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Jelen beszámoló elérhető a következő internet helyen:
http://www.konyvtar.csongrad.hu/web/guest//muzeumok-ejszakaja1

A 2015-ös év Múzeumok Éjszakája országos programsorozatot a csongrádi Tari László
Múzeum három Tisza menti település muzeális intézményével együttműködésben
valósította meg; Koszta József Múzeum (Szentes), Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény
(Szegvár), Keller János Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (Mindszent). A
pályázaton túl is szeretnénk ezt az együttműködést fenntartani, hosszú távú terveink közé
tartozik e négy intézmény programjainak összekapcsolása, közös szolgáltatáscsomagok és
jegyrendszer kialakítása, jelen pályázat ennek a folyamatnak az egyik lépése volt. A négy
település kulturális intézményei együttműködésük által számos olyan turisztikai programot
tudnak megvalósítani, ami külön-külön sokkal nagyobb erőfeszítés árán lenne kivitelezhető,
mint például a kerékpáros és csónaktúrák, galambröptetés, és mindezek hatékony PR
munkája.
Rendezvénytársulásunk közös tematikája a Tisza közelsége által kínált lehetőségek,
hagyományok, e téma köré épülnek programjaink, foglalkozásaink.
Időbeli párhuzamosságban megvalósított programok:
A galamb a béke és az otthon szeretetének szimbóluma. Mind a négy település
életében nagy befolyással bírt, bír a Tisza, mind a halászat, horgászat, hajózás és az árvízi
védekezés szempontjából. A Tisza iránti szeretet jelképeként galambokat engedtünk
szabadon 2015. június 20-án 17 órakor több településen is.
Kerékpáros túrákat szerveztünk, melyek megvalósítása azonban időben túlnyúlt a
Múzeumok éjszakája rendezvényein, így ezen beszámoló nem tárgyalja.
Közös marketing plakát a részt vevő településeken:
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Csongrádon megvalósított programok:
Facebook esemény és online marketing fejléc:

Plakáton, és médiában megjelent tájékoztató térkép:

Összes vendég: 120-140 fő
Médiahivatkozások:
A városi honlap ajánlója:
http://www.csongrad.hu/page/hirek-esemenyek/2731-muzeumok-ejszakaja-csongradon
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A városi televízió beszámolója 22 percben:
http://www.csongrad.hu/page/hirek-esemenyek/2760-csongrad-tv-heti-tema-muzeumok-ejszakaja
Megvalósult programok

17.00 Galambröptetés:
Résztvevők 32 fő. A nyitó program a belvárosi halászházak mellett a Tisza töltésén valósult
meg, erről az alábbi 2 perces video is tanúskodik:
https://www.facebook.com/csongradi.informacios.kozpont/videos/811917982282340
Terv szerint minden részt vevő településen egyszerre röptettük volna el a galambokat,
azonban ez csak részben teljesült, ugyanis Szentesen nem volt kivitelezhető a rendezvény
ebben az időpontban. A repülő madarak a Tisza menti települések összetartozását, közös
sorsát szimbolizálják.

17.30- Kézműveskedés (nemez, agyag, szalmafonás). Részt vevők: 56 fő
Helyi kézművesek segítségével nyílt lehetőség egy-egy házban természetes anyagok
segítségével alkotni. Helyi kézművesek, nemezes, szalmafonó és agyagozó mellett mindszenti
neccelők is várták a gyerekeket és a nagyobbakat.
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17.30 Szívügyünk a Tisza: Szabadkai Andrea, a Szövetség az Élő Tiszáért elnökségi
tagjának előadása
Az Összefogás az élő Tiszáért Egyesület elnökének előadásának az élhető környezet,
és a fenntartható tiszai gazdálkodás volt a központi témája. Részt vevők: 14 fő.

18.30 Halászháló készítés
Mészáros Dezső a tradícionális élő Tiszai halászat egyik utolsó képviselője. Az
érdeklődőknek szívesen megmutatja szakmája titkait és érdekességeit. Hálóhasználati
bemutatót tartott, és kötözési technikákat mutatott be, majd főzött egy hatalmas kondér
halászlét, amiből bárki kérhetett kóstolásra.
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18.00 Bodor László borkóstolója
A helyi fiatal borász a bio termelés úttörője Csongrádon, bio kadarkájával számos díjat
szerzett az utóbbi években, idén ismét az ő termékei közül került ki a Város bora címet
elnyerő ital. A borkóstolót a pipaverseny nézőinek, és felnőtt látogatóinknak szántuk.

19.00 Pipaverseny
Minden versenyző kapott 3 gramm dohányt és két szál gyufát. Pipát és tömőt nem állt
módunkban biztosítani! A verseny kezdetekor 5 perc állt rendelkezésre a versenyzőknek,
hogy a dohányt előkészítsék, megtöltsék a pipát. Az 5 perc után 1 perc alatt kell begyújtani a
dohányt a kapott 2 szál gyufával. Ez az 1 perc már beleszámít a verseny idejébe és innentől
kezdve az számít, hogy ki tudja a legtovább szívni a pipában lévő dohányt. Nevezni csak
betöltött 18-ik életév után volt lehetséges, de akkor ingyenesen! A díjak a Bodor Bio Borászat
finom termékei közül kerültek ki. Nevezett résztvevők: 6 fő, nézők 45 fő.

20.00 Szentivánéji Hujákolók gólyalábas műsora
Gólyalábasok, óriásbábosok, színészek adták elő azokat a kicsiket és nagyokat
egyaránt szórakoztató, hagyományőrző előadást, melyek a magyar népzene, a magyar
népmesék és a népi parasztkomédiák világát hívják segítségül. Az előadást 92.185 Ft
ellenében vettük igénybe.
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Részt vevők: 80 fő

Tűztánc:
A hagyományos tűzugrás mellett más népszokások is megelevenedtek, melyben a pásztor, a
gólyalábas és a tűzzsonglőr mellett egy nagy tűzokádó Sárkány és Ördög is megjelent
óriásbábként.
Összes vendég: kb 100 fő

21.00 Táncház az Alföld néptáncegyüttes táncosaival, Szűcs Miklóssal és zenésztársaival
A nemzetközi fesztiválokon is eredményesen szereplő Alföld Néptáncegyüttes táncosainak és
táncoktatóinak vezetésével élő zenére táncolhattak főként kezdők számára is gyorsan
megtanulható moldvai táncokat. Részt vevők száma: 60 fő. A műsor a zenészek
tiszteletdíjának 40.000 Ft támogatásával valósult meg.
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Éjszaka plusz a Tari László múzeumban június 27-én
Facebook esemény és online marketing fejléc:

1.Esküvői divatbemutató a 20 század viseleteiből:

Fotók:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.816038051870333.1073741904.197020163772128&type=3

2. Helyi zenekarok fellépése: MásKÉP zenekar, Solid Blue zenekar. Részt vevők száma: 74 fő

