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A Beszélő köntös nyomában című időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások 

célja az volt, hogy megismertessük Kecskemét és a környező települések ifjúságát – az óvodástól a 

főiskolás korosztályig – a Duna-Tisza köze és Kecskemét város hódoltság előtti  életmódjával, 

történetével; a török uralom következményeivel, a város pusztáinak elnéptelenedésével; A 

Háromváros, közöttük Kecskemét hódoltság kori virágzásával; gazdálkodásával (gyümölcstermelés, 

marha-tartás); kézművességével (szabók, ötvösök); piacozási szokásaival; a város vallási 

felekezeteivel. Célunk volt továbbá, hogy az új ismeretek, a múzeumi élmény erősítsék a helyi 

identitást, a városhoz kötődést.  A téma projektszerűen dolgoztuk fel, igyekeztünk minél több 

szempontból megközelíteni az óvodástól a főiskolás korosztályon át a felnőtt korig. Az ismeretszerzés 

és elsajátítás több ponton kapcsolódott az iskolai tantárgyakhoz: a történelemhez, az olvasás és 

irodalomhoz, a környezetismerethez, a hon- és népismerethez, az énekhez, valamint a rajzhoz és 

technikához. Programunkba bekapcsoltuk a fogyatékkal élőket is, elsősorban a tanulási 

nehézségekkel küzdő és szellemei fogyatékos gyermekeket, valamint a gyengén látó és vak fiatalokat, 

felnőtteket, de a siket és halmozottan hátrányos látogatók számára is nyújtottunk élményszerű 

interaktív foglalkozásokat. 

A kiállítás és a múzeumpedagógiai program a tervezéstől kezdve a kiállítás – építésen át a 

megvalósításig egymás mellett, egymásra épülve alakult ki. A kiállításba beépítettünk olyan 

múzeumpedagógiai elemeket, amelyek a téma megismerését a gyerekek számára élvezetessé, 

izgalmassá és megtapasztalhatóvá tették. Minden teremben interaktív elemek: filmvetítés, érintő-

képernyős interaktív táblák, számítógépes animációk várták a diákokat.  

Módszertani szempontból a tárlat megtekintése és a foglalkozások során nagy szerepet 

kapott a közös játék tevékenység, a kreatív és művészi alkotási lehetőség, valamint a 

drámapedagógia. A múzeumpedagógiai foglalkozások eszköztárában pedig jelentős szerepet 

játszottak az egyes gyűjteményekből a szakmuzeológus munkatársak által kiválasztott több 

példányban rendelkezésre álló műtárgyak, valamint azok másolatai, amelyek a szemléltetés 

speciálisan múzeumi lehetőségeiként járultak hozzá az ismeretszerzéshez. 

A megerősítést, az ismeretek elmélyítését célozta a kiállításba kihelyezett A  kaftán rejtélye 

társasjáték. A földszinti lépcsőfeljáró előtti szabad térben egy óriás társasjátékot alakítottunk ki. A 

játék 4x4 méteres nagyságú volt, melyen nagyméretű bábokkal és dobókockával lehetett játszani. A 

társasjáték célja az volt, hogy a török uralom alatti Kecskemét város helyi történelmét, társadalmát, 

életmódját, valamint a török csapatok sajátosságait megismerjük. A játék egy kalandos utazásra 

invitálta a látogatókat, melynek során kérdésekre kellett megtalálniuk a válaszokat, titkokat kellett 

megfejteniük, melynek jutalmaként a nyertes játékos megismerhette, milyen titkot rejtett a 

Kecskeméti kaftán, ami megállította a törököket. A Start játékmezőről 6-os dobással lehetett elindulni, 

majd mindenki annyit lépett a bábujával, ahányat a dobókockával dobott.  A játékosnak mielőtt a cél 

mezőbe érkezett, meg kellett szereznie a 3 db kaftán szimbólumot, melyet a játékmezők között  

található kaftán jelzésű mezőkre lépve kaphatott meg. Az előrejutást nehezítették a Kockáztatsz? 

feliratú mezők, amelyekre lépve valamilyen kérdésre kellett válaszolni. A játékmezőre érve a játékos 

választott egyet a játékkártyák közül. A játékvezető felolvasta a kérdést, amelyre válaszolni kellett. A 

helyes választ is a játékvezető ellenőrizte. Ha sikerült válaszolni 6-ot előre léphetett a játékos, ha nem 
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5-öt vissza kellett lépni. Ha nem mert kockáztatni, vagyis a kérdésre válaszolni, egy körből kimaradt. A 

játék kellékei a kérdéseket és válaszokat tartalmazó Kockáztatsz? hátoldalú kártyák és a kaftán 

szimbólumok voltak. A játék során szükség volt egy játékvezetőre, aki a kártyákat kezelte, és ügyelt a 

szabályok betartására. A játék nyertese az volt, aki leghamarabb elérte a díszes kaftánt ábrázoló CÉL 

mezőt.  

A foglalkozások első felében, vagy az interaktív tárlatvezetések során az alábbi 

tevékenységekre került sor. A kiállítás bemutatása során a legkisebb gyerekeket visszarepítettük az 

időben. A Cifrapalotába belépő gyermekek „Varázs fejfedők” korabeli kalapok, cselédsapkák, 

turbánok segítségével léphettek vissza a török kori Kecskemétre. A könnyebb átélés, a 

szórakoztatóbb, élvezetesebb információ átadás-átvétel érdekében élő interpretátor – Cinna 

szerepébe, illetve öltözetébe bújva – vezette végig a gyerekeket, diákokat a kiállítás különböző terein. 

A játékos tárlatvezetés során a gyerekeket aktivizáló párbeszédes, az érzékszerveket is igénybe vevő 

módszert alkalmaztunk.  

 

A fogadó térben a gyerekek egy lőrésen keresztül bekukucskálva vehették szemügyre a török 

kaftán másolatát, miközben röviden átbeszéltük a történetét. A következő terembe lépve a földön 

elénk táruló középkori Kecskemét és környékének térképét vehettük szemügyre, valamint a 

korszakban használatos, a régészeti ásatások során előkerült használati tárgyakat. A bemutatott 

tárgyak közül a háromlábú lábast és a kacort kézbe is vehették a gyerekek.  

A következő teremben A török térfoglalás történetével ismerkedhettek meg a látogatók egy 

projektoros kivetítő segítségével. A török-magyar harcok résztvevőinek, katonáinak, fegyvereinek a 

megismerését, élményszerű megtapasztalását egy ágyúgolyó, valamint egy fokos kézbe vétele 

segítette.  

A céhek termében a szabómester által felhasznált korabeli textilek (posztó, gyolcs, pamut- és 

lenvászon, selyembrokát) másolatait, mai változatait tapinthattuk meg, valamint a legkisebbek a 

szabómester gyűszűjét is az ujjukra húzhatták. 
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A Kecskemét piacterét és vásárterét bemutató teremben egy nagy diorámán keresztül 

kaphattunk képet a mezőváros korabeli hétköznapjairól, megismerhettük a város lakóit, mestereit, 

útjait és tereit, majd kis csoportokban az érintőképernyő segítségével kvíz kérdésekre adhattak 

választ a gyerekek. Ugyanitt a fiatalok egy kosár (műanyag-) zöldség és gyümölcs közül választhattak 

egyet-egyet. Utána mindenki megnevezte az általa választottat, majd el kellett döntenie, hogy 

árulták-e a török kori kecskeméti piacon. A hajdani város főterén állt a szégyenoszlop. A korabeli 

büntetésmódokat megismerve a gyerekek felpróbálhatták a nyakkalodát és a béklyót. A 

kovácsműhelyt bemutató egységben pedig működésbe hozhatták a fújtatót.      

 

  Az ötödik teremben a tőzsérek útját jártuk végig panorámaképekkel, és táji-történelmi 

jelenetekkel. A kivetítőn időnként érdekességek jelentek meg Tudtad-e? felirattal, valamint 

információs ablakok arról, hogy hová illetve honnan mit szállítottak a megjelenő kereskedelmi 

utakon. A pásztorok életét is ebben a teremben ismerhették meg a gyerekek, ahol kézbe vehették a 

rovásfát, a kutyagerincet, vagy ráülhettek a fejőszékre. 

 Az emeleten  „A beszélő köntös,  önálló életével” ismerkedtünk meg. A valódi történettel 

1596-ból, majd annak különféle változatai jelentek meg a város emlékei között; az irodalmi mű 

megszületésének forrásvidéke: Kecskemét, Nagykőrös, Szeged. Mikszáth és Jókai kecskeméti 

ihletettségei. Az irodalmi mű és változatai: operett, filmek, színmű, rádiójáték, képregény és rajzfilm.   

A kiállítás utolsó terme igazi török csemege volt: „A kádi szobája”  – az 1500-as években 

Kecskeméten is működött török jogi és gazdasági képviselő személyiség és tárgyi kultúrájának 

megidézése eredeti (törökországi, ausztriai) és hazai tárgyak, felszerelések segítségével. A szobába 

belépve a látványon kívül a többi érzékszervre is igyekeztünk hatni. A török kultúra részét képezték a 

különféle fűszerek használata, a sokféle virág termesztése. Ezzel kapcsolatban a gyerekeknek 2-3 féle 

fűszernövényt kellett megszagolniuk. Pl. az ánizs esetében azt is ki kellett találniuk, hogy melyik ma 

kapható édesség ízesítőjeként használják. A virágok illatát (pl. rózsa)pedig szintén ki kellett találniuk a 

megszagolt illóolajok segítségével. De az ízek érzékelését is bevetettük, különféle aszalékok 
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(szultánmazsola, aszalt paradicsom, áfonya, hibiszkuszvirág), magvak, a halva és rózsaszörp 

kóstolásával. 

A fent felsorolt tevékenységek a múzeumpedagógiai foglalkozások részét képezték, valamint 

az interaktív tárlatvezetések egészét.   

A múzeumpedagógiai foglalkozásaink második felében a diákok többféle program közül 

választhattak. 

Óvodás korosztály: 

- Törökbasa báb készítése 

- Török minta lenyomatának elkészítése, majd színezése 

- Török basa színező 

 

Alsó tagozatosok: 

- Török turbán, és kendő készítése 

- Törökbasa báb készítése 

- Minaret készítése 

- Pecsétes céhlevél készítése – a szabócéh korabeli pecsételőjének másolatával (pecsétviasszal, 

Kecskemét város korabeli metszetével ellátott régiesített papírra) 

- Szőnyegcsomózás és szövés – szövőkeret segítségével 

- Mesterségek nyomában – ötvösség – fémlemez domborítása domborító toll segítségével 

- A  kaftán rejtélye társasjáték 

- A kecskeméti piaci forgatagban – drámapedagógiai foglalkozás 

Résztvevők: 1 vásári kikiáltó/kisdobos, 6 vásárló, Fazekasok, Szabók, Mézeskalácsosok, Szűcsök, 

Csizmadiák, Takácsok, Gyümölcsárusok 

A kisdobos kap egy kalapot, kisdobot és egy kikiáltó szöveget 

Vásárlók kapnak tarisznyát, kosarat, batyut, pengőt 

Iparosok kapnak kötényt, portékáikat kínáló versikét, az eladásra kínált áruikat. 

Fazekas kellékei: ikerszilke, kisköcsög, kiskancsó, tál, tányér, gyertyamártó edény, kályhacsempe. 

Szabó kellékei: ing, kabát, nadrág 

Mézeskalácsos kellékei: mézeskalácsok  

Szűcs kellékei: hímzett kabát, bőrmellény, kucsma, bőrök. 

Csizmadia kellékei: 2 pár csizma, bocskor. 

Takács: szőtt kelmedarabok 
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Gyümölcsárus: barack, alma, körte másolatok 

A játék menete: 

A kisdobos kihirdeti a vásárt. A vevők versikékkel kínálják portékáikat, a vevők elindulnak vásárolni. 

Alkudozni fontos! Vásár után megbeszéljük, melyik vevő mit és kinek vásárolt. Majd megbeszéljük az 

iparosokkal, hogy mit és mennyit sikerült eladniuk, hány pengőt kerestek, és meg vannak-e elégedve 

a vásárral. Zárásként én sem engedem el őket vásárfia nélkül. 

 

 

- Vendégségben a kádinál – drámapedagógiai foglalkozás (fűszerek, illatok, ízek, török turbán, 

kendő, magyar süveg, vendéglátás 

Résztvevők: Kádi, török szolgák, háremhölgyek, magyar nemesek 

Minden résztvevő jelzésszerű öltözetet kap. A Kádihoz magyar követség érkezik, akik ajándékokkal 

halmozzák el vendéglátójukat, cserébe arra kérik, tegyen igazságot ügyükben. A kádinál 

megismerkednek a török fűszerekkel, csemegékkel (aszalt gyümölcsökkel, magvakkal, halvával), a 

fűszeres (koffeinmentes) török kávéval, rózsaszörppel, virágok illóolajaival.  
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- A török akcse kincslelet nyomában – játékos, keresgélő feladatlap jutalomért. Minden rejtély 

megoldásáért, minden kérdés megválaszolásáért a kincskeresők egy-egy török akcsét kaptak. A 

kincskeresés végén, ahány akcsét sikerült összegyűjteni a kincskeresőknek, annak megfelelően 

„vásárolhatták le” talált kincseiket a török bazárban, ahol lehetett vásárolni török csemegéket, 

hűtőmágnest, kártyanaptárt  vagy kulcstartót a kiállítás kaftán szimbólumával és logójával. 

 

Felső tagozatos diákok: 

- Pecsétes céhlevél készítése – a szabócéh korabeli pecsételőjének másolatával (pecsétviasszal, 

lúdtollal, régiesített papírra) 

- Szőnyegcsomózás és szövés – szövőkeret segítségével 

- A  kaftán rejtélye társasjáték 

- Vendégségben a kádinál – drámapedagógiai foglalkozás  

- A török akcse kincslelet nyomában – játékos, keresgélő feladatlap jutalomért.  

 

Középiskolás tanulók, főiskolások és kéttannyelvű általános iskolások számára: 
 

 

„A beszélő köntös” nyomában tárlat középiskolai múzeumpedagógiai alkalmain belül a 16-17. 

századi viselet és táplálkozás kultúrájára irányítottuk a figyelmet. 

A Dolmányok, menték, köntösök – A kora újkori öltözködésről című programunk Mikszáth 

regényének fő motívumából, a védelmet biztosító köntösből indult ki. Elsőként megnéztük a kiállítás 

emblémájaként választott, modern kori török kaftánt, majd ellátogattunk a tárlatban berendezett 

kecskeméti szabó, ötvös és a szűcsmesterek céheibe. Ezután egy vetítettképes előadás következett, 

melyen belül a török és magyar férfi viselet hasonlóságait elemeztük, az asszonyok nyugati mintára 
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kialakított ruházatát, majd a különleges ékszereket, illatszelencéket vizsgáltuk meg. Az előadáson 

elhangzó ismeretanyagot minden alkalommal játék előzte meg, így a diákok a megszokott passzív 

befogadói szerepből egy aktív szituációba keveredtek. 

Például Az Öltöztess fel!-játék során az önként jelentkezőknek bekötöttük a szemét, és a 

kezükbe adtunk néhány szoknyát, nadrágot, kabátot. A résztvevőknek vakon kellett a társukra adniuk 

a ruhákat, melyeket jelmezboltból vásároltunk. A Tollak és szőrök programrészben a kalapviseléssel 

kapcsolatos divatos prémekkel és tollakkal ismerkedtünk. A szőröket egy helyi szűcsmester, a tollakat 

pedig a Kecskeméti Vadaspark bocsátotta rendelkezésünkre. A férfifej éke játék alkalmával néhány 

parókát, és bajuszt osztottunk szét, melyek közül ki kellett válogatni, hogy melyik lehetett a kornak 

megfelelő haj,- és bajuszviselet, és fel kellett adni őket egy vállalkozó kedvű diákra. Emellett 

anyagfelismeréssel, illatok szagolgatásával, villámkérdésekkel és igény szerint Zsebszöveg szituációs 

játékkal is készültünk. Az anyagfelismerésben selyem, bársony, posztó, és brokát textíliák mai 

változatait kellett kitapogatni, az illatszagolgatás során többek között jázmin, narancsvirág és rózsa 

illóolajokat osztottunk szét. A Zsebszöveg -játék szabadon választható része volt a foglalkozásnak. Az 

egyik kiinduló szituáció – mely részben egy levéltári adatból származott – egy szabó legény 

öngyilkosságáról szólt, aki nem ment át a mestervizsgán. A játékban éppen erről pletykálkodtak a 

szereplők, miközben 3-3 előre megírt mondatot kellett beépíteniük a jelenetbe.  

A másik választható foglalkozásunk A kora újkori táplálkozás – Magyar ételek, török hatások 

volt. Ezen a fiatalok megtudhatták, hogy mit ettek és mit ittak eleink az 1500-1600-as években. 

Elsőként meglátogattuk Kecskemét két fontos helyszínét a kiállításban: a piacteret valamint a török 

bíró, azaz a kádi szobáját, majd a piaci portékák és török szokások témáját alapul véve megvitattuk, 

hogy hány tányérból ettek, használtak-e villát, és reggeliztek-e a 15-16. századi magyarok. Az előadás 

interaktív elemei közé tartozott például a Mit ettek, mit nem ettek? villámkérdés-sor, de 

ételízesítőket, fűszereket, italokat is megszagoltunk, és édességeket, így aszalt gyümölcsöket, és 

lekvárféleségeket kóstolgattunk, mivel a kora újkorban rengeteg gyümölcsfélét és liktáriumot 

fogyasztottak eleink. Az Ebédidő elnevezésű feladat során ki kellett találni, hogy hogyan, mely 

evőeszközökkel, tányérokkal terítettek a kora újkorban, és meg lehetett teríteni a kitett eszközök 

segítségével. Természetesen fény derült arra, hogy nem porcelán tányérokat, hanem ezüst, ón, vagy 

égetett agyag edényeket használtak, és hogy nem valószínű, hogy a ma ismeretes háromágú villát 

mindenhol alkalmazták. A Hús-hierarchiában kiderült, hogy minden korszaknak megvolt a maga étel-

divatja, és ez igaz a húsfélékre is. A csapatok egy-egy ábrán különféle húsokat helyezhettek el, az 

alapján, hogy melyiket gondolták a főurak kedvencének, és melyiket a szegények ételének. Szintén 

külön választható eleme volt a foglalkozásnak a De ki vagyok én? –Vendégségben a kádinál szituációs 

játék, melyben egy kijelölt játékos egy számára ismeretlen helyzetbe, például a kádi ünnepi 

vacsorájának előkészületeibe csöppen, melynek részleteit a társai dolgozhatták ki, s a kijelölt diáknak 

ki kellett találnia, hogy ő kit alakít ebben a jelenetben. 

Ezeket az alkalmakat főiskolás csoportoknak is ajánlottuk, így a Kecskeméti Főiskola Erasmus 

programba bekapcsolódó külföldi diákjai is ellátogattak hozzánk.  

A programot angolul tanuló általános iskolás csoportoknak is meghirdethettük, így a 

nyelvgyakorlás is szerepet kapott a foglalkozás során.  Az angol nyelvű interaktív előadások menete 

és tartalma ugyanaz volt, mint a korábbiakban bemutatottaké, de ebben az esetben a korosztálynak 

megfelelően leegyszerűsítettük a feladatokat és magyar szó egyáltalán nem hangzott el. A diákok 

mind a magyar, mind pedig az angol nyelvű programokon nagyon élvezték a mókás próbatételeket, 

és rengeteg számukra ismeretlen információ birtokában térhettek haza. 

 

Főiskolások: 
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- Múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása a Beszélő köntös nyomában kiállításban. Múzeumi 
módszertani óra Tanítóképzős főiskolai hallgatók (nappali és levelezősök) számára 

 

Tanulási nehézségekkel küzdő és szellemei fogyatékos gyermekek: 

- Törökbasa báb készítése 

- Török minta lenyomatának elkészítése, majd színezése 

- Szőnyegcsomózás és szövés – szövőkeret segítségével 

- Vendégségben a kádinál 

 

 

Gyengénlátó és vak látogatók számára: 

A kiállításhoz kísérleti jelleggel kidolgoztunk speciálisan vakoknak és gyengénlátóknak szóló 

programot, amely során a hallás, a tapintás, a szaglás és az ízérzékelés képességeire alapoztunk. A 

foglalkozásokat a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének kecskeméti, bajai és szegedi csoportjai is 

igénybe vették. Interaktív tárlatvezetés a fent leírt módon, a tapintható tárgyak körének 

kibővítésével. 
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A kiállításhoz kapcsolódó egyéb múzeumpedagógiai programok: 

Tanárok Éjszakája:  

2015. október 09. A beszélő köntös nyomában kiállítás múzeumpedagógiai módszereinek, 

lehetőségeinek bemutatása  

A Tanárok ezeregyedik éjszakája rendezvény célja a Beszélő köntös nyomában című kiállítás és 

programjainak bemutatása volt, elsődlegesen a pedagógus közönség számára. A kiállítás bemutatása 

során igyekeztünk szakmai tárlatvezetést nyújtani, amelyben Székely György régész és Hajagos Csaba 

történész muzeológusok működtek közre. Ugyanakkor arra is törekedtünk, hogy a tanárok a 

gyermekek számára kidolgozott foglalkozásokból is ízelítőt kapjanak. Így termenként haladva a 

szakmai tárlatvezetés után sor került a pedagógusok aktivitására is. Megnéztük, milyen életmódra, 

milyen településformákra következtethetünk a földön található nagyméretű középkori térkép 

segítségével. A pedagógusoknak ki kellett következtetniük, hogy mire használták a kacort. Meg kellett 

saccolni egy ágyúgolyó súlyát, majd kézbe véve érzékelhették is azt. Működésbe hoztuk a 

kovácsfújtatót, majd a vállalkozó szellemű pedagógusok a nyakkalodát is magukra vehették. Fel 

lehetett próbálni a kaftán másolatát, majd vendégségbe érkeztünk a kádihoz, ahol török csemegéket, 

többek között halvát és rózsaszörpöt kóstoltak az érdeklődők. 

Látogatószám: 27 fő 

 

Török csemege:  

2015. október 17. A kiállításhoz kapcsolódó családi napon a gyerekek kipróbálhatták a nemezelés, a 

szőnyegszövés és a rózsaszappan készítés fogásait.  
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Látogatószám: 208 fő 

Számvetés:  

Az eltelt hónapok során készült diákmunkák bemutatása kamara kiállítás formájában a kiállítási Piac 

tér mellett. Az utolsó hetekben volt látható a kiállítás teljes időtartama alatt készült 

gyermekmunkákból egy válogatás, amelyet ünnepi keretek között a kiállítás záró napján mutattunk 

be a nagyközönségnek. A záró program keretében Hajagos Csaba kurátor tartott tárlatvezetést a 

kiállításban dr. Fogarassi Zsuzsa a Ráday Múzeum vezetője segítségével, aki a vendégeket egy ötvös-

mesterség bemutatóra invitálta a Ráday Múzeumba. A gyerekek és a játékos kedvű felnőttek pedig 

magukra ölthették a korszak ruhamásolatait, jelmezeit, amelyről kollégáink fotókat is készítettek. 

Kézműves tevékenységeinken belül pedig rózsa illatú szappant önthettek, céhpecsétes mesterlevelet, 

minaretet, török basa bábot készíthettek, ötvös tálat domboríthattak illetve kipróbálhatták a 

szőnyegszövést. A program során a látogatók török csemegéket, rózsaszörpöt és teát kóstolhattak. A 

program ingyenes volt, résztvevői vegyes korosztály, összesen 296 fő vett részt. 

 

 

A célkitűzéseink megvalósulása. 

A kiállítás múzeumpedagógiai programja jól illeszkedik a kecskeméti iskolák helytörténeti 

kerettantervébe. A nagy látogatószám tükrözi a helyi értékek iránti érdeklődést, az iskolai oktatás 

kiegészítésére, megerősítésére, élményszerűvé tételére alkalmas programtervet sikerült 

kidolgoznunk, amire a pedagógusok válaszreakciói is pozitív értékeléseket adtak.  Hivatalos levélben 

is kaptunk elismeréseket: 

Elismerésemnek és köszönetemnek szeretnék hangot adni, Merinu Éva múzeumpedagógus 
kollégájuk munkájával kapcsolatosan. 

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 1. b osztályának osztályfőnökeként a 2015/2016-os tanévben eddig kétszer kértem 
foglalkozást a Cifrapalotában. 

A karácsonyi és  A beszélő köntös nyomában foglalkozások alkalmával Merinu Éva 
múzeumpedagógus a kis elsősök nyelvére lefordítva  olyan tökéletesen felépített múzeumórákat 
tartott nekünk, amelyeken magasan kvalifikált felkészültségéről, gyermekszeretetéről, empatikus 
lényéről, pedagógus vénájáról  győződhettem meg kísérő kollégámmal együtt. 
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A gyermekeknek hatalmas élménnyel szolgált ezzel, számunkra pedig egy valóságos 
továbbképzésként hatott. 

            Köszönet a kedves kollégájuk nagyszerű munkájáért! 

                                                                             Tisztelettel:  

Kecskemét, 2016. március 6.                                                                 Csitári Andrea 

                                                                                                                  tanító 

 

 

 

A program résztvevői: 

A beszélő köntös nyomában kiállítás múzeumpedagógiai foglalkozásai, programjai a Cifrapalota 

épületében valósultak meg. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.) 

A múzeumpedagógiai programokon részt vevők összlétszáma: 3.201 fő 

Interaktív tárlatvezetésre 70 csoport (7 alsó tagozatos, 27 felsős, 36 középiskolás csoport) összesen 

1.391 fő jelentkezett.  

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon 58 csoport (2 óvodás, 26 alsó tagozatos, 17 felső tagozatos, 10 

középiskolás és 3 főiskolás) összesen 1.243 fő vett részt.  

Speciálisan vak- és gyengénlátóknak szervezett programjainkon: 4 csoport, összesen 36 fő.    

Részletezve: 

A beszélő köntös nyomában interaktív tárlatvezetés: ( 70 csoport, 1.391 fő) 

 
09.08. Lestár Péter Kereskedelmi Középiskola 13.o. 6+1 fő  
09.09. Lestár Péter Kereskedelmi Középiskola14o. 7+1 fő 
09.10. Gáspár András Szakközépiskola 9.o. 27+4 fő 
09.11. Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola 4.o. 33+3 fő 
09.15. Lestár Péter Kereskedelmi Középiskola 13.o. 6+1 fő 
09.15. Katona József Gimnázium 12.o. 7+1 fő  
09.18. Rendernet 21fő  
09.18. Lestár Péter Kereskedelmi Középiskola 9.o. 11+1 fő  
09.22. Szent Imre Katolikus Ált.I. 5.o. 26+2 fő  
09.23. Etyeki Segítőkéz szoc alap Csop. 20 fő 
09.24. Lestár Péter Kereskedelmi Középiskola 10.o. 7+1 fő  
09.24. Szentesi Rigó Lajos Ált. I. 1-8.o. 115 fő 
09.29. Református Ált. I. 5.o. 23+1 fő 
09.30. Református Ált. I. 5.c. 20+1 fő  
10.01. Református Ált. I. 6.d. 24+1fő  
10.01. Kandó Kálmán Szakközépiskola 10.o. 10+1 fő 
10.07. Piarista Ált. I. 7.o. 8+1 fő 
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10.09. Szent Imre Katolikus Ált.I. 5.o. 27+2 fő 
10.09. Református Ált. I. 6.d. 23+1 fő folytatás 
10.09. Móra Ferenc Ált. I. 2-3.o. 22+2 fő 
10.14. Vásárhelyi 7.o. 4+1 fő 
10.14. Vásárhelyi Pál Ált.I. 4.o. 10 fő  
10.15. Katedra Művészeti Szakközépiskola 12.o. 34+3 fő 
10.15. Fülöpjakabi Ált.I. 1.o. 10+1fő 
10.15. Széchenyi István Vendéglátóipari Szakközépiskola 10.b. 18+1 fő 
10.16. Katona József Gimnázium 9.o. 15+2 fő  
10.20. Református Ált. I. és Gimnázium 11-12.o. 7+1 fő 
10.20. KVPL 9.o. 8 fő 
10.22. Kandó Kálmán Szakközépiskola 12.g. 19+1 fő 
10.27. Corvin Mátyás Ált. I. 6.o. 15+2 fő 
11.06. II. Rákóczi Ferenc Ált. I. 7.o. 14+1 fő 
11.10. Németh László Gimnázium 10.o. 25+1 fő  
11.11. Református Ált. I. 7.c. 24+2 fő 
11.17. Gáspár András Szakközépiskola 12.o. 6+1 fő  
11.18. Bányai Júlia Gimnázium 8.o. 29+2 fő  
11.19. Református Ált. I. 5.d. 18+2 fő 
11.19. Gáspár András Szakközépiskola  9.o. 30+1 fő 
11.27. Lestár péter Kereskedelmi Szakközépiskola  9.o. 19+1 fő 
11.27. II. Rákóczi Ferenc Ált.I. Rajz szakkörösök 5-7.o.(Kulcsár Erszébet) 14+1 fő  
12.02. II. Rákóczi Ferenc Ált.I. 5.o. 15+1 fő  
12.04. Református Ált. I. 8.o. 17+1 fő 
12.04. II. Rákóczi Ferenc Ált.I. 5.a 17+1 fő 
12.09. Juhar Utcai Szakiskola 12-14 éves 7+2 fő  
12.09. Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium 11.o. 25+1 fő 
12.10. Juhar Utcai Szakiskola 17-19 évesek 5+2 fő 
12.11. Kandó Kálmán Szakközépiskola 11.o. 17+1 fő  
12.15. Katedra Művészeti Szakközépiskola 9.o. 13+1 fő  
12.17. Piarista Gimnázium 11-12.o. 15+1 fő   
 
2016. 
01.06. Szent Imre Katolikus Ált. I. 6.o. 20+2 fő 
01.07. Piarista Ált. I. 6.a. 23+1 fő 
01.14. Református Ált. I. 7.o. 19+1 fő 
01.20. Kandó Kálmán Szakközépiskola 11.g. 11+1 fő 
01.21. Piarista Gimnázium 9.o. 17+1 fő  
02.21. Fülöpjakabi Ált. I. 3.o. 11+2 fő  
01.29. Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola 13-14.o. 14+8+1 fő  
02.03. Piarista Ált. I. 5.c. 20+1 fő 
02.03. Juhar Utcai Spec. Szakképző 20+3 fő 
02.05. Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola 13.o. 3+1 fő  
02.10. Ceglédi Közgazdasági I. 12.o. 4+1 fő  
02.11. Tiszakécskei Móricz Zs. Középi. 11.o. 8+1 fő 
02.22. Fülöpjakabi Á.I. 3.o. 11+2 fő  
02.24. Refi 6.o. 22+1 fő  
02.25. Refi 7.o. 23+1 fő 
02.25. Refi 6.c 20+1 fő 
02.25. Refi 8.c. 23+1 fő 
02.25. Kada 10.c 21+1 fő 
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02.25. Refi 9.o. 33+1 fő 
02.25. Magyar Ilona 3.o. 17+2 fő 
02.26. Refi 9.o. 31+1 fő 
02.26. Piár 9.o. 31+1 fő 

 

A beszélő köntös nyomában múzeumpedagógiai foglalkozások: (58 csoport, 
1.243 fő) 
 
09.15. Kandó K 13.o. 11+1 fő A kora újkori táplálkozás 
09.15. Katedra 10.o. 12+1 fő A kora újkori táplálkozás 
09.15. Kada Továbbképzősök 14.o. 11+1 fő Kiállításrendezés, programszervezés módszertana  
09.16. Mátyás Á.I. 2.a. 18+1fő Céhpecsétes oklevél 
09.23. KETIF 10+1 fő  
09.29. Lestár 11.o. 6+1 fő Dolmányok, menték, köntösök 
09.29. Piár 2.o. 21+2 fő szőnyegszövés 
09.30. Lestár 12.o. 6+1 fő Dolmányok, menték, köntösök  
09.30. Mátyás Á.I. 2.b. 25+2fő szőnyegszövés 
10.02. Újbudai Ádám Ált I. 5.o. 25+1 fő céhlevél 
10.02. Újbudai Ádám Ált I. 5.o. 28+2 fő divat 
10.02. Mátyás Á.I. 2.c. 27+1fő szőnyegszövés  
10.13. Orgoványi Á.I. 6-7.o. 39+2 fő céhpecsétes oklevél Orsival 
10.14. Hunyadi Á.I. 4.o. 15+3 fő céhpecsétes oklevél 
10.15. Refi 6.b. 22+2 fő A török akcse kincslelet nyomában 
10.15. Hunyadi Á.I. 2.o. 17+1 fő Céhpecsétes oklevél 
10.16. Lestár 12+1 fő divat 
10.22. Piár 3.b. 17+1 fő céhpecsétes oklevél 
11.03. Piár 2.o 21+2 fő török basa báb 
11.09. Petőfi Á.I.3.o. 13+1 fő Mesterségek nyomában -  Ötvösség 
11.10. Arany J. 2.o.25+1 fő Török basa báb 
11.11. Piár 2.o. 21+2 fő minaret  
11.12. Kandó 12.o. 29+1 fő divat 
11.13. Gyermekjóléti Központ 10-13 évesek 14+2 fő . Mesterségek nyomában -  Ötvösség 
11.17. Piár 2.o. 21+2 fő Ötvösség 
11.18. Kertvárosi Á.I. 5.o. 13+1 fő Vendégségben a kádinál 
11.19. Mátyás 7.o. 19+1 fő A kora újkori táplálkozás/angol nyelvű  
11.20. Piár 3.o. 60+6 fő ötvösség 
11.24. Piár 21+2 fő  
11.26. Jakabszállási Ovi 24+4 fő színező 
12.02. Arany 2.c. 25+1 fő  
12.09. Móricz. Á.I. 4.a. 14+2 fő Vendégségben a kádinál 
12.12. Kodály 6.b. 19+2 fő Vendégségben a kádinál 
12.17. Lestár 18 évesek 10+1 fő Dolmányok, menték, köntösök 
 
 
2016. 
01.06. Refi 3.a. 24+2 fő Vengégségben a kádinál 
01.08. Lestár 9.o. 12+1 fő  
01.12. Lestár 13.o. 5+1 fő 
01.13. Kandó 10.b. 26+1 fő 
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01.14. Kadafalvi 6.o. 16+2 fő kádi 
01.21. Refi 4.o. 23+2 fő kádi 
01.29. Kodály 6.o. 15+1 fő Dolmányok, menték, köntösök 
02.01. Mátyás 6.o. 30+1 fő A kora újkori táplálkozás/angol nyelvű 
02.02. Refi 4.o. 22+1 fő kádi 
02.04. Refi 4.o. 23+2 fő kádi 
02.09. KETIF főisk. 7+1 fő A kora újkori táplálkozás/angol nyelvű 
02.11. Zrínyi 3.o. 24+1 fő minaret 
02.17. Szent Imre 3.a. 21+1 fő kádi 
02.18. Vásárhelyi 6.o. 26+2 fő kádi 
02.19. Bocskai Utcai Óvoda 17+3 fő báb 
02.19. Kodály 2.o. 16+3 fő ötvösség 
02.23. Vásárhelyi 6.o. 29+1 fő kádi 
02.24. Piár 2.a. 15+2 fő céhlevél 
02.24. Kertvárosi 6.o. 20+2 fő kádi 
02.25. Zrínyi 3.a. 27+1 fő Akcse 
02.25. Zrínyi 4.o. 25+1 fő kádi 
02.26. Kodály 1.o. 18+4 fő Kádi 
02.26. Vásárhelyi 6.o. 23+2 fő Kádi 
02.26. Kertvárosi 7.o. 13+1 fő kádi 

 
Vak- és gyengénlátó csoportok számára tartott foglalkozások: 
 
09.23. Kecskeméti Vakok és Gyengénlátók Egyesülete bemutató foglalkozás: 2 fő 
10.21. Vakok és Gyengénlátók Kecskeméti Egyesülete 12 fő 
11.04. Vakok és Gyengénlátók Bajai Egyesülete 5 fő 
11.28. Vakok és Gyengénlátók Szegedi Egyesülete 17 fő 
 

 

 

Kecskemét, 2016. április 29. 

 

 

       Merinu Éva  

       múzeumpedagógus  


