
 
 

1 
 

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
2023. január–februári hírlevele 
 
 
Tisztelt Tagtársaink! 
 
Elöljáróban figyelmükbe ajánljuk Társulatunk közgyűlését, amelyre 2023. március végén fog sor 
kerülni. A közgyűlés pontos időpontjáról és programjáról külön értesítést küldünk majd.  
 
Felhívjuk figyelmüket megújult honlapunkra, melyen a fejlesztéseknek köszönhetően könnyebben 
lehet tartalmakat keresni: https://mrmt.hu/  
 
A legfrissebb információkat a Társulat facebook oldalán is megtalálják: 
https://www.facebook.com/groups/134314203302544/ 
 
A Társulat 2023. évi vándorgyűlésének előkészítése zajlik, tervezett időpontja június. További 
részletekkel majd tavasszal tudunk jelentkezni, mikor már látható, hogy milyen szállásokat tudunk 
ajánlani, milyen költségekkel számolhatunk.  
 
Megértésüket kérjük, hogy most egy rövidebb programajánlattal jelentkezünk, de a múzeumok 
többsége a megemelkedett üzemeltetési költségek miatt téli szünetet tart, vagy csak korlátozottan 
fogad látogatókat kiállításain.  
Tagtársainkat így a következő programokkal várjuk: 
 
 
 
 A festő-poéta. Tichy Gyula, a magyar szimbolizmus mestere című kiállítás megtekintése 

Szakvezetést tart: Földi Eszter, a kiállítás kurátora 
 

A kiállítás helyszíne: Magyar Nemzeti Galéria, B épület  
Időpontja: 2023. január 16. (hétfő), 15 óra 
 
A program regisztrációhoz kötött. Amennyiben részt 
szeretne venni, kérjük jelentkezzen Tamás Tímeánál 
legkésőbb január 13-ig  
mrmt@mrmt.hu, 06 1 327 7771 

 
 
 
 
 
 



 A SZIGET. Szent Margit és a domonkosok című kiállítás megtekintése 
Szakvezetést tart: Takács Ágoston, a kiállítás kurátora 
 

A kiállítás helyszíne: Budapesti Történeti Múzeum, 
Vármúzeum 
Időpontja: 2023. február 2. (csütörtök), 14 óra 
 
A program regisztrációhoz kötött. Amennyiben részt 
szeretne venni, kérjük jelentkezzen Tamás Tímeánál 
legkésőbb január 31-ig. 
mrmt@mrmt.hu, 06 1 327 7771 

 
 Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ megtekintése 

Szakvezetést tart: Kónya Béla, az OMRKK vezetője 
 

A bemutató helyszíne: OMRKK 
Budapest XIII. Szabolcs utca 33–35. 
Időpontja: 2023. február 15. (szerda), 
15 óra 
 
A programon a részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött, másképp a 
belépés biztonsági okok miatt nem 
lehetséges. Regisztrálni február 13-ig 
lehet Tamás Timeánál: 
mrmt@mrmt.hu, 06 1 327 7771  
A vendéglátó intézmény kérésére a 
regisztrációnál adják meg személyi 
igazolvány számukat is. 

 

 
 A Társulat 2022-ben levelező tagjának választott László Attila: Egy lezár(hat)atlan régészeti 

dosszié – A tatárlakai/tartariai leletekről, 60 év után című előadása 
 

Az előadás helyszíne:  
Magyar Nemzeti Múzeum, Könyvtár  
 
Időpontja: 2023. február 22. (szerda), 15 óra 

 
 
Végezetül: felhívjuk a figyelmüket a tagdíj-befizetésre, esetleges hátralék-rendezésre, amelynek 
legcélszerűbb módja a banki átutalás. Számlaszámunk: 11708001-20330749-00000000 
(közleményként kérjük feltüntetni a befizető nevét). Csekkel, nyugtával Tamás Tímea továbbra is 
rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Múzeumban (tel.: 06 1 327 7771). Az SzJA 1%-át is megköszönjük, 
adószámunk: 19007737–1–42. 
 
Budapest, 2023. január 10. 
 
 

Láng Orsolya 
titkár 

Anders Alexandra 
elnök 

Wollák Katalin 
főtitkár 

 


