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Részletes programismertetés
A Damjanich János Múzeum évről-évre örömmel vesz részt a „Múzeumok Éjszakája”
elnevezésű programsorozaton. A múzeum munkatársai kiemelt figyelemmel és lelkesedéssel
készülnek a népszerű és minden évben nagy tömegeket megmozgató ingyenesen látogatható
eseményünkre. A „Múzeumok Éjszakája” programjainak segítségével a nagyközönség
számára közkedveltebbé tehetjük kiállításainkat. Múzeumunk az idei rendezvényre
kiemelkedően részletes és színvonalas rendezvényt hozott létre, melynek fontos célja volt,
hogy minden egyes korosztály megtalálja a számára legvonzóbb múzeumi programot.
Rendezvényünket tematikusan a víz témájának köré építettük fel, igazodva a július 18án az időszaki kiállítótermünkben megnyitott „Merülés” - a tiszai búvárkodás története
című kiállításunkhoz. A kiállítás célja a tiszai búvárkodás és a magyarországi búvárkodás
történetének megismertetése a nagyközönséggel. Bemutatjuk az uszonyos és búvárúszás,
illetve a tájékozódási búvárúszás sportágakat, valamint az ipari és technikai búvárkodást. A
kiállítás anyagának legnagyobb részét, egy eddig még soha be nem mutatott gyűjtemény
együttest a Szolnoki Búvár Sportegyesület, valamint a Szolnoki Búvár Kft. bocsátja
rendelkezésünkre.
Programjainkat vízhez kapcsolódó fantázianevekkel láttuk el, melyeket minden
nyomtatott reklám- és sajtóanyagon feltűntettünk. A június 20-ai rendezvény előtti hetekben a
helyi médiában több alkalommal is megjelentünk és beszámoltunk a várható programokról. A
város frekventált helyein különböző méretű plakátokkal és szóróanyaggal is felhívtuk az
érdeklődők figyelmét a közelgő rendezvényre. Sajtótájékoztató keretében informáltuk a helyi
média képviselőit a várható rendezvényünkről. A rádióban reklámspotok formájában
hirdettük magunkat. A városi televízió felvételt készített, melyet hírműsorában vetített le. Az
alábbi linken megtekinthető: http://www.szolnoktv.hu/musorok/aktualis/?article_hid=33819
Programjainkat az interneten is népszerűsítettük. A legismertebb közösségi oldalon, a
Facebookon a „Múzeumok Éjszakája” rendezvényhez kapcsolódóan eseményt hoztunk létre,
melyen tájékoztattuk az érdeklődőket. A múzeum rendelkezik saját Facebook oldallal,
amelyre minden programunk, valamint plakátjaink feltöltésre kerültek a rendezvény előtti
hetekben.
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, az MH Hadkiegészítő
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Toborzó és érdekvédelmi központ, a MÁV1

START Zrt. Vasúti Járműjavító és a szolnoki Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt.
partnereink voltak. Ezeken a helyszíneken párhuzamosan futottak a programok.

Velük

közösen „Múzeumi totót” készítettünk. 13 +1 kérdésre kellett 5 helyszínen helyes választ
adniuk a látogatóknak. A kérdések több tudományterületet is érintettek. A helyes választ adók
között múzeumi ajándékokat sorsoltunk ki.
A szolnoki Önkéntes Centrum lelkes tagjai idén is, mint minden évben segítették
munkánkat. Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítottunk, hogy minél több középiskolás
diák is bekapcsolódjon az önkéntes munkába. Önkéntes diákjaink a Széchenyi István
Gimnáziumból és a Magiszter Fényes Adolf Művészeti Szakközépiskola és Gimnáziumból
érkeztek. A felnőtt és gyermek önkéntesek a múzeum kiállítótermeiben, a folyosókon, a
díszudvaron, a főbejáratnál és egyéb tagintézményeinkben segítették a rendezvény sikeres
lebonyolítását.
A visszajelzések alapján rendezvényünk sikeresen zárult. Sokakat vonzottak a
szakemberek által bemutatott tematikus előadások. A folyamatosan zajló tárlatvezetéseken
egész este nagy számban voltak jelen látogatóink. Minden tervezett programunk
problémamentesen zajlott, látogatóink elégedetten távoztak.
A szakmai beszámoló megtekinthető a következő weblapon:
http://www.djm.hu/palyazatok/teljesitett.html
A Damjanich János Múzeum főépületében, a Szolnoki Galériában és a Tabáni
Tájházban zajlottak az események:

Szolnoki Galéria
A rendezvényt Dr. Horváth László a Damjanich János Múzeum igazgatója nyitotta
meg. A programokkal megegyező hónapban Czóbel Béla festőművész kiállítását tekinthették
meg a látogatók.

16.30- 17.30: A Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak hangversenyét
élvezhették a jelenlévők.

20.00-tól: „Liliomfi” – A Szolnoki Szigligeti Színház előadásának vetítését tekinthették
meg az érdeklődők.
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Damjanich János Múzeum

16.00: „Hogy folyjon a víz…” – A gyerekek csőhálózatot építettek, valamint játékos
feladatokat oldottak meg Cseppecskével, valamint egy tűzoltó csapra csatlakoztatott
készülékből ivóvizet kínáltak a szolnoki Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt.
munkatársai.

16.30: A Képtár interaktív tábláján régi fényképeket vetítettünk városunk lebontott
uszodájáról, amit mindenki csak „DAMI”-nak ismert. A fotókon halhatatlan olimpiai bajnok
sportolóink is feltűntek.

17.00: Arcfestés gyerekeknek a díszudvaron.
17.00 – 19.00 : „Ha nem tiszta…” – Kézműves foglalkozások, játékos horgászat és egyéb
vizes játékok várták a gyerekeket a díszudvaron.

17.30 : „Tavaszi szél…” – Népdalénekes lányok kápráztatták el hangjukkal és díszes
viseletükkel a közönséget.

17.30: „Fokozottan vízveszélyes” – Régi szikvíztöltő gépeket, szifonokat mutattunk be,
közben jéghideg „Áldás” szódavízzel és gyümölcsszörppel olthatták szomjukat látogatóink.

17.45: A szolnoki Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója – A Magyar Szablyavívó Iskola
célja a hagyományok őrzése és ápolása mellett a klasszikus kardvívás megismertetése és
gyakorlása. A kard 1000 éves nemzeti értékünk. Jelmondat: „Hogy az maradj, akinek
születtél.”
18.00: „Elmerülünk a mély vízben” – A múzeumban található megújult szolnoki képtárat az
este folyamán kisebb csoportokba szervezett látogatóinknak mutattuk be, melynek során
kipróbálhatták az országban elsőként létrehozott robotlámpás, vetítéssel egybekötött
tárlatvezető rendszert, a kiemelkedő korszakokat bemutató termekben.

18.00: Hogy készül a rézkarcnyomat? – A nagyközönség számára megmutattuk az igazi
kuriózumnak számító csillagprés használatát, Zádor István: Csend a Tiszán című képén
keresztül.

18.00 – 02.00: „Csak úszni tudóknak!” – A víz tematikához kapcsolódóan rendeztünk egy
különleges éjszakai kiállítást, ahol 1960-as, 1970-es, 1980-as évekbeli fürdőruhákat,
strandkellékeket, vízi sportfelszereléseket és a témához kapcsolódó fényképeket szemlélhettek
meg látogatóink. A kiállítás megnyitóját a szolnoki Magiszter Fényes Adolf Művészeti
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Szakközépiskola és Gimnázium táncművészeti csoportjának zenés, táncos produkcióival
színesítettük.

18.30: A szolnoki MÁV Járműjavító Férfikar minden évben nagy sikert arató, pazar
koncertjét hallgathatták meg a jelenlévők, Juhászné Zsákai Katalin vezényletével.

19.00: „Utánunk a vízözön…” – A hagyományokhoz híven társasági futást szerveztünk,
mely a múzeum elől indult, az útvonal során a város vízzel kapcsolatos helyszíneit
érintettük.

20.00: „Egy kiállítás képei” – Verebes György, a Szolnoki Művésztelep vezetője élőzenei
koncertjével emelte a hangulat fényét az állandó képtárunkban.

21.00 – 21.30: „Csak úszni tudóknak II.” – A szolnoki Magiszter Fényes Adolf Művészeti
Szakközépiskola

és

Gimnázium

képzőművészeti

csoportjának

nem

mindennapi

vízanimációjával és akciófestészetével bűvölte el a szép számmal megjelent közönséget.

21.30 – 22.40: Derzsi György a Cervinus Teatrum színművészének előadása: „Szerelmem
Sárdy”. Egyszereplős, egyfelvonásos operett, amely Sárdy János 20. századi híres bonviván
életének nagyobb állomásait és legszebb dalait mutatja be egy nagymama titkos naplóján
keresztül. Közben átható képet kaptunk a múlt századi asszonysorsról, és hogy a rohanó
világunkban mennyire nem hallgatjuk meg egymást.

24.00 – 02.00: Éjszakai táncház – Mindenki számára egyszerűen elsajátítható, bonyolult
néptáncos elemeket nem tartalmazó táncokat tanítottak a meghívott néptánccsoport tanárai,
amelyek egyaránt nagy élményt nyújtottak kicsiknek és nagyoknak.

Tárlatvezetések
A rendezvényen tárlatvezetéseket tartottunk, a víz tematikájához kapcsolódóan
mutatták be kiállításainkat a múzeum szakemberei.

16.30: „A vízhordó” - Képtár, tárlatvezető: Csiszár Róbert
Tematikus tárlatvezetés a felújított képtár állandó kiállításában. Az érdeklődők képet kaptak a
Művésztelep elmúlt száz esztendejének művészeti fejlődéséről, a kezdetektől napjainkig.

17.30: ,,Merülés” – Időszaki kiállítóterem, búvárkiállítás, tárlatvezető: Hegedüs Gabriella
A tárlatvezetések során – amelyeket búvárvizsgával rendelkező szakember tartott – a
látogatók a búvárkodás történetével, a víz alatti munkák és sportágak rejtelmeivel
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ismeretterjesztő, játékos formában ismerkedhettek meg, amihez a kiállításban lévő interaktív
elemek is nagyban hozzájárultak.

18.00: „Tüzet csiholok, lángot oltok” – Régészeti állandó kiállítás, tárlatvezető: Dr. Kertész
Róbert
Tárlatvezetés régészeti kiállításunkban, ahol választ kaptunk arra, hogy hogyan alakult ki a
szolnoki vár a Tisza partján.

19.00: „A csapból is víz folyik” – Történeti állandó kiállítás, tárlatvezető: Méri Tibor
Szolnok vármegyeszékhellyé válásának, valamint polgárosodásának rövid, átfogó története.
Szolnok és a víz kapcsolata. Higiéniai szokások a 19.-20. század fordulóján.

19.30: „Tüzes víz” – Néprajzi állandó kiállítás, tárlatvezető: Dr. Gecse Annabella
A néprajzi állandó kiállításnak, mint az életmódot is bemutató tárlatnak, fő alkotóeleme a víz.
A megye legfontosabb folyója a Tisza, mely a kultúrával kölcsönhatásban állt és áll ma is:
előbb a folyó szabályozta az emberi életet, majd az ember szabályozta a folyót. A
vízmerítéssel kezdve, a halászaton keresztül a népdalokig számos területen megjelenik. Az
élet "komoly" oldala mellett a szabadidő, a szórakozás formái is kötődnek hozzá, amelyek
nem nélkülözik a más értelmű - de a kiállításban utalás formájában szintén megjelenő tüzesvizet sem.

20.15 : „A vízhordó”- Képtár, tárlatvezető: Csiszár Róbert
Tematikus tárlatvezetés a felújított képtár állandó kiállításában. Az érdeklődők képet kapnak a
Művésztelep elmúlt száz esztendejének művészeti fejlődéséről, a kezdetektől napjainkig.

21.15: „A víz alatt” – Danyi Gábor búvároktató előadása
Meghívott vendégünk, Danyi Gábor a Szolnoki Búvár Sportegyesület tagja, látványos
fényképeket vetített az ipari búvár munkákról, azok legérdekesebb momentumairól és
nehézségeiről mesélt az érdeklődőknek.

22.00: ,,Merülés” – Időszaki kiállítóterem, búvárkiállítás, tárlatvezető: Hegedüs Gabriella
A tárlatvezetések során – amelyeket búvárvizsgával rendelkező szakember tart – a látogatók a
búvárkodás történetével, a víz alatti munkák és sportágak rejtelmeivel ismeretterjesztő,
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játékos formában ismerkedhetnek meg, amihez a kiállításban lévő interaktív elemek is
nagyban hozzájárulnak.

22.30: „Tüzet csiholok, lángot oltok” – Állandó régészeti kiállítás, tárlatvezető: Dr. Tárnoki
Judit
Régészeti tárlatvezetés, ahol ősi kultúrákat ismerhettek meg a vizek partján, Szolnokon.

Tabáni Tájház
16.00-23.00: „Vizes nyolcas” – A Tabáni Tájház gazdag gyermekprogrammal, valamint
halászati eszközök kiállításával várta vendégeit. Sötétedéskor gyertyafény mellett
kémlelhették - szakértő segítségével, no meg távcsővel a csillagokat. A hangulathoz
hozzájárult a Sodrás népzenei együttes fellépése, melybe tánccal kapcsolódtak be a
jelenlévők.
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Látogató létszám 2015. június 20.
Damjanich János Múzeum és kiállítóhelyei
Helyszín

Látogatószám

Damjanich János Múzeum

4989

Szolnoki Galéria

1876

Tabáni Tájház

628

Múzeumi kiállítóhelyek összesen

7493

Külső, Damjanich János Múzeum által koordinált helyszínek
Helyszín

Látogatószám

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és az MH Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság Szolnoki Hadkiegészítési Szakgyűjteménye

275

Verseghy Ferenc Könyvtár Szolnok

380

MÁV-START Zrt. – Vasúti Járműjavítás Szolnok

530

Külső helyszínek összesen

1185

Múzeumok Éjszakája 2015. összesített látogatószám Szolnok

8678
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1. ábra A/5 méretű szórólap
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2. ábra A/3 méretű plakát

9

3. ábra A/2 méretű plakát

10

4. ábra Szolnoki Galéria

5. ábra Damjanich János Múzeum díszudvara
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6. ábra Időszaki kiállítóterem - "Merülés"

7. ábra Damjanich János Múzeum díszudvara
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8. ábra Képtár

9. ábra Tabáni Tájház
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10. ábra Képtár

11. ábra Damjanich János Múzeum díszudvara
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12. ábra Állandó régészeti kiállítás

13. ábra Táncház
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