


8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.  (Hiemer-ház)
Tel.: 22 202 601 • E-mail: hetedhetmuzeum@szekesfehervar.hu 

Honlap: www.hetedhetmuzeum.hu

A Hetedhét Játékmúzeum két állandó kiállítása minden korosztály számára izgalmas és 
emlékezetes élményt nyújt. A Moskovszky-gyűjtemény játékai varázslatos és nosztalgikus 
időutazással a 18-19. század polgári világába repítik a látogatót. A Réber-kiállítás megújult 
formában várja a gyermekeket és a játékos kedvű felnőtteket. A Hetedhét Játékfesztivál 

idén már hatodik alkalommal lesz a terepe annak, hogy a múzeumban őrzött értékek 
Székesfehérvár utcáin is megjelenjenek egy mesés kaland formájában.

MOSKOVSZKY- ÉS RÉBER-GYŰJTEMÉNY



Kedves Barátunk!
Elveszett Teddy mackó, a Hetedhét Játékmúzeum lakója! Gyere Te is, segíts 
megkeresni!

Teddy, a mackó valószínűleg egy piknikkel egybekötött erdei kirándulás során 
veszett el, kieshetett valahol a gazdái, Marie és Walter babák piknikkosarából. 
Aki segíteni akar a mackó felkutatásában, vegyen részt az általunk szervezett 
Medvekereső játékon, a Hetedhét Játékfesztiválon, 2018. május 26-án és 27-én, 
hogy szegény barátunk visszatérhessen az övéi közé!  A keresésre mindkét 
napon 10 és 18 óra között lehet jelentkezni Osonó Fondorovnál, az agyacsavaros 
Rókánál, Üregi Fürgénél, az izgőmozgató Nyúlnál, valamint Nagypatánál, a 
fontolvalépő Lónál, akik a Városház téren várják a segíteni vágyókat, hogy 
ellássák őket a kereséshez szükséges tudnivalókkal. 

Jelszó: GYERMEK! – azaz GYERtek MEdvét Keresni! 

Mindenkit szeretettel várnak a Hetedhét Játékmúzeum lakói.

HOZD EL KEDVENC JÁTÉKODAT!
Légy Te is gyűjtője a Hetedhét Játékmúzeum évről évre gyarapodó virtuális 
játékgyűjteményének: hozd magaddal kedvencedet a Hetedhét Játékfesztiválra, 
meséld el hozzá kapcsolódó legszebb élményeid, és engedd meg, hogy 
lefotózzunk vele!

HÉTBOLHA JÁTÉKCSEREBERE 
Hozd el régi, megunt játékodat, hogy új gazdára találhasson! Cserébe vigyél 
haza helyette egy másikat, vagy válassz egy kedves, puha textiljátékot, amit a 
Hetedhét Játékmúzeum önkéntesei készítettek saját kézzel és csupa szeretettel.



PROGRAMOK 

MÁJUS 26., SZOMBAT
10.00 A megjelent gyereksereget köszönti Cser-Palkovics András 

polgármester és a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar

11.00 Pulcinella és a varázskút – a Vaskakas Bábszínház előadása

13.00 Bolba Éva és a JAZZterlánc zenekar koncertje

15.00 Vitéz László a világ végén – Fekete Dávid bábelőadása

17.00 Horgászni tilos! – a Tintaló Társulás előadása

MÁJUS 27., VASÁRNAP
10.00 Altatok – Palya Bea családi koncertje

11.00 Ördögszántotta hegy – a Bóbita Bábszínház gólyalábas előadása

12.00 Kerkay Rita, Váradi Eszter Sára és Keller János, a Vörösmarty 
Színház művészeinek műsora 

13.00 A háromágú tölgyfa tündére – Fabók Mancsi Bábszínháza előadása

15.00 Dobronka Cirkusz, Világszám! – a Mesebolt Bábszínház előadása

17.00 Klárisok – családi koncert



UTCAI JÁTÉKELEMEK
Zuggo ládavasút 

Molyolda – régi játékok 

Fanyűvő Játékpark 

Felhővadászat Takács Dániellel 

Tudor játékok 

Macis kézműves foglalkozások 

Manyi varrodája – Varrj te is játékot! 

Bóbita lovagi torna 

Élményműhely

Képzőművészet gyerekeknek Szarka Fedor Guidóval

Aprók játéksarka

Baba-mama sátor

MINDKÉT NAPON
Hetedhét Hétpróba a Belvárosban és a múzeumokban 
(indulási pontok a segítő állatoknál a Városház téren)



PIROSKA:
Irányadó térkép kéne?
Állok rendelkezésedre!

Jó dolgot rakj a jó helyre,
És a térkép a zsebedbe’!

MIKKAMAKKA:
Irányadó térkép kéne?

Állunk rendelkezésedre!
Társaim, ha megismered,

Térképedet elviheted!

NYÚL:
Kezdd nálam a keresésed:
Próbáld ki az ügyességed!

Ha fürge vagy – társad leszek,
S ha lehet: segítek neked!

RÓKA:
Indítsd nálam keresésed:
Lássuk, éles-e az eszed!

Ha jól felelsz – társad leszek,
S ha lehet: segítek neked!

LÓ:
Itt indulj a keresésre:

Lovakat tégy a helyükre!
Ha sikerül – társad leszek,
S ha lehet: segítek neked!

A HÉTPRÓBA 
ELVESZETT A TEDDY MACKÓ: 

LEGYEN GYERMEK! MOST A JELSZÓ! 
MERT A GYERMEK! AZT JELENTI:
GYERTEK A MEDVÉT KERESNI!

1.

4. 5.

2. 3.



6. SZIMATOLÓ:
 Jól jön a kutyák szimata
 Annak, ki medvét kutatna!
 Találj helyet a kutyának,
 S vedd hasznát a szimatának!

7. CSOMAGOLÓ:
 Gyerünk, most csomagoljál fel,
 Mert az útra élelem kell!
 S mit eszik az ember, állat?
 Ez a tudás legyen nálad!

8. BEPAKOLÓ:
 No, mármost a hátizsákba
 Pakolj itten be az útra!
 S vajon mi lesz a hasznodra?
 Csak azt tedd be a zsákodba! 

10. HALLGATÓZÓ:
 Milyen állat?... Megmondod-e?...
 S köztük lehet-e a medve?...
 Ha nem látod, ha csak hallod,
 Tudod, ki ad ilyen hangot?

9. KÉZZEL-LÁTÓ:
 Miből van a játékállat? 
 Tapogass meg hátat, lábat!
 Lehet mackó? – vagy, ha mégse,
 Akkor vajon mi más lenne?

11. TÁJOLÓ:
 Tájkép készül száz csodából:
 Ég és föld mozaikjából.
 Miféle táj? – azt tudod-e?...
 S ki élhet rajt’?... Netán medve?!



12. LÓRAVALÓ:
 Játék lovat próbálnál ki?
 Tudjon babád rá felülni!
 S ülni a nyergében szépen:
 Lány s a fiú más-másképpen!

14. MACKÓ-RAKÓ:
 Milyen is lehet a mackó?
 Elmondhatja nékünk a szó.
 Ámde jobb, ha képét látjuk:
 Szó nyomán azt összerakjuk!

15. RAJZOLÓ:
 Rajzold le, milyen tájat látsz, 
 Míg a mackó nyomában jársz!...
 Azt is, aki segít ebben!...
 S magadat is: a legszebben!

16. KÉPALKOTÓ:
 Sok kis cetlit felragasztva,
 Egy nagy lapra összerakva,
 Csuda táj lesz az egésze!
 S a te munkád annak része!

13. NYOMOZÓ: 
 Erdőn nyomokat keress!
 Kószálj csak, és közben beless
 Ösvény menti búvóhelyre:
 Hol hagyta nyomát a medve?!
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MESÉS KERTEK
Apró, szorgos kezek dolgoznak a Hetedhét Játékfesztivál első napján,  

május 26-án, szombaton a Zichy ligetben 9–12 óráig:  
Mesés kertek címmel – az önkormányzat támogatásával – gyermek kertépítő 

versenyt rendeznek itt, amelyen a város 23 óvodás csapata dolgozik majd  
a Zenepavilon mellett. A feladat egy 200x120 centiméteres, előre elkészített 
virágágyásba a gyerekek által kigondolt, pedagógus vagy szülői segítséggel 

kivitelezett fantáziakert kialakítása. A kert témáját bármelyik közismert meséből 
meríthetik a kis versenyzők, a munkához csak természetes anyagokat használ-
hatnak fel, illetve azokat az apró berendezési tárgyakat, amelyeket az év során, 

ugyancsak természetes anyagokból, előkészítettek.  
Sétáljatok el a Zichy ligetbe, nézzétek meg a mesélő ágyásokat – és szavazzatok:  

a közönség által a legszebbnek választott három kert alkotóit díjazzák.

A HÉTPRÓBA 



A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

www.fehervariprogram.hu | facebook.com/fehervariprogram
www.szekesfehervar.hu | facebook.com/fehervar

www.szikm.hu | www.hetedhetmuzeum.hu | facebook.com/hetedhetmuzeum

SZERVEZŐK:


