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INGYENES MÚZEUMI órával várjuk önt és diákjait a 

 Sziklakórház Atombunker Múzeumban! 

 

INGYENES MÚZEUMI ÓRÁK 

 Ha osztályát a 2019. január 2. és február 28. közötti időszakra normál vagy 

interaktív tárlatvezetésre* regisztrálja, akkor a diákok a befizetett túra mellett egy 

ingyenes, ajándék történelemórán is részt vehetnek! Az ingyenes múzeumi óra csak 

látogatással, azaz normál vagy interaktív tárlatvezetéssel együtt vehető igénybe! 

 A normál tárlatvezetés díja kedvezménnyel 1.800 Ft/fő (26 év alatt, 10% 

csoportkedvezménnyel - amely 15 fő, vagy afeletti létszámú csoport érkezése esetén vehető 

igénybe). 

 Közoktatásban foglalkoztatott pedagógusoknak a belépés díjtalan (érvényes pedagógus 

igazolvány vagy igazolás bemutatása mellett vehető igénybe) 

 Az ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozás igény szerint öt témából választható: 

- Magyarország a II. világháborúban 

- 1956-os forradalom 

- Hidegháború 

- Embermentők – Elfeledett hősök 

- Az Atombomba – nukleáris fenyegetettség múltja és jelene – LEGÚJABB TÉMA! 

A választott témát a csoportjelentkezésnél kérjük, feltétlenül jelezze! 
Tájékoztatjuk önöket, hogy múzeumi óráinkra kizárólag normál hétköznapra tudunk foglalást fogadni. 
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REGISZTRÁCIÓ 

 A csoportos látogatáshoz és a kedvezmény igénybevételéhez, előzetes regisztráció 

szükséges az info@sziklakorhaz.eu e-mail címen keresztül. Kérjük, küldje el az iskolai nevét, a 

csoporttal érkező kísérő személy nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), valamint 

jelezze a preferált időpontot, csoportlétszámot és a múzeumi óra témakörét. 

Látogassanak el a Sziklakórház Atombunker Múzeum mellett a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumba is, és vegyék igénybe az ingyenes vasúti kedvezményt! 

AZ ATOMBOMBA – NUKLEÁRIS FENYEGETETTSÉG MÚLTJA ÉS JELENE 

 „Az Atombomba – nukleáris fenyegetettség múltja és jelene” c. múzeumi órán a diákok 

megismerkedhetnek a második világháborút lezáró hirosimai és nagaszakii atomtámadás 

részleteivel, valamint azok előzményeivel és következményeivel. Interaktív módon mutatjuk be, 

hogy milyen pusztításra lennének képesek a jelenleg hadrendben lévő atomfegyverek, és 

bemutatjuk, milyen mozgalmak indultak az elmúlt évtizedekben annak érdekében, hogy az 

atomhatalmak csökkentsék a nukleáris fegyverkezést. 

 

* INTERAKTÍV TÁRLATVEZETÉS 

Interaktív tárlatvezetéseinken a diákok korhű ruhákba öltözve vesznek részt a tárlatvezetéseken. 

A tárlatvezetés ügyességi és logikai feladatokat egyaránt tartalmaz, melyek a korosztály 

figyelembe vételével kerülnek összeállításra. A látogatás végén pedig senki nem távozik üres 

kézzel. Az interaktív tárlatvezetés díja a belépőkön felül +20 000 Ft/csoport (egy csoport max. 20 

fő). A 20 főnél nagyobb csoportokat kisebb csoportokra bontva tudjuk fogadni. A csoportok ebben 

az esetben 5-10 perces késleletetéssel tudnak indulni egymás után. 

 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a múzeumunkba való belépés 6 éven aluli gyermekek 
számára nem megengedett, 12 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. 

 

Várjuk önöket sok szeretettel! 
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