
A kastély kertjében és épületében, több helyszínen, izgalmas foglal-
kozásokon a közelmúlt pilisi kutatásainak eredményeit és a régészet 
alapvető módszereit mutatjuk be interaktív módon kicsiknek és felnőt-
teknek. Megismerheted a régészek munkáját, kipróbálhatod a hagyo-
mányos és modern eszközöket, kézbe veheted a legfrissebb leleteket. 

Délután Pomáz kulturális kincseiről és örökségi értékeiről beszélgetünk. 
Kíváncsiak vagyunk, számodra mit jelent az örökség fogalma, mit találsz 
érdekesnek a régészetben? A régészeti leletektől a családi ereklyékig, 
az épített örökségtől a természeti kincsekig sok minden lesz terítéken.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pomáz, a 250 éves Teleki-Wattay kastélyszálló
2022. augusztus 28., vasárnap, de. 10 órától

kiállítás, régészeti fesztivál és családi nap

ÉLŐ EMLÉKEZET



10 - 16.30: Régészet testközelből. Régészeti foglalkozások a kastély-
kertben

☼ Kincskereső túra. Óránként induló kalandjáték iskolásoknak a 
kastélykertben és pincékben egy ősi térkép segítségével
☼ Kreatív foglalkozások ovisoknak és iskolásoknak. Arany- és 
ezüstpénz készítés, festegetés
☼ Régészeti kiadványok és könyvek vására
☼ Kovácsbemutató
☼ Kicsontozó. Állati jó leletek a múltból, avagy mit tudhatunk meg 
az állatcsontokból
☼ A régészet modern térinformatikai eszközei. Távérzékelés, drón 
és terepi adatrögzítés
☼ A leletek mesélnek. A régészeti korú fémleletek jelentősége, 
előkerülési útja; a leletgondozás, dokumentálás és nyilvántartásba 
vétel módszerei
☼ Pomázi örökség: családtörténet, helytörténet, helyi örökség
☼ Régészeti homokozó. Régészeti feltárás kicsiknek, valódi lele-
tekkel
☼ Fémkereső műszer a gyakorlatban. Minden, amit nem tudtál a 
földben látó eszközről
☼ Rendhagyó kastélylátogatás szakavatott vezetéssel. Ami máskor 
nem látható, ahová különben a látogatók nem juthatnak be

Programok

Az OpenHeritage projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs 
program finanszírozza (azonosító: 776766).

A rendezvény az OpenHeritage projekt és a Közösségi Régészeti Egyesület szervezésében, a 
Ferenczy Múzeumi Centrum és a Pomáz Barátai Társaság közreműködésével valósul meg.

Teleki-Wattay kastély, 2022. augusztus 28., vasárnap



13.00 - 18.00: Előadások, beszélgetések a régészetről, természeti 
kincseinkről a kastélyban. Pomáz kulturális öröksége, múltja és 
hagyományai

☼ Személyes örökség és emlékezet. Erre a beszélgetésre hozz egy 
tárgyat vagy egy fotót, amit a saját örökségednek tartasz. Vezeti: 
Mérai Dóra
☼ Pomázi műemlékek, helyi értékek, fontos régészeti lelőhelyek. 
Vezeti: Szczuka Attila
☼ Egy pomázi világutazó kalandjai. Mocsáryné Fáy Mária útleírá-
sai. Vezeti: Reed Zsuzsanna
☼ Természeti kincsek régen és most. Vezeti: Péter Dávid
☼ Búvárrégészet Magyarországon. A muhi csatától Mária királyné 
hajójáig. Vezeti: Tóth János Attila
☼ Az üveghegy és azon is túl. Nagykovácsi puszta és a pomázi 
régészeti lelőhelyek. Vezeti: Laszlovszky József

18.00-tól: Zárókoncert a LINDA együttessel

A BELÉPÉS INGYENES
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