Farsang - „Ó részegesek, oh torkosok, oh ti fassangosok ...” - Az „ördög innepe” a Dél-

Dunántúlon és Zalában 

  

Időpont: 2019. február 2. - 2019. március 16. 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Aula 

Felelős személy: Gyanó Szilvia 

Fenntartói hozzájárulás: 80.000 Ft 

Leírás: 

A farsang megünneplése a 15. század végétől bukkan fel forrásokban. Katolikus és protestáns 

prédikátorok egyaránt óva intik a híveket a sötétség cselekedeteitől: a torkosságtól, az iszákosságtól, 

a bujálkodástól. A farsang az „ördög innepe”, amikor a jóravaló emberek is a paráznaság, 

mértéktelenség, bűbájosság és léhaság, meg sok gonoszság többféle vétkével vétkeznek. Álorcákat 

öltenek, különböző nemeknek ruhájába öltöznek. Régi falusi és városi farsangok elevenednek meg a 

Thúry György Múzeum és a Balatoni Múzeum közös tárlatán, mely elsősorban képek és régi 

leírások segítségével hozza vissza a nagyböjt előtti időszak nagykanizsai, keszthelyi és környékbeli 

vidám mulatozásait. Szembesülhetünk továbbá napjaink divatos farsangi hagyományaival is. 

  

  

II. 

Csiszár Elek festőművész kiállítása 

  

Időpont: 2019. március 2. - 2019. május 4. 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Időszaki kiállítótermek 

Felelős személy: Major Katalin (Kurátor: Dr. Kostyál László) 

Fenntartói hozzájárulás: 80.000 Ft 

Leírás: 

Keszthelyen született 1932. október 22-én és rövid budapesti megszakításokkal ott lakott 1959-ig, s 

azóta Siófokon él, tehát eddigi életét közvetlen a Balaton közelében töltötte. Így a tó és annak 

környezete, tájképi és emberi világa folyamatosan megtalálható képein.1954 óta vesz részt 

kiállításokon, első egyéni tárlata 1961-ben volt a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban. A hazai 

tárlatok mellett műveivel szerepelt Jugoszláviában, Lengyelországban, Szovjetunióban, NDK-ban, 

Hollandiában, Olaszországban, Ausztriában, Horvátországban (Porec), Izraelben. 1997-ben Balaton 

Díjat kapott. 1998-ban Siófok Város Díszpolgára címet kapott. 

  

  

3. sz. melléklet
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III. 

Húsvéti népművészeti kiállítás 
Időpont: 2019. április 6. - 2019. április 27. 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Díszterem 

Felelős személy: Gyanó Szilvia 

Fenntartói hozzájárulás: 80.000 Ft 

Leírás: 

Bemutatkoznak Keszthely és környéke népi kézművesei. 

  

  

IV. 

Mészöly Laura festőművész kiállítása 
  

Időpont: 2019. május 4. - 2019. július 6. 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Díszterem 

Felelős személy: Major Katalin 

Fenntartói hozzájárulás:70.000 Ft 

Leírás: 

A budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1939-48 között képezte magát. Mesterei: Burghardt Rezső, 

Boldizsár István, Révész Imre. Mészöly Laura festészetét nem lehet egyetlen stíluskörhöz sem 

kapcsolni. Művei fantáziájának végtelen szárnyalásáról árulkodnak, miniatűrjei önkifejezésének 

egyik, vagy legfőbb eszköze. Költői hevülettel alkotó tájképfestő, képein látszik, nagyon szereti a 

tájat. A nagy talentummal megáldott művész sokoldalúságának bizonyítékai akvarell-portréi, 

amelyeket az élmény frissességével rögzített. A tárlaton a festőművész 1950-60-as évek után 

készült, keszthelyi, gyenesdiási, szigligeti tájakat, s a Balaton sokszínű arcát ábrázoló rajzait, 

festményeit mutatja be. 

  

  

V. 

Planetária – A Savaria Múzeum vándorkiállítása 
  

Időpont: 2019. május 25. - 2019. szeptember 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Időszaki kiállítótermek 

Felelős személy: Havasi Bálint 

Fenntartói hozzájárulás: 350.000 Ft 

Leírás: 

Az elmúlt évtizedekben tárult föl a más csillagok körül keringő bolygók világa, és nem kis 

meglepetésre nagy számban találtunk olyan bolygórendszereket, amelyek alig valamiben 

hasonlítanak a korábbi várakozásainkra, és megtanítják az örök leckét: a világegyetem a 

legmesszebbre törő emberi vízióknál is sokkal érdekesebb és változatosabb valóság. A 

szombathelyi Savaria Megyei Hatókörű Múzeumból érkező kiállítás ezt az ívet és ezt a fejlődést 

mutatja be. A kiállított anyag nemcsak a tárgyi csillagászati ismeretek bő tárháza kíván lenni, 

hanem a műszerekről, űreszközökről, a kutatás legújabb módszereiről is átfogó képet kíván adni, és 

kiemelten mutatja be a magyar eredményeket. 
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VI. 

Mindig nyíló virágok - Zsolnay Teréz és Júlia népi textilgyűjteménye 

  

Időpont: 2019. június (Keszthely város napjához kapcsolódóan) - 2019. július 31. 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Halápy Emlékszoba 

Felelős személy: Gyanó Szilvia 

Fenntartói hozzájárulás: 90.000 Ft 

Leírás: 

A kiállításon szereplő tárgyak Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia páratlan értéket képviselő néprajzi 

örökségének egy részét képezik. A tárlat címe jelképezi a népművészet örök virágait, a főkötők 

hímzésén látható ornamentikus díszítést, amely évszázadok távlatából is legszebb virágaiban 

pompázik. Ugyanakkor vonatkozik azokra az asszonyokra is, akik mint női princípiumot viselték 

egykor e főkötőket. A népi kultúra a virágot a leány, a nő megfelelőjeként jeleníti meg, 

leggyakrabban rózsaként, violaként, tulipánként tűnik fel a népnyelvben és a nép által énekelt 

dalokban. Továbbá jelképesen „mindig nyíló virágokként” tekinthetünk a Zsolnay nővérekre is: 

Júlia és Teréz munkássága, művészete és hagyatéka ma is érték. A pécsi Janus Pannonius Múzeum 

Néprajzi Osztálya által megvalósított kiállítás befogadása jó alkalmat kínál az intézmények közötti 

együttműködésre is. 

  

VII. 

Pelso XII. - Országos Gobelin és Textil Biennalé 
  

Időpont: 2019. július - 2019. augusztus 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Díszterem 

Felelős személy: Major Katalin 

Fenntartói hozzájárulás: 150.000 Ft 

Leírás: 

Az 1997-ben útjára indult, kétévente megrendezésre kerülő reprezentatív kiállítás elnevezését a 

Balaton ókori nevéről – „Lacus Pelso” – kapta. A korábbi években a szervezők olyan inspiráló és 

ihletadó témákat, motívumokat kínáltak a pályázóknak, mint a szőlő és a bor, a Balaton környéki 

tájak, a római limes vagy Pannónia istenei. A 2019. évi kiállításra beérkező pályaművek fő témája: 

„Navigare necesse est”, azaz „Hajózni muszáj”. 

A rendezvény hagyományosan a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a Magyar Képző- 

és Iparművészek Szövetsége, a Balatoni Múzeum és Keszthely Város Önkormányzata közös 

szervezésében valósul meg. 

  

  

VIII. “Castrum Virtualis - Vissza a jövőbe” Időutazás a Keszthely-fenékpusztai 

erődben” 
Időpont: 2019.09.21 - 2019.12.31 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Havasi Bálint 

Fenntartói hozzájárulás: 300.000 Ft 
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Leírás: 

Tíz év telt el a “Keszthely-Fenékpuszta az évezredek tükrében” című időszaki kiállítás bemutatása 

óta. A kiállítás akkor az erőd múltját, kutatásának történetével foglalkozott. Most az elmúlt tíz év 

ásatási és természettudományos kutatásainak felsorakoztatása mellett a jövőre helyezzük a 

hangsúlyt. Időutazásra hívjuk látogatóinkat, ami nemcsak az erőd múltját, hanem lehetséges jövőjét 

is elénk tárja. 

  

  

IX. 

Gyermekvilágháború - 1914-1918 rajzokban 
Időpont: 2019. szeptember - 2019. december 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Időszaki kiállítótermek 

Felelős személy: Havasi Bálint 

Fenntartói hozzájárulás: 250.000 Ft 

Leírás: 

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum kiállítása az első világháború idején keletkezett gyermekrajzokból ad válogatást. 

Bemutatja a hajdani gyermeki mentalitásokat a háborúval kapcsolatban, megidézi a gyermek által 

megtapasztalt hátországi mindennapokat (a családfenntartó, az apa, idősebb testvér távolléte, az 

áruhiány, jegyrendszer, hadikórház stb.) és a közvetlenül nem látott világot, a csatateret. A kiállítás 

anyaga részben a Pedagógiai Múzeum gyűjteményéből és más közgyűjteményekből, részben 

magántulajdonban lévő családi hagyatékokból áll. Ez utóbbiak érdekessége az, hogy két olyan 

kislány, Kőszegi Bella és Petrich Kató rajzait láthatjuk, akikből később grafikus és festő lett. 

A kiállítás kurátora: Bogdán Melinda múzeumvezető 

  

  

  

X. 

A Magyar Festészet Napja alkalmából: 

Kortárs zalai vagy Balaton környéki alkotó(k), művészközösségek bemutatkozása a 

Balatoni Múzeumban 
  

Időpont: 2019. október 19. - 2019. december 31. 

Helyszín: Balatoni Múzeum - Aula 

Felelős személy: Major Katalin 

Fenntartói hozzájárulás: 60 000 Ft 

Leírás: 

A Balatoni Múzeum 2004 óta ünnepli a Magyar Festészet Napját egy helyi kötődésű művész 

tárlatának megrendezésével. Továbbá évről-évre hagyományosan együttműködünk a cserszegtomaji 

MŰSZAK alkotótábor szervezőivel, s a Magyar Festészet Napjához kapcsolódóan a múzeumban 

bemutatjuk tábor záró kiállításának anyagát. 
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Programok: 

  

1. Farsangi családi nap 

Időpont: 2019.02.02. 14:00-17:00 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Fenntartói hozzájárulás: 20 000 Ft 

Leírás: 

Farsangi témájú néprajzi kiállításunk - Farsang - „Ó részegesek, oh torkosok, oh ti fassangosok ...” - 

Az „ördög innepe” a Dél-Dunántúlon és Zalában - megnyitója alkalmából invitáljuk a múzeumba a 

családokat. Az érdeklődők kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, s a szórakozva tanulás 

jegyében megismerkedhetnek a régi farsangi hagyományokkal és az ezekhez kapcsolódó tárgyakkal 

is. 

  

2. Farsang farka - Jelmezes családi nap a múzeumban 

Időpont: 2019.03.02. 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Fenntartói hozzájárulás: 20 000 Ft 

  

3. Márciusi ifjak – családi nap 

Időpont: 2019.03.15. 10:00-15:00 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Fenntartói hozzájárulás: 20 000 Ft 

Leírás: 

A nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan - a megelőző évek hagyományait fenntartva - olyan családi 

eseményt szervezünk, amelyen a múzeum gyűjteményében fellelhető ’48-s tárgyak kerülnek 

bemutatásra. Amellett, hogy megismerhetik a látogatók a fegyverek történetét, kézbe is vehetik 

azokat. Valamint kézműves foglalkozás keretében kokárdát, csákót, pártát, kardot, puskát készítünk. 

  

4. Húsvéti készülődés - Családi nap 

Időpont: 2019. 04.13. 14:00-17:00 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Fenntartói hozzájárulás: 30 000 Ft 

Leírás: 

Hagyományosan minden év húsvétját megelőző szombat délutánon megrendezésre kerül az évről 

évre egyre nagyobb érdeklődéssel kísért családi rendezvény. A programon a néprajzi gyűjtemény 

féltett hímes tojásai nyújtják a hiteles mintát a díszítési munkához. Szakember vezetésével a 

résztvevők kipróbálják a karcolási, viaszolási technikákat, és még gyönggyel is történik a tojások 

díszítése. A program minden évben a Múzeumok Őszi Fesztiválja legnépszerűbb rendezvénye. 
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5. Múzeumok Éjszakája 

Időpont: 2019. június 22. 18:00-24:00 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Saját bevételből 

Leírás: 

Az országos eseményhez kezdetektől fogva csatlakozik a Balatoni Múzeum. Évről évre mindig új, 

tartalmas minden korosztály igényeit kielégítő program csokorral várjuk a látogatókat. A cél az, 

hogy azok, akik egész évben nem is mennek múzeumba, legalább ezen az éjszakán térjenek be és 

így ismerjék meg a számos pozitív változáson keresztül ment múzeumok és kiállítások gazdag és 

izgalmas kínálatát, ahova hétköznap is érdemes visszatérni.  A múzeum éjszakai programjait mindig 

az aktuális időszaki kiállítások témája határozza meg. Amely eseményeken minden korosztály 

megtalálja a maga számára legérdekesebb programot. 2019-ben is szeretnénk csatlakozni az 

országos szintű rendezvényhez, amely már túlmutat egy-egy intézmény keretén. 

  

6. Kulturális Örökség Napjai 

Időpont: 2019.09.21-22. 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Havasi Bálint 

Saját bevétel, GWZO hozzájárulás, pályázati forrás 

Leírás: 

1991-ben az Európa Tanács az Európai Unió támogatásával útjára indította az Európai Örökség 

Napok (European Heritage Days) elnevezésű rendezvényt. A rendezvénysorozat Magyarországon 

először 1999-ben került megszervezésre. A Balatoni Múzeum 2006-ban csatlakozott először a 

rendezvénysorozathoz. 

A 2019. évben az örökségnapok keretében a múzeum a római örökséget, ezen belül is a Keszthely-

fenékpusztai római erődöt és az erőd bemutathatóságának kérdését állítja középpontba. 

A rendezvényhez kapcsolódva szeptember 21-22-én nemzetközi konferenciát szervezünk a Helikon 

Kastélymúzeummal közösen “Romain Heritage Behind of the Limes. Reconstruction and 

Visualization of Roman Heritage in the Hinterland of the Danube” címmel. Szeptember 21-én 

délután pedig megnyitjuk a nagyközönség számára a “Castrum Virtualis - Vissza a jövőbe, 

időutazás a Keszthely-fenékpusztai erődben” című kiállítás. 

  

7. Óvodapedagógusok napja 

Időpont: 2018. október 

helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Pályázati forrásból 

Leírás: 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendezésre kerülő pedagógusoknak szóló program 

olyan interaktív bemutató foglalkozásokat, speciális – a legújabb kutatásokat bemutató előadásokat 

tartalmaz, amely szorosan kapcsolódik a múzeum múzeumpedagógiai tevékenységéhez. 
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8. Mesterségek napja 

Időpont: 2018. október 26. 14:§0-17:00 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Pályázati forrásból 

Leírás: 

Az évről-évre nagy sikerrel megrendezett programot a Múzeumok Őszi Fesztiválja idején 2019-ben 

is megvalósítja a Balatoni Múzeum. A múzeum számos mesterség végtermékét őrzi 

gyűjteményében, amelyek megelevenednek e napon. A családok apraja nagyja kipróbálhatja a 

tucatnyi mesterséget. Nem titkolt cél, hogy akár valamelyik mesterséget megszerettetve, maga is 

művelője legyen annak. Így járulva hozzá a hagyományok, a magyar kultúra ápolásához 

megőrzéséhez. 

  

9. Őszbúcsúztató - Családi nap 

Időpont: 2018. október 31. 14:00-17:00 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Pályázati forrásból 

Leírás: 

Az őszbúcsúztató családi napon a gyerekek különböző technikákkal libát készítenek, a 

néprajzkutató interaktív előadásában megismerkednek a Márton naphoz fűződő szokásokkal. Őszi 

termésekből különféle technikákkal színes díszeket állíthat elő a család apraja-nagyja. 

  

10. Karácsonyi családi nap 

Időpont: 2018.12.14. 

Helyszín: Balatoni Múzeum 

Felelős személy: Németh Péter 

Fenntartói hozzájárulás: 30 000 Ft 

Leírás: 

A hagyományosan megrendezésre kerülő program a karácsony-várásban segít szellemi és fizikai 

értelemben. Szakemberek segítségével készítenek a családok együtt karácsonyi díszeket, kis 

ajándéktárgyakat, gyúrják a mézeskalácsot. 2019-ben is szeretnénk meghitt karácsonyi hangulatot 

varázsolni a múzeumban a családok számára! 
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