
Szakmai beszámoló 

 

2016. évi Múzeumok Éjszakája programsorozat megvalósítása a szentesi, 

csongrádi és szegvári muzeális intézmények együttműködésében 

 

pályázati azonosító: 204107/00183 

 

A rendezvény időpontja: 2016. június 25. 

 

Koszta József Múzeum, Szentes 

A délutáni órákban tárlatvezetésekkel vártuk a látogatókat a laktanya-történeti, a Bese 

László és a tűzoltóság-történeti kiállításokban. 

Este 18 órakor a Puszták népe című kiállítás állandó kiállítás megnyitójára került sor, 

melyen igen szép számmal vettek részt a helytörténeti érdeklődésű szentesiek. A múzeumi 

gyermekfoglalkoztatóban az intézmény múzeumpedagógusa szarmata ékszerek készítésével 

várta a gyerekeket az új régészeti állandó kiállításhoz kapcsolódóan.  

„Legyél te is felfedező” címmel kalandjáték indult este 19 órától a múzeum 

kiállítóhelyein (megyeháza, Fridrich Fényírda, Péter Pál Polgárház, Csallány Gábor 

Kiállítóhely).  

Szalva Péter és a szentesi paprika kapcsolatáról, valamint Szalva Péter 

paprikanemesítést megújító tudós személyiségről dr. Horváth György gyógyszerész tartott 

előadást a Csallány Gábor Kiállítóhelyen.  

„Időutazás a múltba” programunk különleges tárlatvezetésekkel várta a látogatókat 

kiállítóhelyeinken, melyhez kapcsolódva fotózkodási lehetősége volt az érdeklődőknek 

történelmi korok ruházatába öltözve a Fridrich Fényírda előtti téren.  

Végül a Kossuth téren tűzgyújtás és gitárkoncert zárta a szentesi Múzeumok 

Éjszakáját. 

Látogatottság: 

Megyeháza: 650 fő, ebből 25 fő diáklátogató 



Csallány Gábor Kiállítóhely:  fő, ebből  fő diák 

Péter Pál Polgárház: 153 fő, ebből 60 fő diák 

Fridrich Fényírda:158 fő, ebből 60 fő diák 

összesen: fő, ebből  fő diák 

 

Tari László Múzeum, Csongrád 

Ezen az éjszakán az intézmény 60 éves fennállását is ünnepelte, ezen alkalomból 

jubileumi kiállítás nyílt, ahol a nem a tárgyak esztétikuma, hanem azok háttértörténete állt a 

középpontban.  

Az esemény egy szakmai előadással kezdődött, amelyben a csongrádi színjátszás 

történetét mutatta be Fodor Péter, a múzeum történésze. 

Az előadás után az érdeklődők biciklis túrán vettek részt az Ellés-monostorhoz, rövid 

történeti ismertetővel egybekötve, majd a visszaérkező, fáradt túrázókat kenyérlángos várta. A 

kenyérlángos nagy népszerűségnek örvendett, majdnem az egész este sült ez a nemes étek a 

részvevők számára. 

A gyerekeknek számos kézműves foglalkozással készültünk, a legnagyobb lelkesedést 

gyertyamártás okozta, a gyerekek türelemmel mártogatták és díszítették gyertyáikat. 

A programon MásKép zenekar lépett színpadra, majd a hagyományosnak mondható 

tűzgyújtás után a nézők a Szent Iván-éji bűbáj részesévé válhattak, amelyben a Cseri Nóra 

balettáncát a lakiteleki fuvola kvartett kísérte. 

A program zárása, a kihagyhatatlan éjszakai tárlatvezetés lámpásokkal, melyre most is 

sokan voltak kíváncsiak. 

Látogatottság: 

Kiállítás: 40 fő, ebből 40 felnőtt 

Előadás: 12 fő, ebből 12 felnőtt 

Biciklis túra: 25 fő, ebből 20 felnőtt 5 diák 

Kézműves foglalkozás:40 fő, ebből 10 felnőtt 30 diák 

MásKép zenekar: 80 fő, ebből 70 felnőtt 10 diák 

Balett előadás: 80 fő, ebből 70 felnőtt 10 diák 

Éjszakai tárlatvezetés: 20 fő, ebből 10 felnőtt 10 diák. 

összesen: 297 fő, ebből 65 fő diáklátogató 



 

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szegvár 

Szegváron délután 17 órától Purgel Ferenc szegvári születésű festő műveiből nyílt 

időszaki kiállítás, melyet július hónapban még megtekinthettek az érdeklődők.  

A fiatalokkal, gyerekekkel kézműves foglalkozás keretében lámpaernyőt készítettünk 

a foglalkoztatóban, melyre a Múzeumok Éjszakája 2016 feliratot írtuk rá.  

Sötétedéskor, 20 óra körül kezdődött az éjszakai akadályverseny, melynek egyik 

helyszínen a múzeum volt: óriásrajz kompozíciót kellett festeni egy két méter hosszú és fél 

méter széles rajzlapra Szegvár értékeiről és szépségeiről. Az érkező csapatoknak a múzeumot 

is megtekintették, ahol ötleteket gyűjthettek az alkotáshoz. A résztvevők nagyon jól vették az 

akadályokat: a templom, a múzeum, a Sarlós isten szobor, a szélmalom, sőt még a tavaink is 

szerepeltek a rajzokon. Jenei Lucz Mária rajz szakos tanárnő értékelte az elkészült műveket a 

menetlevelekre írott pontszámmal. 

Késő este, 22 órára a Szegvári Szélmalomba hívtuk a sokak által kedvelt 

gyertyafényes tárlatvezetésre az érdeklődőket. A petróleumlámpákkal és nagyméretű 

gyertyákkal kivilágított szélmalom varázslatosan, titokzatosan jelezte az érkezőknek, hogy 

milyen magasra lehet felmenni az épületben. 

Látogatottság: 

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény: 29 fő felnőtt, 32 fő diák, 

Szegvári Szélmalom: 8 fő felnőtt és 3 fő diák látogató.  

összesen: 37 fő felnőtt és 35 fő diák látogató 
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Szentes, 2016. szeptember 14. 

 

dr. Béres Mária 

múzeumigazgató 


