
október 3 - január 15.
 Szent IStván kIrály MúzeuM

(Székesfehérvár, Fô utca 6.)

 A kiállítás nyitva tartása:
Naponta 10.00 – 20.00 óra között

a 
SeuSo–kIncS
SzÉkeSFeHÉrváron

.



jegyárak:
Teljes árú belépôjegy: 1500,- Ft
Kedvezményes belépôjegy: 750,- Ft
Családi jegy: 3000,- Ft

6 éves korig és 70 éves kor felett a kiállítás ingyenesen látogatható.

Tárlatvezetés csoportoknak: 6100,- Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozás diákcsoportoknak: 2800,- Ft

látogasson el 
a szent istván király múzeum kiállításaira!

A Seuso kiállítás belépôjegyével a SzenT ISTván KIrály MúzeuM kiállítóhelyei kedvezményes áron 
látogathatóak!

A Seuso kiállítás belépôjegyével a CSóK ISTván KépTárbAn bemutatott Aba-novák vilmos Magyar-francia történelmi kapcsolatok 

címû pannója, valamint a régészeti pillanatképek címû kiállítás 400,- Ft /fô áron látogatható a Seuso kiállítás idôtartama alatt.

cSók IStván kÉPtár 
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. / Nyitva tartás: hétfôtôl vasárnapig 10–20 óráig

• régészeti pillanatképek. ásatásaink legújabb kincsei 2011–2014
• Aba-novák vilmos Magyar-francia történelmi kapcsolatok címû pannója

A Fejér megye területén az elmúlt három évben végzett régészeti feltárások legszebb leleteibôl válogató kiállítás a bronzkortól a 19. 
századig terjedô idôszakból mutat be tárgyakat, és ismerteti meg a régész munkájával a látogatókat. A kiállított leleteket fotók, videók, 
3D animációk, nagyméretû rekonstrukciók, interaktív mobil applikációk egészítik ki.



A Seuso kiállítás belépôjegyével a SzenT ISTván KIrály MúzeuM alábbi kiállítóhelyei 100,- Ft/fô áron látogathatóak a Seuso kiállítás 
idôtartama alatt:

Fekete SaS PatIkaMúzeuM
Székesfehérvár, Fô u. 5. / Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig 10–18 óráig

A XVIII. századi jezsuita patika eredeti berendezése, patikaedényei, eszközei láthatóak.

kÖzÉPkorI roMkert – neMzetI eMlÉkHely
Székesfehérvár, Koronázó tér / Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig 9–17 óráig (október 31-ig)

Szent István király egykori templomának, a középkori magyar állam szakrális központjának régészeti emlékei tekinthetôk meg. 
Az Aba-Novák Vilmos seccoival díszített mauzóleumban államalapító királyunk szarkofágja látható.

orSzágzáSzló tÉrI ÉPÜlet 
Székesfehérvár, Országzászló tér 3. / Nyitva tartás: szerdától vasárnapig 10–18 óráig

• Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából 
• Marosi Arnold múzeumi könyv és régiség látványtár
• Türelemjáték. varga Gábor Farkas képzômûvész kiállítása

A múzeum néprajzi gyûjteményének tárgyai bemutatásával a kiállítás átfogó képet nyújt 
a megye népi kultúrájáról.

MegyeHáz utcaI kIállÍtóHely 
Székesfehérvár, Megyeház u. 17. / Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig 10–18 óráig

• új Magyar Képtár
• A teázás szokásától a félelmetes sárkányokig 
 – Amit tudni illik a keleti porcelánokról (október 31-ig)

A város egyik legjelentôsebb mûemléképületében a XX. századi 
magyar képzômûvészet ma már klasszikusnak számító képviselôi mellett 
napjaink fiatal mûvészei mutatkoznak be.

A belépôjegy kedvezmények a Seuso kiállítás teljes 
idôtartama alatt, az egyes kiállítóhelyek nyitva-
tartási idejében érvényesíthetôek!



A Seuso-kincs néven ismert leletegyüttes 14 db ezüstbôl készült 
edénybôl és 1 db rézüstbôl áll. 2014. év elsô felében a tárgyakból 
8-at sikerült országunkba hoznia a magyar kormánynak. A hazatért 
darabok elôször a Parlamentben kerültek bemutatásra.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város segítségével és támogatásával a 
kincsleletbôl három tál, két korsó és egy illatszeres szelence 2014. októ-
ber 3-tól látható a Szent István Király Múzeum Dísztermében (Fô u. 6.). 
Az asztali készlethez tartozó, nagyméretû, díszített ezüst edények 
feltehetôen egy - a Balatonhoz közel élô - a római társadalomban 
legalább szenátori rangot betöltött személy tulajdonában lehettek. A 
Szent István Király Múzeumban kiállított tárgyak között bemutatásra 
kerül a leletegyüttes talán legismertebb darabja a Balatont, ókori ne-
vén Pelsot ábrázoló tál is. A nagytisztaságú ezüstbôl készült tárgyak 
feltehetôen a Kr. u. IV. sz. elsô felében készültek, és a IV. sz. utolsó 
negyedében rejtették el ôket. 
Az 1970-es évek közepén Székesfehérvár térségében elôkerült, ka-
landos sorsú kincslelet hazatért hat darabját bemutató kiállítás 2015. 
január 15-ig lesz látható a Szent István Király Múzeumban.

Fotók: Dabasi András és Kardos Judit Magyar Nemzeti Múzeum©

a SeuSo–kIncS
SzÉkeSFeHÉrváron

. Szakvezetésre, 
múzeumpedagógiai vezetésre 

és foglalkozásra, valamint 
csoportos látogatásra 

bejelentkezés: 
szekesfehervar.hu/seuso

Tel:+36-70/6699-903

jegyelővétel:
Szent István Király Múzeum 
(Székesfehérvár, Fô utca 6.)
Fekete Sas patikamúzeum 
(Székesfehérvár, Fô utca 5.)

Tourinform Iroda 
(Székesfehérvár, Városház tér, 

Hiemer-ház)

további 
információk: 

www.szikm.hu
facebook.com/seusofehervar


