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A kutatástól a bemutatásig 
Régészeti tábor Magyarország 2018 
Fő helyszínek: Budapest, Süttő, Sopron 
 
2018. szeptember 13. – október 6. 
 
∗Tudományos és projektprogramok, közönségprogramok  
 
 
Nyitó rendezvény és kapcsolódó programok 
Szeptember 12–14. | Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum 
Esemény Időpont Helyszín 
∗Projekt munkacsoportok ülései  
 

szeptember 12–13.  
szerda-csütörtök 

Magyar 
Nemzeti 
Múzeum  

∗Sajtótájékoztató  szeptember 13.  
csütörtök 11.30 

MNM 
Régészeti 
állandó 
kiállítás 

Régészeti tábor Magyarország 2018 | Megnyitó 
o Köszöntőt mond Varga Benedek, a Magyar Nemzeti 

Múzeum főigazgatója, valamint Fekete Péter 
kulturáért felelős államtitkár 

o Díszelőadás | Kelta vándorlások az európai térségben 
| Szabó Miklós régész, akadémikus 

o Fogadás 

szeptember 13.  
csütörtök 18.00–20.00 
 
 

MNM 
Díszterem 

∗Az esztergomi múzeum és a süttői ásatás meglátogatása | A 
múzeumban a látványraktár és a korábbi süttői ásatások 
anyagának megtekintése 

szeptember 14. péntek Esztergom 
 

∗Bográcsozás Bikolpusztán (a süttői ásatás bázisa) és/vagy 
kenutúra a Dunán 

szeptember 14. péntek Süttő 

 
  

                                                           
∗ A piros csillaggal jelölt programok csak projekttagok és meghívottak számára elérhetők. Az ilyen módon nem jelölt 
eseményeken a részvétel a közönség számra nyitott. 
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Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó közönségprogramok 
Szeptember 14–16. | Helyszínek: Keszthely és környéke, Sopron, Százhalombatta 
Esemény Időpont Helyszín 
Időutazás a vaskorba: A Tátika környékének vaskori emlékei 
és természeti környezete | Vezetett túra Zalaszántó – 
Halomsírok – Alsó-Tátika – Tátika várrom – Hidegkútimajor  
– Vár-rét – Zalaszántó útvonalon  

Túravezetők: Havasi Bálint régész, a keszthelyi Balaton 
Múzeum igazgatója és Szentes Szilárd geotúra vezető | 
Találkozó helye: Zalaszántó, Tátika presszó | A túra 
nehézségi foka: közepes | Részvételi díj: felnőtt: 1000 Ft, 
gyerek: 500 Ft 

szeptember 15. 
szombat 9.00-14.00 
 

Zalaszántó 

Vaskori kalandozások | Eke István (Göcseji Múzeum) és 
Havasi Bálint (Balatoni Múzeum) régészek előadása 
Keszthely és környékének vaskoráról.  

A leletmustrával egybekötött előadás az eddigi ismeretek 
összegzésén túl betekintést ad az idei év legújabb – a 
korszakkal kapcsolatos – ásatási eredményeibe is. 

szeptember 15. 
szombat 15.00-16.00 
 

Keszthely, 
Balaton 
Múzeum 

 

Ősi ösvényeken | Régészeti séta és szakmai vezetés a 
Várhelyen | Útvonal: Várhely parkoló – Sopron-Várhely 
Régészeti Tanösvény - a rekonstruált 131. sz. halomsír - 
Várhely kilátó 

Túravezető: Mrenka Attila régész, Soproni Múzeum | 
Találkozó helye: Várhely, parkoló | A túra nehézségi foka: 
könnyű | A részvétel ingyenes. 

szeptember 15. 
szombat 9.00-10.00 
 
(igény esetén 10.00-
11.00 is) 

Sopron-Várhely 

Feltárulnak a múzeum kincsei | Szakmai vezetés a Soproni 
Múzeum régészeti gyűjteményében | A múzeumi séta 
útvonala: Római kori kőtár - Őskori gyűjtemény - Római kori 
gyűjtemény – Népvándorlás- és honfoglalás kori gyűjtemény 
– középkori gyűjtemény  

Szakvezető: Mrenka Attila régész, Balassa Krisztina 
régésztechnikus | Találkozó helye: Sopron, Fő tér 6., 
Fabricius-ház galéria | Részvételi díj: teljes árú 700 Ft, 
kedvezményes 350 Ft 

szeptember 15. 
szombat 13:00-15:00 

Sopron, Soproni 
Múzeum 

 

 

Életmód és temetkezés a vaskorban | Vaskoros régész is 
segíti a látogatót a százhalombattai Régészeti Parkban a 
vaskor megismerésében.  

Százhalombatta területén több mint száz, ma is jól látható 
vaskori halomsír van. A halomsírmező déli részén áll hazánk 
első Régészeti Parkja, ahol a vaskori életmóddal és 
temetkezési szokásokkal is megismerkedhet a látogató.  

Ezen a napon a Régészeti Parkba az egyéni látogatóknak 
ingyenes a belépés.  

szeptember 15. 
szombat 10.00-18.00 
 

Százhalombatta, 
Régészeti Park  
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Előadások neves szakemberek közreműködésével 
Szeptember–november | Magyar Nemzeti Múzeum 
Esemény Időpont Helyszín  
A Hallstatt-kultúra – a hatalom megnyilvánulása | A kora 
vaskori elit a Dunántúlon és a sókereskedelem jelentősége | 
Előadó: Jerem Erzsébet 

szeptember 20. 
csütörtök 17.00 

Magyar Nemzeti 
Múzeum 

A régészeti állandó 
kiállítás vaskori 
terme 

 

Kelták a Kárpát-medencében | Mit tudunk arról a népről, 
akiket itt találtak a rómaiak? | Előadó: B. Szöllősi Szilvia 

szeptember 27. 
csütörtök 17.00 

A vas fiai | Háborúk, harcosok, fegyverek a kora vaskori 
Kárpát-medencében |Előadó: V.Szabó Gábor 

október 4. 
csütörtök 17.00 

Öltözködés a vaskorban | Ékszerek, kiegészítők és 
textilneműk | Előadók: Sáró Csilla, Pásztókai-Szeőke Judit 

október 11. 
csütörtök 17.00 

A csodaszarvas népe | A Kárpát-medence szkíta 
emlékeinek bemutatása | Előadó: Czifra Szabolcs 

október 18.  
csütörtök 17.00 

A késő vaskor települései | Vaskori erődítmények a Kárpát-
medencében | Előadó: Tankó Károly 

október 25.  
csütörtök 17.00 

Mesélnek a fémek | Vaskori fémművesség | Előadó: Czajlik 
Zoltán 

november 8. 
csütörtök 17.00 

A vaskor Indiában | Az öt folyó vidékétől a buddhizmus 
szent földjéig | Előadó: Renner Zsuzsanna 

november 15. 
csütörtök 17.00 

A vaskori Kárpát-medence vallásai | Szakralitás a 
vaskorban | Előadó: Zsombéki Blanka 

november 22. 
csütörtök 17.00 

 
 
Családi programok  
Szeptember 19., 23. | Magyar Nemzeti Múzeum 
A sámán kunyhójában | Totemkészítés szeptember 9.  

szerda 
15.00-17.00 

Régészeti állandó 
kiállítás vaskori 
terme 

Egy vaskori család élete | Milyen volt egy hétköznap a 
vaskorban? 

szeptember 23. 
vasárnap 15.00-17.00 

Régészeti állandó 
kiállítás vaskori 
terme 

 
 
Programok iskoláknak  
Magyar Nemzeti Múzeum 
Az együttműködő általános és középiskolák részére új, 
különböző korosztályok számára speciálisan kidolgozott 
múzeumpedagógiai kínálat: 

o Legendák nyomában | A csodaszarvas legendája 
o Szkíták, kelták és sóurak bőrében | Vaskori népek 

testközelből 
o Teremtsünk civilizációt! | Népalkotó műhelymunka 

A programok igénybevételéhez az iskolák 
regisztrációja szükséges 
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Ásatási program és régészeti park látogatás 
Szeptember 21., 28. | Süttő, Százhalombatta 
∗ELTE régészeti tábor Süttő | Terepbejárás, geofizika, 
szondázás, drónos bemutatás, ásatás 

szeptember 3-28. Süttő 

∗ELTE régészeti tábor Süttő | Helikopteres bemutatás a 
sajtó részére 

szeptember 11-28. 
közötti napon 

Süttő 

ELTE régészeti tábor Süttő | Nyílt nap a helyi iskolások 
részére 
Találkozás 8.30-kor a süttői polgármesteri hivatal 
előtt | Érdeklődők csatlakozhatnak | A lelőhelyre 
való eljutás (kb. 10 perc autóval földúton) 
egyénileg történik. 

szeptember 21. 
péntek 9.00 órától 

Süttő 

Nyílt napok a Százhalombattai Régészeti Parkban | Vaskori 
emlékek látogatása vezetéssel, gyerek kézműves 
foglalkozások 

szeptember 21. és 28. 
péntek 10.00-18.00 

Százhalombattai 
Régészeti Park 
 

 
 
A Kutatók Éjszakájához kapcsolódó programok 
Szeptember 28. | Magyar Nemzeti Múzeum, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Monumentális vaskori tájak – a múlt felfedezésre váró 
emlékei vagy élményrégiók? | Előadók: Czifra Szabolcs, 
Sörös Franciska Zsófia, Vass Bíborka 

2700 évvel ezelőtt a Duna-medencében élt közösségek 
erődített településeket és monumentális sírhalmokat 
emeltek, amelyek egy része mind a mai napig látható és 
kulturális örökségünk sérülékeny elemeit képezi. 
Kutatásukhoz és megőrzésükhöz nélkülözhetetlen a 
társadalmi elfogadottság. 

szeptember 28. 
péntek 18.00-22.00 

Magyar Nemzeti 
Múzeum  

Díszterem 

 

A százhalombattai agyagállat meséje | Előadók: Novinszki-
Groma Katalin, Gergácz Rebeka 
 
Az előadók a százhalombattai kora vaskori halomsírmező 
és több korszakos település környezetében gyűjtött leleteket 
próbálják meg szóra bírni - mit tudnak arról a világról, 
amely a bronzkorban és a vaskorban virágzott itt a Duna 
partján. 
 

szeptember 28. 
péntek 19.00 és 
20.00 

ELTE-BTK 
Régészettudományi 
Intézet Könyvtára 
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Záró rendezvény és kapcsolódó programok 
2018. október 4-7. | Sopron 
Esemény Időpont Helyszín  
∗Projekt munkacsoportok ülései október 4-5. 

csütörtök-péntek  
Sopron Hotel 

∗Tudományos konferencia | A monumentális régészeti tájak 
kutatásáról, felderítéséről, megőrzéséről és bemutatásáról | 
Projekttagok és meghívott előadók részvételével 

október 5. péntek 
 
 

Sopron Hotel 
 
 

∗Múzeumi program | A régészeti kiállítás és az újabb 
régészeti anyag, valamint a 17-18. századi polgárilakás-
enteriőrök megtekintése  

október 5. 
péntek 18.00-20.00 

Soproni Múzeum – 
Fabricius-ház 

∗Fogadás és vacsora október 5. 
péntek 20.00-22.00 

Soproni Múzeum; 
Corvinus étterem 
(Stornó-ház) 

∗Kerekasztal konferencia | A régészeti helyszínek 
bemutatásának turisztikai szempontjairól 

október 6. szombat Sopron Hotel 

∗A Sopron-Várhely régészeti tanösvény bemutatása | 
Vezetett séta a projekt résztvevői számára 

október 6. szombat  
13.30–17.00 

Sopron-Várhely, 
Károly-magaslat 

∗A Soproni Múzeum kiállításainak megtekintése 
szakvezetéssel (Storno-ház, fórum, Fertőrákos Mithraeum) 
(opcionális) 

október 7. vasárnap 
10.00–12.00 

Sopron, Fertőrákos 

 
 
Közönségprogramok Sopronban 
Szeptember–október 
Esemény Időpont Helyszín  
Erdészeti vezetés a Károly-magaslaton | Környezetről, 
növény- és állatvilágról, az őskori múlt régészeti emlékeiről 
A sétát vezeti: Bánáti László, a soproni Tanulmányi 
Erdőgazdaság Zrt. kommunikációs igazgatója 

szeptember 28.  
péntek 11.00 óra 

 

Séta a várhelyi régészeti ösvényen | felnőtteknek és 
gyerekeknek  
A sétát vezeti: Mrenka Attila régész 

szeptember 29. 
szombat 11.00 óra  

Sopron-Várhely  

Múzeumi játszóházprogram  szeptember-október 
(időpont egyeztetés 
alatt) 

Sopron, Macskakő 
Múzeum 
 

 
 
Tudományos utóprogram 
Október 8-12. | Sopron 
∗Geofizikai mérés a soproni régészeti helyszínen október 8-12. Sopron-Várhely 
 


