
    

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 

pályázatot hirdetett a köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó 

programok támogatására. (NTP-KKI-B-15) A Neumann János Középiskola és Kollégium 

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhelye 
a nyertes pályázatok közé tartozik. 

 

Látogatás a Csodák Palotájába és a Vasarely múzeumba 

Az egy napos kirándulás beszámolója (2016. január 9.) 
 
Január 9-én, szombaton reggel fél 8-kor indultunk Egerből.  

  

Az időjárás nem kedvezett nekünk, 10 óra körül értünk oda a Vasarely múzeumba, ami az óbudai 

barokk Zichy kastély egyik szárnyépületében került kialakításra. A múzeum 1987-ben nyitottra meg 

kapuit, az egyik leggazdagabb Vasarely gyűjtemény Közép-Kelet Európában. A benne található 

alkotásokat Victor Vasarely a ’80-as években ajándékozta a magyar államnak. A több mint 

négyszáz alkotást tartalmazó kollekció alapos áttekintést nyújtott a művész életművéről az op-art 

művektől a plasztikai munkáig.  

  
  



    

A múzeumot tárlatvezető segítségével tekintettünk meg, ami különösen tetszett a csoportnak, mert 

interaktív módon, különböző játékokon és feladatokon keresztül próbálta velünk megértetni, 

megtapasztaltatni a geometriai illúziók világát megismertetni Vasarely munkásságát. A csoportban 

voltak olyanok, akiknek annyira elnyerte a tetszését, hogy még máskor is visszalátogat ide. 

 

 
 

 



    

 

Ebéd után a Csodák Palotájában mentünk, ami nem csupán egy kiállítás, hanem több mint 1000 

négyzetméteres fizikai játszóház, ahol 100 kiállított játék segítségével megismerkedhetünk a 

vizuális illúziókkal különleges mozgásokkal a fizika jelenségeivel. Ezeket interaktív eszközöket 

körülbelül 2 órán keresztül, mindenki a saját tempójában, saját kedve szerint próbálhatta ki. 

 

 

 

 

Megtapasztalhattuk például: milyen élmény visszhangban beszélni, hogy miképp csalhatunk 

elő hangot egy mágneses térben, a kezünket mozgatva. Kipróbálhattunk egyszerűbb és 

bonyolultabb fejtörő eszközöket, ördöglakatot, logikai játékot. Felfedezhettük a színlátás és optika 

érdekességeit. 



    

 

 

 

 

 



    

        

3 órától részt vettünk egy 1 órás előadásban az Öveges teremben „Az erő veled van!” címmel, 

ahol látványosan és négy dimenziós vetítésben mutattak be fizikai kísérleteket, az ártalmatlan 

kézfelgyújtástól a mínusz ’97 
0
C-os folyékony nitrogénnel végzett kísérletekig. 

 

 

 

Ezután elindultunk haza, 7 óra körül élményekkel gazdagon értünk vissza Egerbe. 


