
A Bélyegmúzeum idén is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozathoz. A nálunk 

megrendezésre kerülő programokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

Tanárok éjszakája a Bélyegmúzeumban  

A 2014. október 10-én 15 és 20 óra között zajló program során a pedagógusok megismerhetik múzeumi óráinkat 

és kipróbálhatják, hogyan használható a bélyeg a tanórák színesítésére. A bemutatásra kerülő történelem-, rajz-, 

és énekórák során a hozzánk érkező pedagógusok saját tapasztalatokat gyűjthetnek múzeumi óráinkról. Az órák 

után pedig rövid beszélgetés keretében várjuk véleményüket. Megfelelő számú jelentkező esetén a történelemórát 

15:00 és 16:00 óra között próbálhatják ki, az énekórára 16:30 és 17:30 óra között kerül sor, míg a rajzórát 18:00 

és 19:00 óra között tartjuk. A délután során működő műhelymunka interaktív eszmecserére ad lehetőséget, ahol a 

tanárok bélyeges tapasztalatait, ötleteit is várjuk. Ekkor megismerkedhetnek a többi, már előkészített múzeumi 

óránkkal, illetve várjuk javaslataikat további témakörökre, amelyeken szívesen részt vennének osztályaikkal. Az 

este programjaira a résztvevők számára regisztráció szükséges. Regisztrálni lehet a 

schuller.agnes@belyegmuzeum.hu e-mail címen vagy a +36-1/342-3757-es telefonszámon 2014. szeptember 29. 

10:00 órától 2014. október 9. 12:00 óráig.  

 

Bélyegséták Budapesten  

A Múzeumok Őszi Fesztiválja során három szombat délelőtt 10 és 12 óra között (2014 október 4., 2014. október 

18., 2014. november 8.) várjuk az érdeklődőket, hogy együtt tegyünk bélyeges sétát egy-egy budapesti 

helyszínen (Margitsziget, Városliget, Budai vár), amely során jól ismert köztereinket a bélyegtervezők és 

bélyeggyűjtők szemszögéből vesszük nagyító alá. Sétáink alkalmával felelevenítjük többek között az egy-egy 

épülethez, szoborhoz vagy kulturális tereink névadóihoz köthető bélyegek képét, megismerkedünk tervezőik 

életútjával és a nap mint nap látott helyek történetével. Túránk végén pedig, akinek van kedve, a múzeum falai 

között, és a már megismert bélyegek segítségével idézheti fel aznapi útvonalunkat. (A séta rossz idő esetén sem 

marad el, ugyanis a múzeum kiállítótermében, vetítettképes előadás segítségével tesszük meg az utat.) A séta 

kiindulási pontja minden esetben a Bélyegmúzeum, ahonnan a kiválasztott helyszínek tömegközlekedéssel 

könnyen, rövid idő alatt megközelíthetők. Mivel minden alkalommal szükség lesz ezek igénybe vételére, kérjük, 

hogy a résztvevőknél BKK-bérlet, vagy megfelelő számú jegy, illetve a kedvezmények igénybevételére és 

utazásra jogosító igazolványok legyenek ott. A felmerülő utazási és esetleges büntetési tételeket a múzeumnak 

nem áll módjában finanszírozni! Az útvonalról a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk. A programokra előzetes 

regisztráció szükséges, amit a schuller.agnes@belyegmuzeum.hu e-mail címen vagy a +36-1/342-3757-es 

telefonszámon tehetnek meg a következő időpontokban:  

Az október 4-i programra (Margitsziget) 2014. szeptember 29.10:00 órától 2014. október 3. 12:00 óráig  

Az október 18-i programra (Városliget) 2014. október 13. 10:00 órától 2014. október 17. 12:00 óráig  

A november 8-i programra (Budai vár) 2014. november 3. 10:00 órától 2014. november 7. 12:00 óráig  

 

 



Ki mit tud az első világháborúról  

2014. október 11-én 10 és 13 óra között egy interaktív, tárlatvezetéssel egybekötött ismeretbővítő vetélkedőre 

invitáljuk a családokat a Bélyegmúzeum Háború és bélyeg című kiállításának segítségével, ahol a „nagy háború” 

eseményeit posta-és bélyegtörténeti szempontból vehetik nagyító alá. A vetélkedő során bélyegek és postai 

küldemények segítségével eleveníthetik fel a résztvevők az idén 100 esztendeje kirobbant, és a világot 

megrengető háború eseményeit. A feladatok megoldása közben a család minden tagja megismerkedhet az I. 

világháború történéseivel, egy kicsit más szemszögből, mint ahogyan azzal a tankönyvekben találkozhatunk. A 

bélyeggyűjtők aprólékos módszereit alkalmazva, lépésről lépésre haladva ismerhetik meg az első világégés 

egyes, történeti és bélyegtörténeti szempontból fontos mozzanatait, méltón megemlékezve a történelem ezen 

sorsfordító időszakát végigélő és harcoló hétköznapi emberekről és hősökről. A vetélkedőre minden érdeklődőt 

szeretettel várunk: gyerekeket szülőkkel, unokákat nagyszülőkkel, baráti társaságokat. A vetélkedőn részt vevő 

csapatoknak regisztráció szükséges, de a lelkes szurkolókat és érdeklődőket regisztráció nélkül is szeretettel 

várjuk! Regisztrálni 2014. szeptember 29. 10:00 órától 2014. október 10.  

12:00 óráig lehet a schuller.agnes@belyegmuzeum.hu e-mail címen vagy a +36-1/342-3757-es telefonszámon.  

 

Kamarakiállítás a Bélyegmúzeum új arculati terveiből  

A Bélyegmúzeum ősszel új arculattal lép a nagyközönség elé, amelyet bélyegtervező grafikusművészek 

készítenek. Az új arculati elemek terveiből kamarakiállítást rendezünk. A 2014. október 18-án 16 órakor 

kezdődő megnyitón az érdeklődők művész-közönség találkozó keretében ismerkedhetnek meg a projektben részt 

vevő grafikusművészekkel. A kiállítást Csegezi Tamásné, a Magyar Posta ny. filatéliai igazgatója nyitja meg. Az 

elkészült tervekről kikérjük a közönség véleményét is. Az őszi fesztivál ideje alatt várjuk szavazataikat, melynek 

eredményét 2014. november 7-én tesszük közzé honlapunkon. A győztes arculati terv alapján megújult 

weboldalunkkal pedig decembertől ismerkedhetnek az érdeklődők.  

A programokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

Helyszín:  

Budapest, VII. kerület Hársfa utca 47. www.belyegmuzeum.hu  


