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SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

a Múzeumok Éjszakája a Lajosmizsei Tanyamúzeumban és kapcsolódó kiadvány 

megjelentetése című program  

megvalósulásáról  

(pályázati azonosító: 204107/00173) 

 

A rendezvény szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás eredményessége: 

A gyűjtemény a Lajosmizsét Kecskeméttel összekötő 5-ös számú út mentén, Lajosmizsétől 2 

km-re, Kecskemét irányában található. A kiállítóhely a tanyasi élet tárgyaival hagyományos 

módon berendezve 1972. június 30-án nyílt meg a nagyközönség előtt, mint Magyarország első 

tanyamúzeuma. Lakóépülete az 1870-es években épült, melynek berendezése a századforduló-

kori lajosmizsei középparasztok tanyasi lakáskultúráját tükrözi. Kevés a díszes tárgy, a bútorok 

inkább a pusztai parasztok egyszerűségét tükrözik.  

Ebben az idilli környezetben, együttműködők sorát bevonva szerveztük meg immár negyedik 

alkalommal a lajosmizsei Múzeumok Éjszakáját. Az érdeklődők zöme főleg kisgyermekes 

családokból és nyugdíjasokból tevődött össze. Kérdésünkre elmondták, hogy a programunkról 

a közintézményekben elhelyezett plakátokról, a Gong Rádióból, a Mizse Tv-ből, a kecskeméti 

Tourinform Irodából, ismerősöktől és a facebookról értesültek. 

Sajnos az eddigi évek látogatószámaihoz képest jóval kevesebb látogató érkezett, mint amire 

számítottunk. De mivel ugyanezt a tendenciát tapasztaltuk a budapesti anyaintézmény, a 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár vajdahunyadvári helyszínén is, ezért a 

visszaesést általános okokra vezettük vissza: 

1. Az első vakációs hétvégén és a nyár legmelegebb napján a kisgyerekes családok alig várták, 

hogy vizes környékre utazhassanak, de legalábbis igazi kalandornak kellett lenni, hogy a fő 

célcsoportunknak számító kisgyerekes családok döntéshozóit ne tántorítsa el a nyárhoz képest 

is szélsőségesen meleg időjárás. 

2. A nagy érdeklődésre számot tartó foci EB egyidejű sugárzásával a családok férfi tagjai 

inkább a televízió előtt hűsöltek. 

Az biztos, hogy nem a programok sokszínűsége, minősége és mennyisége volt a gyér 

látogatószám oka, ugyanis minden egyes programelem egységesen közkedvelt volt, mindenki 

megtalálta, ami neki tetszett, a közönség tapsolt, énekelt. A fellépőink sem mentek el a fellépés 

után, hanem este 10-ig velünk maradtak, és szívesen részt vettek a programokon. A kézművesek 

estére nagyon elfáradtak, mert a látogatóink mindent kihasználtak nagy érdeklődéssel, 

mindenhova leültek kézműveskedni, játszani. A tárlatvezetések még este, sötétben is 

folyamatosan zajlottak.  

Az együttműködő partnerek (a sajtó, a fellépők, a kulturális intézmények stb.) egytől egyig 

gratuláltak a rendezvényhez, megköszönték a munkát és biztosítottak bennünket a további 

együttműködésről. Összesen 7 önkéntessel dolgoztunk, 7 felnőttel. Az ő elmondásuk szerint 

erre a feladatra vártak, ilyen munkára szívesen jönnek máskor is. A fellépők és segítők összesen 

harmincan voltak, elektromos orgonista, festőművész, íjászok, ostoros betyárok, citerás, 

dobosok, botozók, játszóházas kollégák, mesemondó, jósasszony, rajzoló, agyagozó, valamint 

egy további hangtechnikus segítette a munkát 
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A rendezvény részletes ismertetése: 

Lajosmizse – Időutazás (2016. június 25. 12.00-02.00-ig) 

A) Folyamatos programok 2016. június 25-én 12 órától 2016. június 26-án 02 óráig: 

1. Réti Ildikó festőművésznő kiállítása 

2. kézműveskedés: szalmázás, agyagozás, nemezelés 

3. virágnyelviskola: játékos ismerkedés a virágok szimbolikájával 

4. népi kézművesek bemutatkozása 

 

B) Időponthoz kötött programok 

A Lajosmizsei Kiállítóhelyen a 12 órától 02 óráig tartó tárlatvezetések, kézműves 

foglalkozások, virágnyelviskola mellett sor került az időponthoz kötött, külső fellépők által 

előadott programokra.  

A Lajosmizsei Vadrózsák Néptánc Együttest, a Lajosmizsei Műkedvelő Táncegyesületet és a 

Jász- Kun Hagyományőrző Egyesületet és a Szent Iván napéjegyenlőség alkalmából a Szertűz 

meggyújtásánál jó hangulatot teremtő Klein Tamás sámándobost hívtuk meg fellépőként, 

illetve este 7 órától hajnali 2 óráig, a tárlatvezetésekkel párhuzamosan népi táncházat 

szerveztünk.  

Az időponthoz kötött programoknál a kezdési időpontok a következők voltak: 

12.00-16.00 tárlatvezetések kiállításokban 

16.00-17.00 népi táncos előadás 

17.00-18.00 dobos előadása 

18.00-19.00 népi táncos előadás 

19.00-20.00 népi táncház 

20.00-21.00 népi táncos előadás 

21.00-22.00 tűzugrás 

22.00-02.00 tárlatvezetések a kiállításokban 
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Válogatás a 2016. június 25-én készült fotókból: 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

A megvalósított program rövid ismertetése a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások 

helye és a résztvevők száma, fotódokumentáció (max. 10 felvétel) 

A program kialakításánál fontos szempont volt, hogy a célcsoportunknak számító kisgyermekes 

családok számára a hagyományőrzésre kiválóan alkalmas helyszínen valóban az autentikus és 

a népi programelemek legyenek a hangsúlyosak, ahogyan azt a megjelentetett 

programhirdetések is részletezték: 

Lajosmizse – Időutazás (2016. június 25. 12.00-02.00-ig) 

Folyamatos programok 2016. június 25-én 12 órától 2016. június 26-án 02 óráig: 

1. Réti Ildikó festőművésznő kiállítása 

2. kézműveskedés: szalmázás, agyagozás, nemezelés 

3. virágnyelviskola: játékos ismerkedés a virágok szimbolikájával 

4. népi kézművesek bemutatkozása 

Időponthoz kötött programok 

A Lajosmizsei Kiállítóhelyen a 12 órától 02 óráig tartó tárlatvezetések, kézműves 

foglalkozások, virágnyelviskola mellett sor került az időponthoz kötött, külső fellépők által 

előadott programokra.  

A Lajosmizsei Vadrózsák Néptánc Együttest, a Lajosmizsei Műkedvelő Táncegyesületet és a 

Jász- Kun Hagyományőrző Egyesületet és a Szent Iván napéjegyenlőség alkalmából a Szertűz 

meggyújtásánál jó hangulatot teremtő Klein Tamás sámándobost hívtuk meg fellépőként, 

illetve este 7 órától hajnali 2 óráig, a tárlatvezetésekkel párhuzamosan népi táncházat 

szerveztünk.  

Az időponthoz kötött programoknál a kezdési időpontok a következők: 

12.00-16.00 tárlatvezetések kiállításokban 

16.00-17.00 népi táncos előadás 

17.00-18.00 dobos előadása 

18.00-19.00 népi táncos előadás 

19.00-20.00 népi táncház 

20.00-21.00 népi táncos előadás 

21.00-22.00 tűzugrás 

22.00-02.00 tárlatvezetések a kiállításokban 

A nagyszülői generáció képviselői és a kisgyermekes látogatók egyaránt minden programba 

bekapcsolódtak, így célcsoport szempontjából nem különültek el a programelemek. Jól 

működött, hogy az időponthoz kötött és a folyamatosan futó programok egyensúlya 

következtében senkinek nem kellett kizárólagosan döntenie programelem mellett. 

A látogatók létszáma meghaladta a százat. 
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Fotódokumentáció: 
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A beszámoló internetes elérhetősége az MMgMK honlapján:  

A szakmai beszámoló  www.mmgm.hu oldalon a Közérdekű információk / Pályázatok /NKA 

pályázatok / 2016. évi sikeres pályázatok aloldalon az alábbi linkre klikkelve érhető el: 

204107/173 Múzeumok éjszakája a lajosmizsei Tanyamúzeumban és kapcsolódó kiadvány 

megvalósítása 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 20.      Radics Boglárka 

            osztályvezető 

http://www.mmgm.hu/
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Kommunikáció 

A Lajosmizsei Önkormányzat, a Lajosmizsei Művelődési Ház és Könyvtár, a Fekete István 

Általános Iskola, a Kecskeméti Tourinfo Iroda és a helyi vendéglátók segítségével reklámoztuk 

a programot szórólapokkal, plakátokkal, valamint a következő helyi médiában adtunk le PR-

cikket a programról: 

• Új Lajosmizsei Közlöny, 

• Hírmondó – Hírek Lajosmizsei Portán negyedévente megjelenő önkormányzati lap, 

• GONG Rádió, 

• Mizse TV. 

 Fentiek közül a GONG Rádióban készíttetett, 25 szó terjedelmű fizetett hirdetést 

közzétetettünk 4 alkalommal, a Rádió pedig plusz 1 bónusz megjelenést adott. 

A rendezvényen részt vett látogatók száma: 50. (A látogatók között főleg kisgyermekes 

családok és nyugdíjasok voltak. Kérdésünkre elmondták, hogy a programunkról plakátról, a 

Gong Rádióból, a Mizse Tv-ből, a kecskeméti Tourinform Irodából, ismerősöktől és a 

facebookról értesültek, Önkormányzat, . 

Az együttműködő partnerek (a sajtó, a fellépők, a kulturális intézmények, stb.) egytől egyig 

gratuláltak a rendezvényhez, megköszönték a munkát és biztosítottak bennünket a további 

együttműködésről. 

Összesen 7 önkéntessel dolgoztunk, 7 felnőttel. Az ő elmondásuk szerint erre a feladatra vártak, 

ilyen munkára szívesen jönnek máskor is. A fellépők és segítők összesen harmincan voltak, 

elektromos orgonista, festőművész, íjászok, ostoros betyárok, citerás, dobosok, botozók, 

játszóházas kollégák, mesemondó, jósasszony, rajzoló, agyagozó, valamint egy hangtechnikus 

segítette a munkát. 
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A szórólap: 

 


