
 

                 

                        „EGYÜTT A MÚLT NYOMÁBAN – ÉVEZREDEK TALÁLKOZÁSA” 

                                    A „15 ÉVES” SZÁZHALOMBATTAI RÉGÉSZETI PARK 

                                       ÁPRILIS 1-JÉN 10 ÓRAKOR ÚJRA MEGNYITJA KAPUIT! 

. 

 
 

2011-ben ünnepli Magyarország első őskori szabadtéri múzeuma  

fennállásának 15 éves évfordulóját. 

A parkban 4 hektár területen a bronzkorból, vaskorból feltárt házak  

kemencék, melléképületek hiteles rekonstrukciói épülnek.  

Október 31-ig várják a régészetet, történelmet kedvelő látogatókat! 

 

 

A „százhalmok” a mai Óváros fölött található vaskori temetkezési helyek, amelyek az előkelők sírkamráit 

rejtik. A látogatható 2700 éves halomsírban hang- és fényeffektusokkal kísért többnyelvű ismeretterjesztő 

film mutatja be a kor temetkezési szertartását. A halmok között az őskori élet elevenedik meg, 

házrekonstrukciók, környezeti rekonstrukciók formájában.  

Az őskori kézműves technikákat élvezettel gyakorolják a látogatók, miközben rekonstruált kemencében 

sütött őskori lepényt, és korabeli ételeket kóstolhatnak. 

 

 

 

  

PROGRAMOK ÁPRILIS 1-JÉTŐL OKTÓBER 31-IG 

 Április 28. 10 - 17 óráig: Ünnepélyes szezonnyitó rendezvény a 15 éves Régészeti Parkban 
 

Családi Napok a Régészeti Parkban:  
Májustól minden hónap harmadik vasárnapján az őskor más-más területére kalandozhatnak, élő bemutatók 

kézműves foglalkozások, kiállítások, játszóházak, koncertek, korabeli ételkóstolók várják a kicsiket és 

nagyokat egyaránt! 
 

Május 15. 10 -17 óráig: Kelta Nap, június 19. 10-17 óráig: Játék napja, július 17. 10-17 óráig: Régészkedő, 

augusztus 21. 10-17 óráig: Fém napja, szeptember 10-17 óráig: Viselettörténet 
 

Október 16. 10 – 17 óráig: Szezonzáró a Régészeti Parkban  
 

Csoportoknak többnyelvű idegenvezetés, őskori kézműves foglakozások, múzeumpedagógiai órák, igény 

szerint szolgáltatások (bejelentkezés a „Matrica” Múzeumban.) 

Hétvégenként az egyéni látogatók idegenvezetővel is megtekinthetik a parkot, akár elmélyülhetnek az 

őskori kézműves technikákban is. 
 

A Régészeti Park programjai mellett a „Matrica” Múzeum „Terek, emberek, évezredek” című új állandó kiállítása és az 

aktuális időszaki kiállítások is látogathatók. 
 

Részletes információ: www.matricamuzeum.hu 

 

Régészeti Park – 2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó út. 1. 

Tel: 06-23-350-537, Fax: 06-23-540-069, E-mail: info@matricamuzeum.hu 
 

Nyitva: áprilistól október 31-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig 
 

Információ: Dobos Ágnes - Matrica" Múzeum 

Tel: (06-30) 9966-045, (06-23) 354-591, Fax.: (23) 540-069, E-mail: agnesdobos@matricamuzeum.hu 
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