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Az etetők látogatói 
2016. november 9. – 2016 december 31. 

A kiállítás megnyitójára 2016. 11. 9-én 13.00 órakor kerül sor. 

 
A kiállításon Ing. Maroš Detka szövegein és 
fotográfiáin, továbbá a dermoplasztikai 
preparátumokon keresztül bemutatásra kerül 
a madáretetők régiónk 21 leggyakoribb vendége. 
Megláthatják az etetők legismertebb látogatóját, 
a széncinegét, és megtudhatják, hogyan 
különböztethető meg a hím a tojótól. Megtalálják itt 
az egyedüli olyan énekesmadarunkat, amely képes 
a fa kérgén fejjel lefelé mászni – a csuszkát, de azt a madarat is, amely képes megtörni 
csőrével a cseresznye magját. A kiállítás játékos módon mutatja be a látogatóknak, hogyan 
és mivel kell etetni a madarakat télen, hogy megkönnyítsük számukra az élelemben 
szegény időszak átvészelését és főleg, hogy ne ártsunk nekik. A kiállítást egy videofilm 
egészíti ki, mely bemutatja az életet az etetőn. A bemutató végén pedig lehetőség nyílik 
a látogató számára, hogy kipróbálja, sikerült-e időközben megtanulnia az egyes 
madárfajokat megkülönböztetni. 
 

A legszebb madáretető, VIII. évfolyam 
2016. november 9.– 2016. november 29.  

A kiállítás megnyitójára 2016. 11. 9-én 13.00 órakor kerül sor. 
 
 
A kiállítás azokat az etetőket mutatja be a látogatóknak, amelyeket 
az általános iskolák felsőtagozatainak tanulói készítettek és az ennek 
megfelelő nyolc osztályos gimnáziumi évfolyamok a kiállítással 
azonos elnevezésű versenyre. A verseny célja a szülőkkel együtt, 
vagy szülői, nagyszülői, baráti, tanári segítséggel elkészíteni a lehető 
legszebb etetőt bármilyen anyagból. A versenybe a Rimaszombati, 
Nagyrőcei és Poltári járásból 12 iskola körülbelül 40 tanulója 
kapcsolódott be. 
 

 



 
Különös emberek 

2016. november 14. – 20. 
 
A kiállítás 25 emberi anomáliát mutat be a kiállított tárgyakon keresztül. 
Megismerkedhetnek olyan emberekkel, akiknek a betegsége nagy teher, vagy éppen 
ajándék volt – a két fejű, két arcú, négy szemű embert, a sziámi ikreket, a férfit a farkas-
szindrómával vagy másokat. Ez az egyedüli megmaradt kollekciója a viaszból készült 
alakoknak, amelyet a szentpétervári Antropológiai Múzeumban készítettek. 
Elkészítésükhöz orvosi szem- és fogimplantátumokat használtak, és a viaszba pedig valódi 
emberi hajat tűztek. Ennek köszönhetően a figurák tökéletesen életszerűen hatnak.  
A kiállítást naponta látogathatják (hétfő – vasárnap) 10.00 órától 18.00 óráig. A belépő ára – 
felnőtteknek 4 €, gyerekeknek 6 éves koron felül, tanulók, nyugdíjasok, fogyatékkal élők 3 
€, gyermekeknek 6 éves korig – ingyenes.  
 
 

Holló Barnabás restaurált domborművének ünnepélyes felavatása 
„Az akadémia megalapítása 1825 november 3-án“ 

 

Az ünnepélyes felavatásra a múzeum épületében kerül sor Czimbalmosné Molnár Éva 
nagykövet asszony, Magyarország szlovákiai nagykövetének, védnöksége alatt 2016. 
november 30-án, 13.00 órai kezdettel.  
 
A Gömör-Kishonti Múzeum 
gyűjteményében található meg 
Holló Barnabás (1865 - 1917), 
gömöri születésű művész 
értékes szobrászati alkotása, 
mely 1918-ban került 
a múzeumba, ekkor vásárolták 
meg a művész özvegyétől. Az 
akadémia megalapítása 1825 
november 3-án dombormű nagyméretű gipszmodelljéről van szó, mely alapján 
a bronzöntvény készült 1893-ban, és amelyet a budapesti tudományos akadémia 
székhelyének oldalsó falán helyeztek el, ahol a mai napig látható. A gipszmodell, amely 
már 1891-ben elkészült, egészen 1975-ig az állandó kiállítás része volt, ám a múzeum 
felújításakor eltávolították és rendkívül rossz állapota miatt nem volt alkalmas kiállítási 
célokra. 2012 és 2016 között került sor a mű átfogó restaurálására, amely három 
szakaszban zajlott.  
 
 

A HÓNAP TÁRGYA – Elektromos hajszárító 

Az 1982-ben Csehszlovákiában készült hajszárítót a Zlatník Ostrava nevű cég gyártotta, 
VAN B 522-A gyártószám alatt. A hajszárítóhoz tartozik egy cső, mely egy mintás 
sapkához van rögzítve. Maga a hajszárító, azaz a motor, egy műanyag szekrénykében 
helyezkedik el, mely négy lábon áll. Két kapcsolót találunk rajta, egyik a be- és kikapcsolás 



irányítja, a másik pedig a szárítás erősségét. A 
hajszárító használata rendkívül egyszerű és praktikus 
volt. A nő, miután megmosta a haját, fém- vagy 
műanyagcsavarókra csavarta azt fel. Ezután a 
hajszárítóhoz tartozó sapkát a fejére helyezte és 
bekapcsolta a műszert, mely megszárította a haját. A 
szárítás hossza a haj minőségétől és vastagságától, 
valamint az elérni kívánt eredménytől függött (kb. 15 
– 30 perc). A hajszárító kikapcsolása után a nő 

kiszabadíthatta haját és eltávolíthatta belőle a hajcsavarókat. Az eredmény egy kiváló 
tartású, szép, hullámos haj lett. Ezen típusú hajszárító hasonlóan működött, mint a mai 
fodrászati szárító sisakok, azzal a különbséggel, hogy nem kellett fodrászhoz menni, a 
műveletet bárki el tudta végezni otthon is. 
 

Állandó honismereti kiállítás, 
Fasizmus elleni küzdelem és a szlovák nemzeti felkelés Gömör-Kishontban 

A múzeum állandó kiállítása bemutatja Gömör-Kishont régió őslénytani, ásványtani, 
állattani, régészeti, történeti, néprajzi és képzőművészeti adottságait és érdekességeit. 
Átfogó képet ad a szlovák nemzeti felkelés és a fasizmus elleni harc problematikájáról 
a régióban.  
A honismereti állandó kiállítást gazdagítják Tompa Mihály (1817-1868) rimaszombati 
születésű költő személyes tárgyai, egy neoreneszánsz ebédlőbútor a 19. század feléből, 
mely az osgyáni kastélyból származik, továbbá egy klasszicista íróasztal a 18. század 
második feléből. A látogatók fotót készíthetnek Munkácsi-Sütő Istvánnal és családjával, 
aki 1910-ben egy egyiptomi hölgy múmiáját adományozta a múzeumnak. Interaktív panel 
segítségével meghallgathatják a békák, emlősök és legkülönfélébb madarak hangjait. 
Megtekinthetik az egykor Madagaszkáron élt, három méter magas, röpképtelen 
elefántmadár tojását is. 2015 májusától szeptemberig tartó munkálatoknak köszönhetően 
az állandó kiállítás őslénytani részének felújítására került sor, mely az Ajnácskőtől nem 
messze található Csontos-árok őslénytani lelőhelyet mutatja be. 

 
 

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 
KULTÚRA UTALVÁNYOKAT ELFOGADUNK 2016. 11. 17 – IG! 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Elérhetőség:        Nyitvatartás: 
Gömör-Kishonti Múzeum        Hétfő – Péntek   8.00 – 16.00 
Tompa Mihály tér 5, 979 01 Rimaszombat           Szombat – Vasárnap  9.00 – 16.00 
tel.: 047/56 32 741, 56 32 730      (április – szeptember) 
fax: 047/56 32 730       Belépő: 
e-mail: office@gmmuzeum.sk      Felnőttek – 2 € 
Web: www.gmmuzeum.sk      Gyerekek, diákok, nyugdíjasok – 1 € 
Facebook: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota Gyerekek 6 éves korig, fogyatékkal élők  
        – igyenes belépés 


