
Kirándulás Etyekre 
2017. június 25. (vasárnap) 

Ára 10 500,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a belépők, tárlatvezetések díját, és a 
biztosítást. 

 
Indulás: Kozármisleny Március 15. tér. 6.00 Felszállási lehetőség Pécs, Dómus parkoló 6.15. 
Érkezés Etyek Korda Stúdió 10.00 
 
Etyek – Korda Filmstúdió -http://kordafilmpark.hu/ 
 
Korda	emlékkiállítás	
Látta már a Bagdadi tolvajt, a Dzsungel könyvét vagy a VIII. Henrik magánéletét, hogy a 
Korda fivérek legemlékezetesebb filmalkotásait említsük? Ha meg akarja ismerni kalandos 
életútjukat a nemzetközi filmgyártásban, tekintse meg emlékkiállításunkat! 
A	három	testvér	

 
Korda Sándor (Sir Alexander Korda)  
A brit filmgyártás alapító atyja, az első filmrendező, aki elnyerte a brit lovagi 
címet. Barátai, alkotótársai többek között Sir Laurence Olivier, Vivien Leigh, 
Orson Welles. 
 
 
Korda Zoltán 
Rendező-producer elsősorban Hollywoodban kamatoztatta tehetségét. Dolgozott 
kora csodálatos sztárjaival, Humphrey Bogarttal, Gregory Peckkel, Sidney 
Poitier-vel. 
 
 
Korda Vince 
Korda Vince a Korda fivérek legfiatalabb tagja, díszlettervező, képzőművész. 
Külföldre távozása előtt Iványi-Grünwald Béla tanítványa volt. 
 

 
Interaktív	kiállítás	

 
Törpék és óriások a Gyűrűk urában! 
Motorozás a Duna-parton! Csatahajó 
robbantása! Lódobogás a kalandfilmekben! 
Csak néhány filmes talány, amire, ha nem 
tudja a választ, most megkaphatja. Saját 
maga is kipróbálhatja a filmes képi és 
hangtrükköket interaktív kiállításunkon. 
Kóstoljon bele a filmkészítés varázslatos 
világába, tekintse meg egyedülálló 
bemutatónkat a filmgyártás folyamatáról: a 
filmötlettől egészen a megvalósításig ! 
A kiállítás megtekintése körülbelül 70-90 

percet vesz igénybe az 1400 nm-es zárt terű kiállítótermünkben. 
 



Stúdiótúra	

Járt már működő filmstúdióban? Tudja, hogyan néz ki és miből készül egy díszlet? Ha nem, 
jöjjön el hozzánk és sétáljon ott, ahol a The Martian – Mentőexpedíció forgatásakor Matt 
Damon és Kate Mara Ridley Scott irányítása alatt dolgozott, vagy éppen a Pokolfajzat 2 – Az 
Aranyhadsereg (Hellboy 2. – The Golden Army) díszletében Ron Perlman és Selma Blair, a 
középkorban játszódó A Borgiák (The Borgias) című TV-sorozat díszletében pedig Jeremy 
Irons játszották el híres jeleneteiket. 
 
Indulás: Etyek Korda Stúdió 12.30 
Visszatérés közkívánatra az etyeki Krajcsi pincéhez borvásárlási lehetőséggel, majd indulás 13.00 
Érkezés Biatorbágy 13.15 
 
A viadukt megtekintése, megmászása 
 

   
A biatorbágyi merénylet 
1931. szeptember 13-án 
történt, amikor Matuska 
Szilveszter felrobbantotta a 
biatorbágyi viadukt vasúti 
sínének egy részét. A 
robbantás 22 halálos 
áldozatot követelt, ezt 
követően pedig statáriumot 
vezettek be Magyaror-
szágon. 
 
 
 

 
Indulás: Biatorbágy 13.45 
Érkezés Martonvásár 14.15 
 



Martonvásár: Brunszvik kastély megtekintése kívülről 
Kastélypark 
Brunszvik Antal Mária Terézia királynőtől kapta a grófi rangot és a martonvásári birtokot. A 
kastély mai külseje az 1870-es neogótikus stílusú átépítéskor alakult ki. Az egyemeletes 
épület szabálytalan alaprajza, csúcsíves, nagy ablakai, a karcsú tornyok, támpillérek, 
fiatornyok, pártázatok együttese igazi romantikus hangulatot teremt.  
Brunszvik Antal majd fia, Ferenc virágzó gazdaságot teremtett itt, a kastély köré pedig valódi 
földi paradicsomot varázsolt. A park fái között megtalálható a mocsári ciprus, a páfrány 
fenyő, a juhar és a platán. A hársak közé amerikai szivarfát, balkáni vadgesztenyét ültettek. A 
park közepét kis tó foglalja el, benne sziget hatalmas, árnyas fákkal és szabadtéri színpaddal, 
ahol nyaranta 3 alkalommal felcsendülnek Beethoven melódiái annak emlékére, hogy a XIX. 
század első évtizedében többször megfordult itt a halhatatlan zeneszerző. Beethovent a 
környezet szépsége mellett a Brunszvik- családhoz, főként a család hölgytagjaihoz fűződő 
barátsága vonzotta erre a helyre. 

 
Az Óvodamúzeum, mely az 
országban egyetlen, bepillantást 
enged a látogatóknak 1828-tól a 
magyar kisdedóvás történetébe. 
Tárgyai, könyvei, fotói, 
dokumentumai és játékai elénk 
tárják a régmúlt, s a közelebbi 
múlt óvodáinak életét, a 
szemléltető- és foglalkoztató 
eszközök a honi 
kisgyermeknevelés fejlődését, 
útkeresését, s a jobbra való 
törekvéseket. 

 

Óvodamúzeum megtekintése tárlatvezetéssel 
 
A kiállítás Brunszvik Teréz 1828-ban 
Budán megnyitott első magyar és egyben 
első közép-európai kisdedóvodájától az 
1950-60-as évek napközi-otthonos 
óvodájáig mutatja be a magyar 
óvodaügyet, végigkövethetjük a főbb 
pedagógiai irányzatokat, korabeli 
tárgyakon, dokumentumokon, és persze a 
gyermeklét legfontosabb eszközein, a 
játékokon keresztül, enteriőrökkel 
színesítve. 
 
 

Indulás: Martonvásár 17.15 
Érkezés Kozármisleny 20.00 illetve Pécs, Dómus parkoló 20.15. 
 
 

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38) 
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny 

 


