
Kedves Pedagógus!

A Beregi Múzeum területi múzeum, gyûjtési területe Bereg kulturális emlékeire irányul. 
Mindkét épülete, a Máthé-kúria és a barokk mûemléki Tomcsányi-kastély, Vásárosna-
mény belvárosában található. Kilenc állandó kiállítással és párhuzamosan több idôsza-
ki kiállítással várjuk a látogatókat. A Tomcsányi-kastélyban látható állandó kiállításunk 
Bereg régészeti, néprajzi, népmûvészeti, iparmûvészeti és helytörténeti emlékeit mu-
tatja be. Emellett múzeumunk szôttesekbôl, beregi keresztszemessel hímzett textilek-
bôl, valamint autentikus hímes tojásokból számos egyedi darabbal büszkélkedhet. 
A Máthé-kúriában látható állandó kiállításban a múzeum iskolatörténeti gyûjteménye 
tekinthetô meg. A kiállításokkal és a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a vásáros-
naményi kistérség 40 településének, a megye, valamint a távolabbi régiók iskolásai-
nak-óvodásainak állunk rendelkezésére.
Múzeumpedagógiai koncepciónk lényege az „Élô Múzeum” megteremtése. Azoknak a 
hagyományoknak a felélesztése, amelyek jellemzôek a beregi térségre és alkalmasak 
arra, hogy a mai ember életébe beépüljenek és azok mindennapjait szebbé tegyék.  
Ezeket a hagyományokat élô közelségbe hozza a múzeumpedagógiai foglalkozások-
kal, hogy a gyermekek mindennapjainak részei lehessenek. Ennek része a több mint 
egy évtizede folyamatosan mûködô kézimunka szaktanácsadásunk és az évente visz-
szatérô hímes tojás festô programunk, amelyekben tiszta forrásból merítve adjuk to-
vább a hagyományokat. Visszatérô téma rendezvényeken a népi táplálkozásnak a fele-
levenítése, lángossütés, kenyérsütés.
Jelen ismertetô füzet a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0047 „Beregi ízek a múzeumban” 
címû projekt foglalkozássorozatainak rövid, korosztályonként tagolt ismertetésén túl be-
mutatja a múzeumi lehetôségeket: a személyi, infrastrukturális és tárgyi adottságokat. 
Tanácsot nyújt a múzeumlátogatás elôkészítésére, folyamatára és feldolgozására, és 
lehetôségeket vázol a részvétel pénzügyi megoldásaira. Az étkezés és szállás meg-
szervezéséhez, a lehetséges kiegészítô programokhoz is tippeket ad a füzet. 
A foglalkozássorozatok bôvebb tematikáinak, fotóillusztrációinak megismerése érdeké-
ben kérjük, látogassa meg a www.beregi-muzeum.hu honlapunkat. 
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„Múzeumlátogatásunk során a gyerekekben kialakítottuk a hagyományápolás 
szükségletének érzését, kulturális értékeink ápolásának vágyát. Értelmes prog-
ramot kaptak, értékrendjüket fejlesztettük ezáltal. Felkeltettük érdeklôdésüket, 
hogy vannak olyan tevékenységek, amelyekkel értelmesen, építôen tölthetik 
idejüket. Talán sikerült motiválni a gyerekeket, hogy az internet segítségével is 
a hagyományápolás erôsödjék bennük és kutatásokat végezzenek önállóan is. 
Köszönjük a szép élményeket!”

Pedagógus, Vásárosnamény

„Szeretnénk, hogy ez a program tovább folytatódjon azért, hogy több mindent 
megtanuljunk!”

Tanuló, Vásárosnamény

„Nagyon jó lehetôségnek tartottam a programsorozatot. Számtalan olyan lehetô-
séggel találkoztak a diákok, amit egy „mindennapi ember”, aki elmegy a mú-
zeumba, nem biztos, hogy ilyen szinten megismerhet vagy megkap. Fontosnak 
tartottam, hogy a diákok betekintést nyertek a régi hagyományok, a régi ételek, a 
régi idôk világába. Ehhez nagyban hozzájárult a múzeum miliôje, a jól felkészült 
múzeumpedagógusok szakértelme is. A mai világban, amikor mindenki rohan, 
nem ér rá mással foglalkozni, nagyon nagy szükség van ilyen programokra, ren-
dezvényekre. A Múzeumban eltöltött 4 alkalom nagy élményt nyújtott, ezen kívül 
számtalan olyan készsége és képessége is fejlôdött a diákoknak, amelyek általá-
ban egy tanórai (iskolai) foglalkozáson nem biztos, hogy megvalósulnak.”

Pedagógus, Vásárosnamény
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PARTNER A TANÍTÁSBAN
                    MÚZEUMPEDAGÓGIAI AJÁNLAT

Beregi ízek
a múzeumban

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Beregi Múzeum – 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 26.
Nyitva tartás:
04.01-10.31.: hétköznap 08.30-16.30, hétvégén 08.00-16.00. Hétfôn zárva.
11.01-03.31.: hétköznap 08.00-16.00. Hétvégén zárva.

BEREGI ÍZEK A MÚZEUMBAN

MEGKÖZELÍTÉS

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0047

BEREGI MÚZEUM

Tömegközlekedéssel
Vasúttal Nyíregyházáról, Mátészalkáról és Záhonyból 
érkezô vonatokkal. Helyközi buszjárattal Nyíregy-
házáról, Mátészalkáról és Kisvárdáról érkezve. A 
vasútállomástól és a buszvégállomástól gyalog kb. 
20 perc séta a Tomcsányi-kastély.

Személygépkocsival és kerékpárral
Közúton Budapestrôl és Nyíregyházáról, az M3 
autópályán, majd a 41-es úton, Mátészalkáról és 
Kisvárdáról alsórendû úton Vásárosnamény 
városközpontjáig.

Ingyenes parkoló személygépkocsik és buszok számára a kastély bejáratánál, a park elôtt.

Idôpont foglalása, elérhetôség
E-mail: info@beregi-muzeum.hu  • Telefon: 06-45/470-638, 06-45/570-146
Online: http://beregi-muzeum.hu

Beregi Múzeum,
Vásárosnamény
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