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Részletes programismertetés 

Múzeumunk minden évben örömmel vesz részt a „Múzeumok Éjszakája” elnevezésű 

programsorozaton, mely intézményünk kiemelt rendezvénye. A nagyközönség körében 

legnépszerűbb eseményünk, mely minden évben nagy tömegeket mozgat meg sokszínűsége és 

ingyenesen látogathatósága miatt. A Damjanich János Múzeum az idei évben is színvonalas 

rendezvényt hozott létre, melynek fontos célja volt, hogy minden egyes korosztály megtalálja 

a számára legvonzóbb múzeumi programot. 

Évről-évre időszaki kiállításainkhoz igazítjuk az est témáját. Idén a „Szolnok szülötte: 

Pólya Tibor” című időszaki kiállításunk adta az ötletet, hogy szóljon ez az éjszaka a 

groteszkről és a humorról és amint a program neve is mutatja „Csapjunk egy görbe estét”. Az 

est több eseményét a központi témához kapcsolódó fantázianevekkel láttuk el, melyeket 

feltűntettünk a nyomtatott reklám- és sajtóanyagon. A június 24-ei rendezvény előtti hetekben 

a helyi médiában több alkalommal is megjelentünk és beszámoltunk a várható programokról. 

A város frekventált helyein plakátokkal hívtuk fel az érdeklődők figyelmét a közelgő 

rendezvényre. Hasonlóan a tavalyi évhez PVC molinót helyeztünk ki a múzeum 

homlokzatára, mely komoly reklámot biztosított a rendezvénynek, az intézmény központi 

elhelyezkedése miatt. Sajtótájékoztató keretében informáltuk a helyi média képviselőit a 

várható rendezvényünkről, a különböző helyszínek kínálta programokról. 

 A helyi média több formában is hírt adott az eseményekről. A Szolnok Tv Téma című 

műsora hosszabban foglalkozott a múzeum által rendezett programokkal, mely megtekinthető 

ezen a linken: http://www.szolnoktv.hu/musorok/tema/?article_hid=44557  

Az Aktív Rádió, az Amadeus Rádió és a Pannon Rádió kulturális műsora is részletesen 

foglalkozott az eseménnyel. Internetes portálon keresztül a következő linken érhető el 

programismertetőnk: http://www.muzej.hu/hu/damjanich-janos-muzeum 

A legismertebb közösségi oldalon, a facebookon az eddig évek során bevált módon a 

„Múzeumok Éjszakája” rendezvényhez kapcsolódóan eseményt hoztunk létre, melyen 

folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket. A múzeum rendelkezik saját facebook és 

instagaram oldallal, amelyre plakátunk és a programokról szóló rövid ismertetők, kedvcsináló 

videók is feltöltésre kerültek a rendezvény előtti hetekben.  

http://www.szolnoktv.hu/musorok/tema/?article_hid=44557
http://www.muzej.hu/hu/damjanich-janos-muzeum
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Szolnok város több intézménye csatlakozott a 2017-es Múzeumok Éjszakája 

rendezvényhez, a résztvevők kölcsönösen reklámozták egymás programjait, plakátok által, 

valamint a közösségi média felületein. A résztvevő intézmények közös pecsétgyűjtő játékot 

hirdettek a látogatók számára, mely során ajándékcsomagok kerültek kisorsolásra. A játék 

célja az volt, hogy a látogatók ne csak egy kiállítóhelyet, múzeumot járjanak be az éjszaka 

során, hanem a város több helyszínén, több programján is részt vegyenek. 

A szolnoki Önkéntes Centrum lelkes tagjai idén is, mint minden évben segítették 

munkánkat. Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minél több iskolai 

közösségi szolgálatos diák bekapcsolódjon az önkéntes munkába. Az iskolákkal való jó 

kapcsolat az elmúlt két évben kialakult és egyre több visszatérő diák vesz részt segítőként a 

programjainkon. A felnőtt és gyermek önkéntesek a múzeum kiállítótermeiben, a folyosókon, 

a díszudvaron, a főbejáratnál és tagintézményeinkben segítették a rendezvény sikeres 

lebonyolítását. 

A visszajelzések és a látogatószám alapján rendezvényünk sikeresen zárult. A program 

legkedveltebb részei a díszudvaron megrendezett zenés programok, a hangversenyek, a 

koncert és a táncház voltak. Azt tapasztaljuk, hogy a látogatók kifejezetten szeretnek ezen az 

éjjelen ellátogatni a múzeumokba, szeretik a kiállításokat éjszaka felfedezni. Valószínűleg a 

felszabadultabb hangulat, a sötétség okozta különlegesebb látogatói élmények, valamint a 

hagyományostól eltérő színes programok miatt térnek be évről-évre egyre többen hozzánk. 

A szakmai beszámoló megtekinthető a következő weblapon:  

http://www.djm.hu/palyazatok/teljesitett.html 

A Damjanich János Múzeum honlapjára is került egy rövid ismertető a rendezvényről: 

http://www.djm.hu/damjanich-janos-muzeum/rendezvenyek/muzeumok-ejszakaja-

2017-junius-24.html 

A Damjanich János Múzeum főépületében, a Szolnoki Galériában és a Tabáni 

Tájházban zajlottak az események. 

 

 

http://www.djm.hu/palyazatok/teljesitett.html
http://www.djm.hu/damjanich-janos-muzeum/rendezvenyek/muzeumok-ejszakaja-2017-junius-24.html
http://www.djm.hu/damjanich-janos-muzeum/rendezvenyek/muzeumok-ejszakaja-2017-junius-24.html
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Damjanich János Múzeum 

16.00 Kiállításmegnyitó – Időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan karikatúra pályázatot 

hirdettünk alkotni vágyó diákok számára, a beérkezett munkákból kamarakiállítást 

tekinthettek meg a látogatók az este során. 

16.00-19.00 Kézműves foglalkozás és kalandjáték kicsiknek és nagyoknak ─ A Lucia Baráti 

Kör tagjainak kézművesei többféle foglalkozást tartottak. A látogatók készíthettek szalmából 

koszorúkat, levendulazsákokat, és az ujjszövést is kipróbálhatták, mely során hazavihető 

könyvjelzők készültek. 

17.00-18.30 Gondold újra! ─ Pólya Tibor plakátjainak újratervezése és megalkotása, mely 

izgalmas lehetőséget kínált az alkotni vágyóknak, a kiállítás kurátorának segítségével 

próbálhatták ki az érdeklődők. 

17.00 Zenei fricskák A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus humorral átszőtt hangversenyét 

hallgathatták a jelenlévők. 

17.30 A tény 100%  A Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma és Művészeti 

Szakgimnáziuma diákjainak összművészeti műsorát tekinthették meg látogatóink. Az iskola 

diákjai minden alkalommal rendkívül különleges produkcióval készülnek, ezúttal a 

képzőművészet, valamint a dráma és tánc jelentek meg a színpadon egy alkotás során. 

18.00 Humor a zenében Szolnoki Kodály Kórus és a MÁV Járműjavító Férfikórus 

felszabadult hangulatú, humoros hangversenyét élvezhette a közönség. 

19.00-23.00 Hangulatzene a Képtárban Idén kiemelt célunk volt a fiatal korosztály 

megszólítása, ezért 2017 tavaszán pályázatot írtunk ki diákzenekarok számára. Az általunk 

kiválasztott zenekaroknak fellépési lehetőséget kínáltunk az este során. Az Oblivion szolnoki 

diákzenekar jazz blues improvizációkkal készült a Képtár látogatók számára. 

19.30 Lebegő lobogók A zagyvarékasi Dream Dance Mazsorett és Tánc csoport 

látványos bemutatóval kápráztatta el a közönséget. 

20.00 1LIFE koncert  Idén kiemelt célunk volt a fiatal korosztály megszólítása, ezért 

2017 tavaszán pályázatot írtunk ki diákzenekarok számára. Az általunk kiválasztott 

zenekaroknak fellépési lehetőséget kínáltunk az este során. A 1LIFE zenekar középiskolás 
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diákokból álló fiúzenekar, több alkalommal felléptek Szolnok rendezvényein, kizárólag saját 

számokat játszanak koncertjeiken.  

21.00 Szentjánosbogarak az éjszakában A zagyvarékasi Dream Dance Mazsorett és Tánc 

csoport a sötétedés után lenyűgöző UV fényes show táncot mutatott be díszudvarunkon, mely 

megalapozta a hangulatot, azt ezt követő táncházhoz. 

23.00 Táncház ─ Mindenki számára egyszerűen elsajátítható, bonyolult néptáncos elemeket 

nem tartalmazó táncokat tanítottak a Cuháré Néptáncegyesület tanárai, amelyek egyaránt nagy 

élményt nyújtottak kicsiknek és nagyoknak. Ebben az évben ismét élő zenével működött 

közre a Sodrás Népzenei Kisegyüttes. 

Programunk egész ideje alatt kézműves termékek vásárlására volt lehetőség a múzeum 

díszudvarában. 

Tárlatvezetések 

A rendezvényen tárlatvezetéseket tartottunk, a központi tematikához kapcsolódóan, új 

nézőpontok szerint mutatták be kiállításainkat a múzeum szakemberei, valamint idén 

interaktív játékos tárlatvezetésekkel is készültünk nem csak a kicsiknek, hanem felnőtt 

látogatóinknak is. 

16.30 „Szolnok szülötte: Pólya Tibor” ─ Időszaki kiállítások terme, tárlatvezető: Csiszár 

Róbert, a kiállítás kurátora 

A kiállítást a festő- és grafikusművész halálának 80.évfordulója alkalmából rendeztük 

meg. A tárlat jól reprezentálja Pólya Tibor életét, művészetét, kvalitását, felfogásmódját és 

helyét a magyar művészettörténetben. Pólya Tibor az 1920-as 1930-as évek szolnoki 

művészetének meghatározó alakja volt. 

17.00  „Időutazók elfelejtett tárgyai” ─ Régészeti állandó kiállítás, tárlatvezető: Hegedüs 

Gabriella 

A régészeti állandó kiállításban játékos tárlatvezetést tartott gyűjteménykezelő 

kollégánk, mely során a résztvevőknek a kiállításba nem illő tárgyakat kellett megkeresniük, 

ezáltal a hagyományostól kissé eltérő módon ismerhették meg kiállításunk tárgyi anyagát. 

17.30 „Humor a népi kultúrában” – Néprajzi állandó kiállítás, tárlatvezető: Benedek Csaba 
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A néprajzi állandó kiállításban az est tematikáját követve, a humor felől közelítette 

meg néprajzkutató kollégánk a kiállítást. Szellemes anekdoták és a paraszti világ humoros 

oldala mutatkozott meg az érdeklődők előtt. 

18.00 „A Szolnoki Művésztelep egy kicsit másként” ─ Képtár, tárlatvezető: Zsolnay László 

Tematikus tárlatvezetés a felújított képtár állandó kiállításában. Az érdeklődők képet 

kaptak a Művésztelep egy másik arcáról, izgalmas, talán soha nem hallott történetek 

hangzottak el, a művészettörténeti osztályvezető irányításával a látogatók betekintést 

nyerhettek az egykori Művésztelep kulisszái mögé. 

18.30  „Szolnok szülötte: Pólya Tibor” ─ Időszaki kiállítások terme, tárlatvezető: Csiszár 

Róbert, a kiállítás kurátora 

A kiállítást a festő- és grafikusművész halálának 80.évfordulója alkalmából rendeztük 

meg. A tárlat jól reprezentálja Pólya Tibor életét, művészetét, kvalitását, felfogásmódját és 

helyét a magyar művészettörténetben. Pólya Tibor az 1920-as 1930-as évek szolnoki 

művészetének meghatározó alakja volt. 

19.00 „Interaktív múlt” – Történeti állandó kiállítás, tárlatvezető: Méri Tibor 

A történeti állandó kiállításban játékos tárlatvezetést tartott gyűjteménykezelő 

kollégánk, mely során a résztvevők kipróbálhatták a múzeumpedagógiai órák során használt 

eszközöket, valamint játékos feladatok megoldása során fedezhették fel önállóan a kiállítást. 

20.30  „Keresd a párját!” ─ Régészeti állandó kiállítás, tárlatvezető: Tárnoki Judit 

A régészeti állandó kiállításban játékos tárlatvezetést tartott a régészeti osztályvezető, 

mely során a látogatók „akkor és most” jellegű, egymással összeillő műtárgyakat keresnek, a 

keresés során átfogóan megismerik a kiállításon bemutatott tárgyakat, egységeket. 

22.00 „Sötét középkor” – Jászkun kapitányok nyomában kiállítás, tárlatvezető: Ádám Márk 

A Damjanich János Múzeum egyik leginteraktívabb kiállításában az éjszaka utolsó 

tárlatvezetését régész kollégánk tartotta meg a látogatók számára, melyben bemutatta a jászok 

és kunok középkori történetét. 
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Tabáni Tájház 

A Tabáni Tájházban az éjszakának megfelelően minden programot a csillagok köré 

szerveztünk. A különböző időpontban kezdődő eseményeket fantázianevekkel láttuk el. A 

tájház különleges hangulatának fő meghatározói a gyertyák, mécsesek, fáklyák voltak. Főként 

a gyermekek és a családok, valamint a nyugdíjasok alkották a célközönségünket. Az est 

legkedveltebb része, a minden évben megrendezésre kerülő csillagvizsgálás. 

 

17.00 Népi játékok óvodások előadásában. 

 

18.00 Kézműves foglalkozás  Festés, agyagozás, gyertyamártás és rézdomborítás, mely során 

hold és csillag formájú alkotások készültek. 

 

18.00 „Mese-ladik” A százéves ódon halászladik történetéről szóló mese improvizáció – 

Nemes Tekla előadásában. 

 

21.00 Mit üzennek a csillagok? Újlaki Csaba csillagász és tanítványainak előadása a 

bolygókról. 

 

21.30 Gyertyafényes zenélés Népdalok Péterné Mocsáry Magdolna és Sóki Ferenc 

tárogatóművész előadásában. 

 

22.00 A BibliotéKAR – Verseghy Ferenc Könyvtár kórusa tart előadást a jelenlévő közönség 

számára. 

 

Szolnoki Galéria 

A Szolnoki Galéria programja az aktuális időszaki kiállításhoz kapcsolódott, melynek címe: 

„Az igaz ember pedig hitből él.” (Róm. 1:17) Az 500 éves protestantizmus Jász-Nagykun-

Szolnok megyében. 

A kiállítás a megye protestáns hitéletét, népi kultúráját egyházművészeti értékeit mutatja be. 

Hogyan hatja át a hit az emberi élet sorsfordító eseményeit (átmeneti rítusok), az ünnepeket és 

hétköznapokat, vagy akár a lakáskultúrát? Miként és miért változtak meg a szertartások 

kellékei? A reformáció új mederbe terelte a népoktatást, megjelentek a magyar nyelvű 

bibliafordítások és teológiai írások. 

16.00 Benedek Csaba, a kiállítás kurátorának tárlatvezetése 

20.00 Benedek Csaba, a kiállítás kurátorának tárlatvezetése 
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Látogatói létszám 2017. június 24. 

Damjanich János Múzeum és kiállítóhelyei 

Helyszín Látogatószám 

Damjanich János Múzeum 4890 

Szolnoki Galéria 1004 

Tabáni Tájház 672 

Múzeumi kiállítóhelyek összesen 6566 fő 
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Plakát és eseményfotók 

 

1. ábra A rendezvény plakátja 
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2. ábra A múzeum bejárata molinóval a homlokzaton 

 

 

3. ábra Kézműves foglalkozás 
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4. ábra Tárlatvezetés a „Szolnok szülötte: Pólya Tibor” című időszaki kiállításunkban 

 

5. ábra Damjanich János Múzeum díszudvara 
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6. ábra Hangverseny a díszudvaron 

 

7. ábra 1 LIFE koncert a díszudvaron 
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8. ábra Tárlatvezetés a Képtárban 

 

9. ábra Élőzenés táncház 
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10. ábra Tabáni Tájház 

 

11. ábra Szolnoki Galéria 


