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I.) MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BEMUTATÁSA, TERVEZETT HASZNOSÍTÁSA: 

A pályázatot két alapvető szempontból terveztük meg. Egyrészt a 2016/17-ik tanévben induló 
Királyi Vonatok foglalkozássorozat bevezetése zajlott, másrészt az ezt követő 
foglalkozássorozatra gondolva (Mesterképző) annak tárgyi hátterét és módszertani részét is 
elkezdtük kidolgozni. Ez utóbbi foglalkozássorozat 2017 őszén indult, a múzeum új állandó 
helytörténeti kiállítására támaszkodik (fodrászműhely, cipészműhely, kovács, királyi vadász és 
népi mesterségek bemutatása), és ezekhez kapcsolódóan műtárgymásolatok készítése a fő 
célunk az előkészítő szakaszban. 
A múzeum a 2016/17-ik tanévre, majd az azt követő 2017/18-ik tanévre is együttműködési 
szerződést kötött a gödöllői óvodákkal, illetve az első tanévben még két vidéki óvodával. 
 
I.1.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉST KÖTÖTT ÓVODÁK: 

Gödöllői Kastélykert Óvoda 
Gödöllői Kikelet Óvoda 
Gödöllői Mosolygó Óvoda 
Gödöllői Palotakerti Óvoda 
Gödöllői Mesék Háza Óvoda 
Gödöllői Fenyőliget Óvoda 
Gödöllői Zöld Óvoda 
Gödöllői Református Óvoda 
Játékkuckó Magánóvoda, Gödöllő 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola Tagóvodája 
Tura, Kastélykerti Óvoda (2016/17-es tanév) 
Aszódi Napsugár Óvoda (2016/17-es tanév) 
Aszód, Szivárvány Tagóvoda 
 
Mindkét tanévben (2016/17 és 2017/18) a teljes foglalkozássorozatra sajnos óvodánként csak 
egy csoport fogadására volt lehetőség (kapacitás-hiány miatt), ez vagy egy teljes csoport volt, 
vagy az óvodából összegyűjtötték a nagycsoportosakat, és ők alkottak egy csoportot. 
A két tanév között a témán kívül annyi technikai különbség adódott, hogy míg a Királyi Vonatok 
foglalkozássorozat 3 alkalmas volt, és az első az óvodában zajlott és a másik kettő múzeumi 
helyszíneken, addig a most induló sorozatunkban mind a négy múzeumi térben zajlik. A 2017 
őszén az idei tanévre kötött szerződések már nem tartoznak szorosabban véve a pályázathoz, 
de szeretnénk továbbra is minden évben megkötni ezeket a szerződéseket, hogy az óvodák 
továbbra is „vegyék komolyan” az együttműködést. 
 
I.2.) KIRÁLYI VONATOK — SZAKMAI TARTALOM, A FOGLALKOZÁSOK MENETE: 

Az ovisok az elmúlt években (2014/15-ös és 2015/16-os tanévben) alaposan megismerkedtek a 
tündérgyerekekkel, tulajdonságaikkal, természetükkel a Tündérkert foglalkozássorozat 
kapcsán. Több óvodai csoport életében mindennapos látogatók lettek. Rajzok, képek, a 
gyerekek által továbbgondolt történetek formájában voltak jelen az óvodai hétköznapokban is 
a foglalkozásokon túl. A gödöllői Waldorf Iskola első osztályában az olvasás tanulásában is 
segítenek Kócosék, ők nyomozzák ki, majd hozzák el a gyerekeknek az aktuálisan tanulandó 
betűt. Ez a két kis tündér további kalandjaik kapcsán viszi el az óvodásokat kirándulni az időben 
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és térben, hogy megismerkedhessenek a király és királyné (I. Ferenc József és Erzsébet) utazási 
szokásaival, az uralkodói vonatok berendezéseivel, és a gödöllői királyi Váró épületével. A 
Királyi Vonatok foglalkozássorozat az előző évi támogatásból megvalósított mesekönyv 
grafikáira is nagyban támaszkodik. 
Gondosan ügyeltünk arra, hogy a kastély múzeumpedagógiai tematikáit ne érintsük, azokat 
csak kiegészítsük a mi foglalkozásainkkal. 
Minden alkalommal a gyerekek kapnak „házi feladatot”, hogy a szülőket is bevonjuk a 
foglalkozásokba, és ezáltal a múzeumi környezetbe. Ezeket a feladatokat úgy igyekeztünk 
kitalálni, hogy ne az óvónőknek okozzunk vele további terhet, hanem a szülő-gyerek kapcsolat 
megerősítésére irányuljanak. 
 
1. foglalkozás az óvodában 

2016. november 7., 8., 9., 10., 16., 21., 22., 23., 28.  

A régi ismeretség felelevenítése mind a múzeum, mind a tündérek részéről akkor, ha olyan 
csoporttal volt dolgunk, amelyik már részt vett a gödöllői művésztelepet bemutató 
foglalkozásokon. Földön körben ülve bemutatkoztunk egymásnak, beszélgetünk a Tündérkert 
című meséről, a két tündérgyerekről, kik is ők, mi mindent tanultunk, tanulhatunk tőlük. Pár szó, 
ami lehet ismétlés a tündérlétről, a gödöllői művésztelepről, az alkotókról, a szecesszióról.  
Mivel azonban a foglalkozássorozatokat csak a két tündérgyerek figurája köti össze, ezek 
teljesen függetlenül is működőképesek: így, ha új csoporttal találkoztunk, akkor az első lépés a 
tündérek bemutatkozása, velük való barátkozás Kócos és Copfos nemezbábok segítségével. 
Az első foglalkozásra elvittünk a csoportnak egy keresztmetszeti rajzot a Királyi Váróról. (a 

Tündérkert foglalkozássorozatban nagyon jól bevált, hogy Nagy Sándor festőművész 
házának keresztmetszeti képe végig ott volt a csoportszobában. A gyerekek színezhették, 
rajzolhattak bele.) A Királyi Váró is legalább ilyen izgalmas, a fiúk fantáziáját a vonatok, a 
lányokét a királynő, királyi család megmozgatta. 

Az Királyi vonatok című mese első és második fejezetének megbeszélgetése. (Ezt a két 
fejezetet az óvónők már az első foglakozásra elolvasták a gyerekeknek. Hol van a Király 
Váró, ki látogatta már? Mi történik ma itt és mi célt szolgált régen? Ma koncerteknek, 
előadásoknak ad otthont, régen királyi család várakozóhelye volt.) 

Beszélgetés a királyi párról. Mi köti őket Gödöllőhöz? 
Beszélgetés a mai utazási lehetőségekről összehasonlítva a régmúlttal. Megjelenítjük játékosan 

a közlekedési eszközöket, eljátsszuk például a gőzmozdonyt. 
Végül beszélgettünk a Királyi Váró épületéről. Kócosról is Copfosról beszélgettünk kezdetben, 

átbeszélgettük a mese első két fejezetét, amit az óvó nénik már az előző napokban 
elolvastak a gyerekeknek. Nagyon érdekelte az ovisokat a történet. Beszélgettünk, 
találgattuk közösen, milyen lehet uralkodni. Megválasztottuk a nap királyát. Általában a 
szülinapos kapta meg ezt a címet, de volt olyan is mikor a legerősebb, vagy legokosabb 
tölthette be ezt a posztot. Ebből is kiderült, hogy látják a gyerekek: jó, ha egy vezető jó 
képességű. 

A királyné választásánál leginkább a szépség, elegáns ruházat alapján voksoltak.  
Beszélgettünk még arról, hogy miért volt szükség az épület megépítésére, hogyan használták 

régen, és hogy használjuk mi ma. Szóba került, hogyan szórakoztak, említettük a 
vadászatot és a nagy bálokat. 
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Házi feladatot is kaptak: Kérjék meg apát és anyát, mutassák meg, hogy kell táncolni a keringőt. 
 
2. foglalkozás a Királyi Váróban 

2017. január 26., február 9., 21., március 1., 27., 28., április 3., 5., 12., 24., május 2., 10., 11. 

Második alkalommal a Királyi Várónál vártuk a gyerekeket. Miután készítettünk egy 
csoportképet, körbejártuk az épületet, úgy ahogy ma a turisták teszik. Megnéztük 
alaposan, hogy milyen óriási és díszes minden, beszéltem röviden a stílusáról, 
ismertetőiről.  

Termek megtekintése. (Mit látunk, észlelünk a méretekkel kapcsolatosan? Miért ilyen hatalmas 
minden? Csillárok, ablakok, függönyök. Megmértük hány „ovishossz” a terem szélessége, 
végigfekszenek a földön sorban láncban, le is fényképeztük, elvitték a fényképet, kirakták 
a csoportszobában.) 

Csigavadászat a padlóburkolat mészkövén. (Mindenki kapott 6 korongot, rárajzolta a jelét, és 
a csigakeresés során rárakta a padlón arra a helyre, ahol csigalenyomatot talált. Ki 
emlékszik, hol díszíti ilyen vonal az épületet? Keressük meg! A porticus oszlopainak 
megtekintése.)  

Bent mindenki kapott egy menetjegyet, így foglalhatta csak el a helyét a képzeletbeli vonaton, 
melyen a múltba utaztunk.  

Hallgatóztunk egy kicsit kifelé a működő vasútállomás felé! (Milyen vonathangot hallunk? Mire 
figyelmeztet a hangosbemondó? Teher és személyvonat, gyorsvonat miben különböznek 
egymástól? Melyiknek milyen a hangja? A napjainkban közlekedő villanymozdonyok 
összehasonlítása a gőzmozdony makettjével a kiállítótérben. Hogy működik a 
gőzmozdony? Mi a makett? Mi a modell?) 

Nagyon aranyosak, ügyesek voltak a gyerekek, sok mindent elképzeltek. Érdekes történetek 
kerekedtek.  

Még egy bált is eljátszottunk, ahol mindenki megmutathatta a „házi feladatát”.  
Búcsúképp a Koronázási ünnepségről beszéltünk, melynek tiszteletére minden évben már 

hagyományként rendezvényeket szerveznek Gödöllőn. Erre a hétvégére, a múzeumi 
pavilonba kaptak hivatalos meghívót az óvódások és szüleik. (A Koronázási hétvégén — 
június 10-11-én — sok ismerős óvodás meglátogatott minket a Kastélykertben, ahol Kócost 
és Copfost öltöztethették fel királyi ruhába egy színező lap segítségével. A fiúk korabeli 
kitüntetéseket gyárthattak a jelvénykészítő gépünk segítségével. Családi fotók 
készülhettek a Királyi vonat belsejét ábrázoló rajzolt molinó előtt.) 

 
3. foglalkozás: a múzeumban 

2017. április 4., 6., 20., 27., május 3., 8., 9., 15., 17., 22., 23., 24., 25., 30., 31., június 1. 

Az állandó kiállításunk enteriőrjében beszélgettünk, néztük meg azokat a műtárgyakat, 
amelyek a kastélyból kerültek át a múzeumba. Az ezekről készült műtárgymásolatokat 
a gyerekek kézbe is vehették, kipróbálhatták. Pld.: Legyező, zsebóra, gyertyatartó, 
evőeszközök, szablya. Ezt az órát elneveztük műtárgysimogatónak. Különösen jól érezték 
magukat itt az ovisok, hiszen feloldottuk a legfontosabb szabályunkat, amit már mikor 
belépnek, közösen skandálnak: „Mindent a szemnek, semmit a kéznek” 
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Szerepjáték: a párnákat úgy helyezzük le kettesével, hogy azok egy vasúti kocsit idézzenek. 5 
kocsit alakítunk ki: király kocsija, királyné kocsija, étkezőkocsi, egy- egy kocsi a kísérőknek. 
(Hova utazunk a vonattal? Miről beszélgetnek az utasok? Király, királyné, udvartartás? 
Mi van a csomagokban? (könyvek, vadászat eszközei, szép ruhák,) Mivel vannak 
megterítve az étkező kocsi asztalai, milyen ételeket ettek? Porcelán. Gödöllői porcelán 
bemutatása.) 

Eljátsszuk, hogyan vonult be a királyi család a vörös szőnyegen a váróba. A királyi pár élete 
Gödöllőn. Beszélgetés bálokról, sétákról, vadászatokról képnézegetéssel. 

Az óvónők, pedagógusok visszajelzései alapján mondhatjuk, hogy a gyerekek szívesen, 
jókedűenjönnek a múzeumi órákra. A szülők is szívesen kapcsolódnak felhívásainkra, segítik 
munkánkat, jönnek rendezvényeinkre. 
 
I.3.) MESTERKÉPZŐ 4 ALKALMAS FOGLALKOZÁSSOROZAT ELŐKÉSZÍTÉSE 

2017. november 14., 21., 22., december 5., 7. (3 csoport), 8., 11. (2 csoport), 12., 13.,  

A 21017/18-as tanévre olyan múzeumpedagógiai foglalkozásokat állítottunk össze, melyek 
gödöllői hagyatékok és a múzeumi kiállítótérben berendezett enteriőrök segítségével mutatják 
meg a gyerekeknek azt, hogy 100-150 évvel ezelőtt hogyan is éltek, vásároltak és dolgoztak az 
itt élő emberek. A kiállítások élővé tétele az óvodások számára rendkívül fontos. 
Programsorozatunk 4 alkalomból áll:  

– Fodrászhoz mentem: frizura divat változása régen és ma. 
– Mégis van egy fél pénzem: vásárlási szokásaink változásai. Mit jelent az, hogy tudatos 

vásárló? 
– Hét guzsaly aranyszösz: a gyapjú feldolgozása, nemezelés. 
– Méz, méz, méz: a méhész tennivalói- mézeskalácsos, gyertyamártó. 

 
Összességében a foglalkozássorozat legfőbb tapasztalata: 
A projekt lehetőséget teremt a tehetséges gyerekek korai felismerésére, azonosítására, és 
akár már óvodás korban be lehet vonni őket egy a múzeumban megvalósítható 
tehetséggondozó programba.  
 
II.) DISSZEMINÁCIÓ EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

Nagyon fontos az óvodapedagógusokkal a személyes kapcsolattartás: a program elején és 
végén egy közös beszélgetésre invitáltuk az óvodapedagógusokat, ahol 2016 ősszel a Királyi 
Vonatok programot ismertettük és a 2016-17-es év egyéb programlehetőségeit, 2017 tavasszal 
pedig, megbeszéltük a tapasztalatokat, és a következő tanév tematikáját (mesterségek 
Gödöllőn) vetítettük előre. Az óvónőknek adott szóróanyag segítségével azokhoz az óvodai 
csoportokhoz is eljutottunk, amelyek nem vettek részt a programban (minden óvodából csak 
egy csoport vesz / vett részt a több alkalmas programban), más csoportokat egyéb 
foglalkozásra tudunk fogadni kapacitás hiányában. 
2017 ősszel ismét tartottunk egy ilyen összejövetelt, ahol az új, kidolgozott programlehetőségre 
invitáltuk az óvodákat, és továbbra is szerződést kötöttünk minden óvodával. A két tanév 
között a témán kívül annyi technikai különbség adódott, hogy míg a Királyi Vonatok 
foglalkozássorozat 3 alkalmas volt, és az első az óvodában zajlott és a másik kettő múzeumi 
helyszíneken, addig a most induló sorozatunkban mind a négy múzeumi térben zajlik. Az idei 
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tanévre kötött szerződések már nem tartoznak szorosabban véve a pályázathoz, de szeretnénk 
továbbra is minden évben megkötni ezeket a szerződéseket, hogy az óvodák továbbra is 
„vegyék komolyan” az együttműködést. 
A foglalkozássorozatra továbbra is lelkesen jelentkeztek az óvodák, de minden foglalkozást 
külön-külön is felajánlottunk azoknak a csoportoknak, akik nem az együttműködési szerződés 
keretében jönnek, azaz nem kívánják mind a négy foglalkozást igénybe venni. A foglalkozások 
„jó híre” az óvónők között folyamatosan terjed, óvodákon belül, és vidéki óvodák felé is. Több, 
a HÉV vonalán lévő óvoda jelentkezett már 1-1 alkalmas foglalkozásra. 
 
2017. szeptember 22: Keresd a kincset! A kincses kultúróvoda programhoz kapcsolódó 
nevelésmódszertani konferencia óvódapedagógusok részére című konferencián a Ferenczy 
Múzeumi Centrumban, Szentendrén Molnár Ágnes óvódapedagógussal (Gödöllői Kikelet 
Óvoda) együtt ismertettük a programot. Több érdeklődő be is jelentkezett óvodás csoporttal 
az előadás után múzeumi foglalkozásra. 
 
A disszemináció másik vonala a szülők felé irányul. A célunk, hogy az óvodásokon keresztül 
őket is megmozgassuk, múzeum-baráttá neveljük. Ezt olyan programokon keresztül értük el, 
amely családoknak szólt. 
Június 10-11., Koronázási hétvége:  
Itt mutatták be az óvodák a z elkészített vonat-terveiket. Kapott minden óvoda egy-egy 
kocsirajzot, amit tetszésük szerint „királyira” kellett kidíszíteniük. A múzeum a kastély kertjében 
egy sátorban várta a kicsi és nagy látogatókat, hogy megtekintsék ezeket a terveket, és a 
gyerekek öltöztetős tündéreket készíthessenek. 
Június 25. Múzeumok Éjszakája: 
A múzeumban vártuk a családokat egy közös táblajátékra. Sok ismerős óvodás érkezett, és 
ahogy vártuk is, hozták a szülőket. 
 

III.) A PROGRAMOK TEMATIKÁJA, IDŐPONTJA, GYŰJTEMÉNYI KAPCSOLÓDÁSA 

A programok tematikája a módszertani koncepcióban (I. pont) található meg, ugyanígy az egyes 
foglalkozások időpontjai is) 
Gyűjteményi kapcsolódás: a felújított állandó kiállítások tematikájához kapcsolódik minden 
egyes foglalkozás. 
Királyi Váró 1-3. foglalkozás: a múzeum gyűjteményében lévő királyi korszak műtárgyai, a „Mi 

városunk” állandó helytörténeti kiállítás 2. terme, és a Királyi Váró épülete 
Mesterképző foglalkozássorozat: mindegyik foglalkozás a „Mi városunk” állandó helytörténeti 

kiállítás egy-egy részletére épül, amit kiegészítünk a raktárban található anyagokkal. A 
kiállításrészek: szatócsbolt, fodrászüzlet, máriabesnyői mézeskalácsos és gyertyaöntő, 
királyi vadászat (részben a Zsivajgó természet kiállítás, részben a Kubinyi 3. ütem révén 
most készülő vadászattörténeti kiállítás). 

 
 
IV.) A FOGLALKOZÁSOKON RÉSZT VETT ÓVODÁSOK LÉTSZÁMADATAI 

2016/17-es tanév 1. félév (2016 ősz) 
Királyi Vonatok foglalkozás 1. alkalom: 252 fő óvodás / (9 óvoda csoportjai, 9 foglalkozás) 
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2016/17-es tanév 2. félév (2017 tavasz) 
Királyi Vonatok foglalkozás 1. 2. 3. alkalom: 697 fő óvodás (12 óvoda csoportjai, 29 foglalkozás) 
 
2017/18-as tanév 1. félév (2017 ősz) 
Mesterképző foglalkozássorozat 1. alkalom: 187 fő óvodás (6 óvoda csoportjai, 7 foglalkozás) 
 
összesen: 1136 fő óvodás 
 
 
V.) SAJTÓANYAG 

Világnapból majális. Gödöllői Szolgálat. 2017. május 09 
(KJ) Múzeum: Mesterek nyomában. Gödöllői Szolgálat, 2016. június 07 
(K) Gyermekprogramok a múzeumok éjszakáján. Gödöllői Szolgálat, 2016. június 21.  
bj: Királyi utazásokról, hitelesen 2016. október 04 
http://www.godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=52502&newswf2_action= 
 

VI.) A TOVÁBBLÉPÉS IRÁNYAI 

A pályázat keretein belül kialakított foglalkozásokat továbbra is ajánlani fogjuk az óvodáknak, 
és minden évben együttműködési szerződést kötünk a jelentkező óvodákkal.  
 
Az előző és a mostani járásszékhelyi pályázat segítségével sikerült olyan három, teljes óvodai 
évet felölelő foglalkozássorozatot kialakítani, amely végigkísérheti a gyerekek 3 éves óvodai 
tartózkodását, megismertetve őket a legfontosabb helytörténeti elemekkel. 
Tündérkert: szecesszió világa és életmód a gödöllői művésztelepen 
Királyi Vonatok: Királyi Váró története és élet a királyi korszakban  
Mesterképző: gödöllői mesteremberek. 
Ha egy óvodai csoport ezeket követi, akkor ezekre a foglalkozásokra építve akár kidolgozhatja 
a saját óvodai oktatási tematikáját, ezalatt komplett segítséget kaphat nálunk. 
 
 
VII.) A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

VII.1.) A múzeumpedagógiai terem korszerűsítése, felszerelése, játékok 

A pályázatnak köszönhetően sikerült két üveges tárlót beszereznünk, amelyekbe az aktuális 
foglalkozásokhoz kapcsolódó MŰTÁRGYAK kerülhetnek kiállításra a múzeumpedagógiai 
terem előterében. 
A teremben további játékokat tudtunk elhelyezni, amelyek színesebbé teszik a foglalkozásokat. 
tervezésüket a múzeummal hosszabb ideje együttműködő grafikus (Hódi Rezső), és a Patkós 
Stúdió végezte. A játékok között van 2 db Zootróp (a vadászat foglalkozás kiegészítője), 2 db 
asztali satírozó, amely már jól bevált eszköz, valamint népi játékként szintén a vadász témához 
2 db csikófej és 3 db gólyaláb. 
 

http://www.godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=52502&newswf2_action
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Számla száma Kiállító neve / jogcíme Számla 
dátuma 

Számla 
értéke 

Pályázat-
ban 
elszámolt 
értéke 

Tervezett 
költség 
bruttó 

A17600090/0016/
00002 

Ikea Áruház Budapest /üveges 
tárló 2017.06.03 57970 57970 59.990 

HS4SA0665615 
Hódi Rezső Farkas / Grafikai 
tervezés 2016.12.12 60000 30000 30.000 

GU4SA7188854 Patkós Stúdió / Játékok 2017.11.29. 347980 347980 

392.600 Vszla-2017/01969  Katica / játékok 2017.12.12. 24990 24990 

összesen    460.940 482.590 

 
VII.2.) Kézműves foglalkozások anyagköltsége, nagyméretű nyomtatások 

Nagyméretű nyomtatások: a Királyi Vonatok foglalkozásokhoz nagyméretű rajz a Királyi Váróról 
a csoportszobákba, molinó a vonat egyik helyiségéről a múzeumpedagógiai terembe. 
nagyméretű képek a vonatkocsikról. 

Számla száma Kiállító neve / jogcíme Számla 
dátuma 

Számla 
értéke 

Pályázat-
ban 
elszámolt 
értéke 

Tervezett 
költség 
bruttó 

V-2015/000118 
NALA_MI Kft / Terv- 

dokumentáció fénymásolása 2016.11.25 6985 6985 

 
 
 

360.010 

000129/2017 Fafnir Kft. / Poszter nyomtatás 2017.06.12 126873 126873 

LN5SA1797528 Sztárstúdió / molinó 2017.07.07 27940 27940 

000271/2017 Fafnir Kft / nyomtatás 2017.12.11 203200 203200 

összesen   364998  360.010 

A08100063/068360
0001 Ezüstkehely patika/kisolló 2016.12.01 2620 2620 

 

SZ2017/16471 Árkus2000 Kft / alapanyagok 2017.11.13 29290 29290 

GV4EA7418898 Bolyós Márta / méz, méhviaszlap 2017.11.27 6200 6200 

PL6EA1563493 Ötletkuckó/ kréta 2017.11.29 6160 6160 

összesen   44270  38.100 

 
VII.3.) Utiköltség támogatás 

Két vidéki óvodával kötöttük úgy a szerződést, hogy támogatjuk a hozzánk érkezésüket. Tura, 
Kastélykerti Óvoda (2016/17-es tanév) és az aszódi óvoda kétz tagóvodájával. (Aszódi Napsugár 
Óvoda; Aszód, Szivárvány Tagóvoda, 2016/17-es tanév) 
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Számla száma Kiállító neve / jogcíme Számla 
dátuma 

Számla 
értéke 

Pályázat-
ban 
elszámolt 
értéke 

Tervezett 
költség, bruttó 

KF5SA4035860 
Géczi István e.v. / 
személyszállítás  2016.12.01. 25000 25000 

219.300 

17-00/00017 
Vekobi Szállítmányozó Kft. (Aszódi 
ovisok száll.)  2017.02.21 30000 30000 

KF5SA8884659 Géczi István e.v. / személyszállítás  2016.05.11. 25000 25000 

WH1SA9791213 Szekertransz 2017.12.02 139700 139700 

összesen   219.700  

 
VII.4.) Mesterképző foglalkozássorozat előkészítése 

A mesterképző (Mesterségek nyomában) foglalkozássorozat előkészítésekor az volt a 
legfontosabb szempont, hogy a gyerekek számára olyan dolgok készüljenek, amelyek 
segítségével élőbbé tehetjük a foglalkozást, azaz testközelből tudják megtapasztalni, hogyan 
dolgoztak régen a mesterek. Erre a feladatra a legalkalmasabbak műtárgymásolatok, 
demonstrációs eszközök beszerzése volt a legmegfelelőbb. Igyekeztünk a kiválasztott 
mesterségek köré csoportosítani a tárgyakat, és örömmel lehet mondani, hogy a gyerekek 
rettenetesen élvezik, ha a szatócsboltban vásárolnak, vagy éppen frizurát készítenek 
egymásnak. 
 
A foglalkozási témák és a legfontosabb anyagok: 
Egy kovácsmesterrel cégéreket készíttettünk a múzeumpedagógiai terembe, hogy a kis 
látogatók tisztába legyenek ennek jelentőségével, valamint 
Fodrász: 4 történelmi frizurát készíttettünk demonstrációs céllal: barokk tornyos viselet, 

Erzsébet királyné koronázási hajviselete, Marcell-hullám a 20. század elejéről, és a 
szocializmus daureolt frizurája. beszereztünk parókákat (ezekből is történelmi 
jellegűeket, hogy felpróbálhasság a gyerekek), valamint fodrász-eszközöket. 

Szatócsbolt (kereskedelem): a legszebb szerzemény egy csilingelő régi pénztárgép, amelyet 
csak felnőtt felügyelete mellett használhatnak a gyerekek, kosarak, mérőedények, 
lapátok, termények a vásárláshoz. Készültek továbbá kis köpenyek, hogy a bolti 
alkalmazott azokban „dolgozhasson”. ugyanakkor néhány népvisletei alapdarabot is 
beszereztünk, hogy a vásárlók is fel tudjak a szerephez méltóan öltözni. 

Gyapjúfeldolgozás: itt dőleg nyersanyag beszerzése történt, hogy lássák, érezzék a gyerekek, 
mi az a gyapjú, és hogyan lehet vele dolgozni. 

Méhész, mézeskalácsos, gyertyaöntő: itt is főként alapanyagok beszerzése történt meg, illetve 
méhészkalap vásárlása, valamint néhány köpeny megvarrása. 

Királyi vadász: zootrop a vadászat izgalmának felfedezéséhez, valamint állati lábnyomok, hogy 
ismerkedjenek a vadakkal az ovisok. 

Cserkészet: cserkész ruhadarabok, hogy a foglalkozást, amely nehezen tudja megfodni azokat, 
akik nem részesei ennek a fajta életformának, kicsit élőbbi tegyük. 
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Számla száma Kiállító neve / jogcíme Számla 
dátuma 

Számla 
értéke 

Pályázat-
ban 
elszámolt 
értéke 

Tervezett 
költség, bruttó 

NQ9ED8300946 JYSK/kosarak 2017.07.07 9160 9160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.900.000 
 

MRO2-SZ-1618286 M3 ROAD Kft. / laborköpenyek 2017.08.15 23010 23010 

IH4SA2480241 

L.TODD Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.  
4 frizura /előleg 2017.08.02 254000 254000 

DQ3SA7878419 
Vég Anett / gyalogorsó, kéziorsó 
gyapjúfonalhoz 2017.08.18 5000 5000 

IH4EA7972618 
Ádám Zsolt népi iparművész / 
Liszteslapát 2017.08.18 4800 4800 

001727 Csupajó Kft. / parókák 2017.09.06 10400 10400 

NQ9ED9368709 JYSK / Ruhatartóállvány 2017.09.08 4000 4000 

2017-000191 
Manufacto Design Kft / cserkész 
felszerelések 2017.09.11 104800 104800 

LN5SA1025252 
Research Link Consulting 
Kft./jelmezvarrás 2017.09.14 19050 19050 

SZA02681/2017 
Saramis Bt. /népviseleti 
kiegészítők, ruhák 2017.09.21 82600 82600 

K20172569 
Kvartett-Kontakt Kft. / 
zeneeszközök 2017.09.26 11115 11115 

AM8EE2428355 
Tim-NIK Bau Kft / Vesszőkosár 4 
db 2017.09.27 40000 40000 

LN5SA2877222 TOP-MODE Bt. / gyapjú fonalak 2017.10.04 18610 18610 

MRO2-SZ-1621461 M3ROAD KFT / köpenyek 2017.10.19 3835 3835 

IH4SA9564881 
Balázs Bertalan 
irodagépműszerész / Pénztárgép 2017.10.25 317500 317500 

LN5SA1025253 
Research Link Consulting 
Kft./jelmezvarrás 2017.11.14  44450 40888 

IH4SA2480249 L-TODD / Parókák 2. részlet 2017.12.04. 254000 254000 

E-KIM-2017-1612 Curiocity Kft. / homok 2017.12.04. 16489 16489 

NQ9ED8831368 Florance Gold Kft. / hajcuccok 2017.12.04 7187 7185 

E-2017-1070 Fetinor Kft. Bt. / cégér 2017.12.10. 182000 182000 

WS1LA 0 024882 PYXIS-II./lábnyomok 2017.12.15. 501650 501650 

összesen    1.910.092 
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Az egyes költségvetési témák között vannak átfedések, illetve néhány helyen a tervezett- 
költött összeg közt van differencia, de ez nem lépi túl a megengedett határt. 
 
 
 
 
 

Ezúton is köszönjük a minisztérium támogatását.  
 
 
Gödöllő, 2018. január 12. 
 

Kerényiné Bakonyi Eszter 
múzeumigazgató 


