
Szakmai beszámoló 
 

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 
 
Pályázati azonosító: 204106/02173 
 
Pályázati cél: Sokszínű élővilág a Bakony fővárosában - Időszaki kiállítás a Bakonyi 
természettudományi Múzeumban és kapcsolódó kiadvány megvalósítására. 
 
Támogatás összege: 700.000 Ft 
 
Megvalósítás teljesítési időtartama:  2017.02.01. - 2017.04.30. 
 
Elszámolási határidő: 2017.06.29. 
 
A Támogatott megnevezése, székhelyének címe, elérhetősége: 
 
Magyar Természettudományi Múzeum, 1088 Budapest, Baross u. 13.  

Tel.: 06/1-267-7100, E-mail cím: mtmiroda@nhmus.hu 

 
Képviselők és elérhetőségük:  
 
Dr. Korsós Zoltán főigazgató, 1088 Budapest, Baross u. 13. 

Tel: 06-1/267-7100, E-mail cím: mtmiroda@nhmus.hu 

 
 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, 

megvalósítás eredményességének elemzése: 

 

Múzeumunk időszaki kiállítások keretében évről-évre megjelenít egy-egy szeletet a Magas-
Bakony élővilágából. Ezek a bemutatók néhány hónapig látogathatók állandó kiállításunk 
„SarokGaléria” nevű részében. Eddigi kutatási eredményeink és időszaki kiállításaink 
eredményeként egy vándoroltatható kiállítással szerettük volna felkelteni a környék lakóinak 
figyelmét szűkebb környezetük változatos élővilágára. 

Zirc Magyarország legmagasabban fekvő városa és egyben járási központ. A Magas-Bakonyban 
elfoglalt központi szerepére utalva gyakran emlegetik a Bakony fővárosaként is. Zirc város 
élővilága jó keresztmetszetet ad a Magas-Bakonyban fellelhető természeti értékekről, így a Bakony 
ezen területeinek élővilágába is bepillantást nyújt. 

 

A kiállítás az alábbi helyszíneket és időszakban volt látható: 

1.MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma (8420 Zirc, Rákóczi tér 1.) 

2017.02.01. – 2017.02.28. 

 



2. Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola (8440 Herend, Kossuth L. u. 146.) 

2017.03.01. – 2017.03.31. 

 

3. Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Erzsébet stny. 1.,) 

2017.04.03. – 2017.04.30. 

 

4. Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) 

2017.05.02. – 2017.06.20. 

 

A pályázatban a Veszprémi Hangvilla szerepelt az egyik kiállítási helyszínként, de a fogadó 

nyilatkozattal ellentétben a kiállítás szállítása előtt visszamondták a bemutatási lehetőséget, ezért a 

Veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban állítottuk ki az anyagot. 

 

A kiállítás hasznosulásának értékelése (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges 

bevételei/jegybevétele, kiadványokból származó bevételek) a kiállításhoz kapcsolódó egyéb 

programok felsorolása, a kiállításról készült fotódokumentáció. 

 

 

Látogatószámok az alábbiak:  

1.MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma    925   fő 

 

2. Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola       464  fő 

 

3. Laczkó Dezső Múzeum         762  fő 

 

4. Zirc Városi Önkormányzat       520  fő 

          ________________ 

Összesen:           2671  fő 

 

Sajtóanyag:  

 

http://www.nhmus.hu/hu/content/soksz%C3%ADn%C5%B1-

%C3%A9l%C5%91vil%C3%A1g-bakony-f%C5%91v%C3%A1ros%C3%A1ban 

 



 

http://www.ldm.hu/hu/kiallitasok/idoszakos/sokszinu-elovilag-a-bakony-fovarosaban-

kiallitas 

 

http://www.museum.hu/hir/6551/Sokszinu_elovilag_a_Bakony_fovarosaban 

 

http://www.zirc.hu/component/eventlist/details/1843-sokszinu-elovilag-a-bakony-

fovarosaban.html?Itemid=101 

 

https://www.facebook.com/vmmuzeum/posts/1368987889806850 

 

https://www.facebook.com/bakonyitermeszettudomanyimuzeum.zirc/photos/ms.c.eJw

9j9kNRDEIAztaYcLl~;htbhRf4HdkeACVQFRJa5iY~;NHAmA4UTD4SK0mGWDxB6K

1Y1CfkSMYk42eDMaPkdzcoZTe~;KQS6oBsK14AL4VsLvBmO1dtqiNpbUtgSmktYV5x6

Ge3rGA4TnBWpnwGmL81ko2SB8ACKULhTsxgewgPd9qZQBWm1JfUCl7wDnDgVbC9

sNdmUtqtEJyT~_kHVni.bps.a.1906185926284808.1073741850.1770671193169616/19061886

06284540/?type=3 

 

https://veol.hu/zirc/a-sokszinu-elovilag-csodai-1816277 

 

http://www.vpmegye.hu/letoltesek/turisztika/programok/rendezveny2017.pdf 

 

http://magyarmuzeumok.hu/kiallitas/1218_a_marhavagon_kassara_ert/print 

 

http://www.lokal.hu/wp-content/pdf/lokal-extra/2017/0413/Lokal-20170413-

Veszprem.pdf 

 

A kiállítás bevétele:  0 Ft. 

 

Kiadványokból származó bevétel:  0 Ft 

 

Kiállításhoz kapcsolódó programok: Szakvezetés, múzeumpedagógia program 

 

Az elkészült kiállításról készült részletes ismertető (leírás/képek): 



 

A térképek a három fő természeti területet (Arborétum, Pintér-hegy, Cuha-völgy), 
valamint a pontszerű védendő természeti területeket szemléltetik. 

Arborétum 
Angolpark a városban –  Zirci Ciszterci Arborétum 
 
Az arborétum zöld foltja kis szigetként emelkedik ki az őt körbeölelő kultúrtájból. A széljárástól 
védett medencében gazdag a cserje- és az aljnövényzet, amely az itt kanyargó Cuha-patakkal 
karöltve kellemes, párás élőhelyet biztosít számos élőlény részére. 

Mindenkori történelme szorosan összefonódik a ciszterek zirci tevékenységével. Habár egy ember 
alkotta mesterséges kert, a környékbeli üde lomb-erdők növény- és állatfajai menedéket, otthont 
találnak a természetes élőhelyükhöz hasonló életfeltételeket teremtő 20 hektáros parkban, ahol a 
fás szárú növények száma már megközelíti a 600-at. 

 

A Pintér-hegy természeti értékei 

A Pintér-hegy Zirc település lakóövezete mellett, annak közvetlen ölelésében (Erdőalja városrész) 
található, így nemcsak a turistáknak, de a helyi lakosságnak is kiváló kikapcsolódási, sportolási 
lehetőséget biztosít. Az erdei tanösvény öt kilométeres útja a Bakony geológiáját, növényvilágát, 
állatvilágát, az erdőt alkotó fák gazdasági és ökológiai szerepét ismerteti. 

A Pintér-hegyen 128 védett és ritka fajt találtunk. Ezek közül 107 áll védelem alatt, melyek 
megoszlása a főbb rendszertani csoportok között a következő: 1 gomba-, 8 növény-, 64 gerinces- 
és 34 gerinctelen állatfaj. 

 

A Cuha-völgy természeti értékei 

A Magas-Bakony turisztikailag kiemelt jelentőséggel bíró turistaútja és vasútvonala a Cuha- patak 
szurdokvölgyében halad. Gyalogosan is nagy élmény végigmenni rajta, de akkor sem csalódunk, 
ha a kényelmesebb vonatozást választjuk, ugyanis a Zirc és Bakonyszentlászló-Vinye közötti 
vasútvonal három alagútja és a mesés erdők, a csobogó patak látványa szintén felejthetetlen.  

Cuha-patak 

A patak 81 kilométeres útja végén csatlakozik a Dunába. Általában csekély vízmennyiséget szállít, 
de hóolvadáskor és nagy záporoknál a két métert meghaladó vízszintemelkedés is előfordul. 

 

Szakmai beszámoló megtekinthető 2017. június 29. - 2018. június 30-ig az alábbi 

honlapcímen: http://www.nhmus.hu/ 

 



Pedagógiai program megvalósítása esetén a program rövid leírása, a célkitűzések 

megvalósításának értékelése a célcsoportok szempontjából, foglalkozás időpontja, helye, 

résztvevők száma, (fotódokumentáció): 

 

A múzeum szakemberei (entomológus, botanikus, múzeumpedagógus) által tartott 

szakvezetésen, múzeumpedagógiai foglalkozáson a részt vevő diákok, pedagógusok és érdeklődő 

felnőttek bővebb, mélyebb ismereteket szerezhettek a lakóhelyük közelében található természeti 

területekről. A múzeumi szakembereknek figyelemfelkeltő módon, előre megtervezett általános 

(pl. Miért védett egy-egy faj?) és a témához kapcsolódó kérdések alapján, irányított beszélgetés 

formájában nyílt lehetőségük tudásuk átadására és arra, hogy motiválttá, elkötelezetté tegyék a 

diákokat környezetük megismerésére, megóvására. 

 

1. 

 

Foglalkozás résztvevője: 

A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4., 5., 6., 7., 8. 

osztályainak tanulói 

 

Foglalkozások időpontja:  2017.02.22. 3 alkalom 

    2017.02.23.  3 alkalom  

    2017.02.24. 1 alkalom 

    2017.02.28. 1 alkalom 

 

Foglalkozások helye: MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, Állandó kiállítás (8420 

Zirc, Rákóczi tér 1.) 

 

Résztvevők száma: 255 fő 

 

2. 

 

Foglalkozás résztvevője: 

Vörösberényi Általános Iskola (8220 Balatonalmádi, Táncsics u. 1.) 2., és 3. osztályának tanulói  

 

Foglalkozások időpontja:  2017.04.25. 3 alkalom 



 

Foglalkozások helye: Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Erzsébet stny. 1.) 

 

Résztvevők száma: 57 fő 

 

3. 

 

Foglalkozás résztvevője:  Fisher Mór Porcelánipari szakközépiskola tanulói, Herend 

 

Foglalkozások időpontja: 2017.03.01.      1 alkalom 

 

Foglalkozás helye: Fisher Mór Porcelánipari szakközépiskola, Herend 

 

Résztvevők száma: 22 fő 

 

4.  

Foglalkozás résztvevője: Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

által szervezett Erasmus+ programjának német, török, olasz és macedón résztvevői 

 

Foglalkozások időpontja:  2017.05.08. 1 alkalom 

 

Foglalkozás helye: Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) 

 

Résztvevők száma: 65 fő 

 

 

 

Budapest, 2017. június 26. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz melléklet 

Fotódokumentáció 

 

   

Bakony fővárosa, 1. tárló       Bakony fővárosa, 2. tárló 

   

Bakony fővárosa, 3.tárló  Bakony fővárosa, kiáll., Zirc, múzeum, 2017.02.24. 

  

Bakony fővárosa, vezetés Zircen, 2017.febr.  Bakony fővárosa, vezetés Zircen, 2017.febr. 



 

  

Bakony fővárosa, vezetés Herenden, 2017.03.01. 

  

Bakony fővárosa, megnyitó Zircen, 2017.02.01. 

  

Kiállítás Veszprémben, 2017.04.25. 


