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Múzeumok Éjszakája megrendezésére Szombathelyen 

 

NKA 204107/00223 

 

A pályázó intézmény neve: 

SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM 

 

 

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat a legkedveltebb múzeumi programok egyike 

Szombathelyen, amely a látogatók lehető legszélesebb körét képes megszólítani az 

óvodáskorúaktól a nyugdíjas korú érdeklődőkig.  

A rendezvényt a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum kettő, egymást követő hétvégén 

tartotta idén egyrészt azért, mert az országos Múzeumok Éjszakája Szombathelyen egybeesik 

egy városi nagyrendezvénnyel, a Szentivánéji vigasságokkal, másrészt pedig azért, mert egy 

alig 80 ezres városban egy hétvégén nem célszerű 6 intézményben programot szervezni.  

A több tudományterület összekapcsolása mellett több művészeti ággal is serkentettük a 

múzeumi kutatási területek, gyűjtemények megismerését befogadását, vágyat a megismerésre. 

Két egymást követő szombaton, hat helyszínen, közel 100 programot kínáltunk.  

 

 

2016. június 25.  

 

Tüzet viszek, vizet hozok… 

a Vasi Skanzenben 

 

A tűz és a víz szerepét, hajdani felhasználását választottuk idén témaként a Vasi Skanzenben. 

Kipróbálhatták a tűzgyújtást acéllal, megmutattuk a taplófőzést, betekinthettek a 

kovácsműhelybe, és a vasi forrásvizek mellett a „vízen kullogót” is meg lehetett kóstolni. 

 

A Múzeumok éjszakáján zártuk a Vasi Skanzen időszaki kiállítását, amely a 

türelemüvegekkel ismertette meg a látogatót. A türelemüvegek leggyakoribb típusaiba 

hajókat, vallásos tárgyú faragásokat, talányos szerkezeteket építettek be. Rendezvényünkön a 

hajók legváltozatosabb megjelenési formáit mutattuk be filmvetítéssel, csónakpályázattal, 

kézműves foglalkozásokkal. 

 

A Skanzen ezúttal, rendhagyó módon csónakokkal is megközelíthető volt a szomszédos 

horgásztó felől, a ráhangolódás, az átszellemülés már itt kezdődött. 

 

Miniatűrhajó pályázatot hirdettünk, melyre művészeti intézmények és önálló alkotók 

jelentkeztek pályaművekkel. 
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A Csak tiszta forrásból címmel forrásvíz-kóstolás is szerepelt a programban. A szakértő 

elmondása szerint Vas megyében jellemző a forrásvizekre, hogy sokféle van, de ezek talajvíz 

forrásvizek. Egyetlen egy kivétel van azonban, a Hétforrás a Kőszegi-hegységben. 

 

A rendezvényt zenés hagyományőrző felvonulás és tűzgyújtás zárta az Ungaresca 

Táncgyüttes és a Tücsök csoport, a Boglya Népzenei Együttes, a Magor Íjászegyesület és a 

Nyugati Gyepük Pajzsa Haditorna Egyesület közreműködésével. Az Ungaresca táncosai a 

közönséget is bevonták a tűz körbetáncolásába.  

 

 

Program: 

 

20.00 Húzzad! Üssed! 

Zenei improvizációk Mészáros Szabolcs és Horváth Dániel közreműködésével 

20.15 Hajózni kell! – a felhívásunkra érkezett hajók vízre bocsátása 

20.30 Húzzad! Üssed! 

21.00 Boglya Népzenei Együttes műsora 

21.30 Csak tiszta forrásból! - forrásvíz-kóstolás szakértői minősítéssel 

22.00 Tűz, jöjj velem! 

Zenés hagyományőrző felvonulás és tűzgyújtás, tűzugrás az Ungaresca Néptáncegyüttes, a 

Boglya Népzenei Együttes, a Magor Íjászegyesület és a Nyugati Gyepük Pajzsa Haditorna 

Egyesület közreműködésével 

23.00 Szalonnázás, népdalok a szerelemről 

21.00; 22.00; 23.00Tárlatvezetések a Türelemüvegek című kiállításban és Németh László 

fafaragó kiállításában 

Bála mozi  

21.30-22.45 Mesefilmek 

22.45 Tűz van, babám! - színes, magyarul beszélő, csehszlovák-olasz vígjáték, 1967 

Éliás Árnyszínháza 

20.00–24.00 Egyszerre „árnyszínház” és „tárgyszínház” a játékos feladat, amelynek során a 

néprajzi műtárgyak új megvilágításba kerülnek. 

Nyitott műhelyek  

20.00-24.00 Kézműves foglalkozások 
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A Múzeumok Nyári Éjszakáinak második hétvégi rendezvényén immár hagyomány. Az idei 

múzeumi programok a „égi - földi istenek” témája köré épültek, ezt a tematikát dolgozták fel 

a különböző tudományterületek aktuális kiállításainkon.  

 Ez a lehetőség több helyszín felkeresésére, és minél több ismeret megszerzésére ösztönözte a 

látogatókat.  

 

 

Július 2. szombat  

 

Szombathelyi Képtár  

Iseum Savariense 

 

Sztárok égen és földön 

 

 

18.00  Schwarzenegger a Képtárban – kiállításmegnyitó - Képtár 

Terminátor az oviban – előadja: Horváth Ákos színművész 

18.00 Tárlatvezetés a Szent Márton és Pannónia című kiállításban - Iseum 

18.15 Wahorn András rendhagyó tárlatvezetése – Képtár 

 

Előadások - Iseum 

19.00 Császárok, mint önjelölt popsztárok – Csapláros Andrea 

19.30 Héraklész az antik istenvilág „self made man”-je – Sosztarits Ottó 

20.00 Tetoválás Egyiptomban – Liptay Éva 

 

19.30–20.30 Schwarzenegger a Képtárban – Gálig Zoltán tárlatvezetése – Képtár 

20.45 Tetoválások ma – Franken Vivien tetováló művész bemutatkozása – Képtár 

 

21.00-22.00 Nézőpontok – kerekasztal-beszélgetés a tetoválásról – Képtár 

Hogyan vált a tetoválás a törzsi kultúrák – szinte – szakrális eszközéből a tömegkultúra 

mindenki számára elérhető termékévé? 

Vendégek: Fliegauf Gergely kriminálpszichológus, Franken Vivien tetováló művész, Töttös 

Kata képzőművész 

A beszélgetést vezeti: Szily Nóra televíziós műsorvezető 

 

22.00 Mutasd a tetkód! – tetoválás szépségverseny – Képtár 

22.00 Tárlatvezetés a Szent Márton és Pannónia című kiállításban – Iseum 

 

22.30 Dancing Graffiti– előadja: a Bandart – Iseum 

A többszörös díjnyertes Dancing Graffiti egyedülálló módon ötvözi az élőben készült digitális 

graffitit a tánccal. Az előadás összegyűjtve különböző bel- és kültéri graffitiket, egy 

gyönyörű, humoros és elgondolkodtató történetben beszél az életünkben felmerülő 

nehézségekről és szépségekről.  

Fényfestés az újmédia találkozása az Iseummal interaktív játék a közönség bevonásával. 
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23.00 A tetoválás szépségverseny és a múzeumi totó eredményhirdetése - Iseum 

 

18.00–22.00 Gyermekfoglalkozások – Képtár, Iseum 

Képtár 

Autósmozi -filmvetítés kicsiknek és nagyoknak - ikonikus animációk, kisautókból fürkészve 

Varázsoljunk sztárportrét! 

- önarcképünk feldolgozásával, színek segítségével megidézzük a pop art időszakát!  

- a pop kultúra nagyjairól készültházi színező kicsiknek és „színfetisisztáknak”. 

 

Iseum 

Képmás másképp - Imázs az ókorban, arcképekhez kapcsolódó foglalkozások 

 

18.00-24.00 DESIGN VÁSÁR  

 

 

Smidt Múzeum 

Játékos ízek, ízes játékok 

 

 

18.00 Játékos tárlatvezetés az állandó kiállításban – Tóth Róbert muzeológus 

18.00 Matt a királynak! - szimultán Kiss Attila nemzetközi sakkmesterrel  

19.00 Édesen szép – tortadíszítés-bemutató - Cake Art Édességház  

20.00 Biliárd és kecskerím – játékok a régi kávéházban – dr. Saly Noémi irodalom- és 

Budapest-történész 

20.45 General Harmony Singers 

21.00 Kispörköltek, nagyfröccsök. Régi szombathelyi vendéglők- Spiegler Tibor műgyűjtő 

21.45 General Harmony Singers 

22.00 Fénylően édes remekművek Heinz Gyula cukrászműhelyéből – Keppel Csilla történész 

22.30 General Harmony Singers 

 

18.00–24.00 

Reklámozzon! Reklámözön: ételek-italok számoló cédulákon. Kiállítás. 

Játék biedermeier hangulatban: lengőteke, biliárd, sakk, kártya, dominó kicsiknek- nagyoknak  

Díszítsük együtt! - Cégér- és tortadísz-tervezés, szalvéta-hajtogatás gyerekeknek  

Cake Art Kávézó  

Kérjük, hogy a sakk szimultánon való részvételi szándékát június 30-ig jelezze az alábbi 

telefonszámon: 94/311-038 
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Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 

Felfedezések a levéltárban 

 

18.00–23.00 A börtöncellák sötétje. Az egykori vármegyei börtön – a Levéltár régi épülete – 

pincéjének egyéni megtekintése, továbbá három időpontban (18.30–19.00, 20.30–21.00, 

22.30–23.00) csoportos bejárás lehetősége, kínzóeszközök „kipróbálása”. Vezetők: Mayer 

László, Pezenhoffer Richárd 

 

Kísérőprogramok az előadó- és kiállítóteremben: a levéltári honlap és digitális levéltári 

kiadványok bemutatása, levéltári kiadványok vására 

Scriptorium. Bevezetés a szépírás művészetébe.  

Foglalkozásvezető: Kóta Péter 

 

18.00–18.30, 20.30–21.00 A torinói lepel. Egy műtárgy vallomásai.  

Előadó: Hesztera Aladár 

18.30 – 19.00, 21.00–21.30 Világszabadalom Újfaluból.  

Előadó: Feiszt György 

19.00 – 19.30, 21.30–22.00 „Üdvözlet a magasból!” A pilóta és fotográfus Almásy László. 

Előadó: Bajzik Zsolt 

19.00-20.00; 21.00-22.00 A levéltár éjszaka – raktárak és iratok megtekintése. 

Vezető: Melega Miklós 

 

 

Szombathelyi Törvényszék 

Bűnvadászat – helyszíneléstől az ítéletig 

 

17.00 Büntetés és irgalom – kapcsolódás a Szent Márton Emlékév programjaihoz  

Előadó: Dr. Stift Zoltán Angelico - börtönlelkész  

17.50 Képek a gyermekmeghallgató szobában 

 

18.00-24.00 folyamatosan: 

Bírósági séták - Az épület és értékeinek bemutatása.  

Rió! Jövünk és döntünk! - avagy bírósági tárgyalások egy kicsit másképp a humor világából a 

riói nyári olimpia tiszteletére. 

Interaktív büntetőperek szakavatott bírák, ügyészek és ügyvédek vezetésével – nevetni 

szabad. 

Szombathelyi helyszínelők – interaktív krimináltechnikai bemutató – Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság  

Szimat, nyomás utánam! – Kántor, a legendás rendőrkutya jelenkori utódai. Az állati elme a 

nyomozás szolgálatában.  

Drogprevenció és bűnmegelőzés – rejtvények, tesztek, bemutatók az érdeklődők bevonásával 

gyerekeknek és felnőtteknek 

Rendőrautó bemutatója a törvényszék udvarán 

Akcióban a bevetési egység, a börtönélet bemutatása- Szombathelyi Országos BV. Intézet 

szervezésében 
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18.30-19.30; 20.30-21.30 Igazságügyi szakértők és bírák munka közben – igazságügyi 

orvostani és közlekedési szakértő szerepe a büntetőeljárásban - vezetett beszélgetés profi 

szakértőkkel és hivatásos bíróval. 

 

A rendezvény közreműködői:  

Szombathelyi Törvényszék  

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság  

Szombathelyi BV. Intézet Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Szombathelyi Intézete  

Vas Megyei Ügyvédi Kamara  

Vas Megyei Főügyészség  

 

 

Látogatószám: 

 

Vasi Skanzen:   245 fő 

Szombathelyi Képtár  233 fő 

Iseum Savariense  308 fő 

Smidt Múzeum  202 fő 

Szombathelyi Törvényszék 237 fő 

MN Levéltár   162 fő 

Összesen: 1387 fő 

 

 

Sajtó 

 

A helyi és regionális sajtóban előzetes ajánlókat generáltunk – a nyomtatásban megjelenő 

híradásokat fotókkal és szöveges információkkal segítettük az érdeklődőket. A Szombathelyi 

Televízióval kialakított együttműködésünknek köszönhetően a tévé kulturális magazinjában 

kollégáink és közreműködő partnereink ajánlották a programokat, amelyeket a helyi írott és 

elektronikus médiumainak programajánló rovataiban is megjelentettünk. 

 

Óriásplakátokat helyezünk ki 1 hónapon át Szombathely főutcáira a múzeumok éjszakája 

sorozat figyelem felhívására. 

 

Két egymást követő szombaton, hat helyszínen. A tájékozódást kézbe vehető programfüzet 

segítette, Ebben minden szükséges információ rendelkezésre áll, a programok kezdési 

időpontjától és helyszínétől az általános információkig (belépőjegy stb.). 

 

A Múzeumok Éjszakája programjait a fentieken túl minden lehetséges csatornán 

népszerűsítettük: a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum központi honlapján, 

tagintézményeink saját honlapjain, valamint saját Facebook-oldalunkon előzetesen is 

beharangoztuk a rendezvényt, és utólag is beszámolunk képekkel, szöveges híradással az 

élményekről.  
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Az intézmény honlapján való megjelenés: 

 

http://savariamuseum.hu/?muzeumok-ejszakaja-a-vasi-skanzenben,437 

http://savariamuseum.hu/?hajozni-kell!-felhivas,439 

http://savariamuseum.hu/?muzeumok-ejszakaja-ot-helyszinen,444 

http://savariamuseum.hu/?a-muzeumok-ejszakaja-legszebb-tetovalasa-felhivas,438 

 

 

Beharangozó előzetes 

 

SZTV Híradó 2016.06.21.  

SZTV Műhely 2016.06.21. – beharangozó beszélgetés 

http://www.sztv.hu/hirek/var-a-muzeumok-ejszakaja 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/iden_ket_ejszakat_is_a_muzeumokban_tolthetunk 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11823/muzeumok_ejszakaja_2016_programok_a_megyebe

n/ 

http://blog21.hu/2016/06/20/muzeumok-ejszakaja-programok-szombathelyen-junius-25-es-

julius-2/ 

http://szombathely.koz-hir.hu/2016/06/20/muzeumok-ejszakaja-ket-hetvegen-is-izgalmas-

programok-szombathelyen/ 

http://www.credoradio.hu/hirek/muzeumok-ejszakai-2016 

Frisss Rádió 

http://vaol.hu/kultura/okori-sztarok-bukkannak-fol-a-muzeumok-ejszakain-arnold-

schwarzenegger-is-tiszteletet-teszi-1774961 

Vas Népe 

 

 

Vasi Skanzen - 2016.06.25. 

 

SZTV Híradó 2016.06.27. 

http://www.sztv.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-20160627 

http://www.frisss.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-a-skanzenben 

Frisss Rádió 

http://global.eventhint.com/events/13037858/muzeumok-ejszakaja-a-vasi-skanzenben 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/muzeumok_ejszakaja_skanzen_tuz 

http://vaol.hu/kultura/frakk-tuzugras-a-skanzenben-hosok-a-batthyany-kastelyban-ilyen-volt-

a-muzeumok-ejszakaja-1775595 

Vas Népe 

http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5193/Tuzet_viszek_vizet_hozok..._-

_Muzeumok_Ejszakaja_Szombathelyen/ 

 

http://savariamuseum.hu/?muzeumok-ejszakaja-a-vasi-skanzenben,437
http://savariamuseum.hu/?hajozni-kell!-felhivas,439
http://savariamuseum.hu/?muzeumok-ejszakaja-ot-helyszinen,444
http://savariamuseum.hu/?a-muzeumok-ejszakaja-legszebb-tetovalasa-felhivas,438
http://www.sztv.hu/hirek/var-a-muzeumok-ejszakaja
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/iden_ket_ejszakat_is_a_muzeumokban_tolthetunk
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11823/muzeumok_ejszakaja_2016_programok_a_megyeben/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11823/muzeumok_ejszakaja_2016_programok_a_megyeben/
http://blog21.hu/2016/06/20/muzeumok-ejszakaja-programok-szombathelyen-junius-25-es-julius-2/
http://blog21.hu/2016/06/20/muzeumok-ejszakaja-programok-szombathelyen-junius-25-es-julius-2/
http://szombathely.koz-hir.hu/2016/06/20/muzeumok-ejszakaja-ket-hetvegen-is-izgalmas-programok-szombathelyen/
http://szombathely.koz-hir.hu/2016/06/20/muzeumok-ejszakaja-ket-hetvegen-is-izgalmas-programok-szombathelyen/
http://www.credoradio.hu/hirek/muzeumok-ejszakai-2016
http://vaol.hu/kultura/okori-sztarok-bukkannak-fol-a-muzeumok-ejszakain-arnold-schwarzenegger-is-tiszteletet-teszi-1774961
http://vaol.hu/kultura/okori-sztarok-bukkannak-fol-a-muzeumok-ejszakain-arnold-schwarzenegger-is-tiszteletet-teszi-1774961
http://www.sztv.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-20160627
http://www.frisss.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-a-skanzenben
http://global.eventhint.com/events/13037858/muzeumok-ejszakaja-a-vasi-skanzenben
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/muzeumok_ejszakaja_skanzen_tuz
http://vaol.hu/kultura/frakk-tuzugras-a-skanzenben-hosok-a-batthyany-kastelyban-ilyen-volt-a-muzeumok-ejszakaja-1775595
http://vaol.hu/kultura/frakk-tuzugras-a-skanzenben-hosok-a-batthyany-kastelyban-ilyen-volt-a-muzeumok-ejszakaja-1775595
http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5193/Tuzet_viszek_vizet_hozok..._-_Muzeumok_Ejszakaja_Szombathelyen/
http://vaskarika.hu/galeria/kepek/5193/Tuzet_viszek_vizet_hozok..._-_Muzeumok_Ejszakaja_Szombathelyen/
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Szombathelyi Képtár, Iseum Savariense, Smidt Múzeum – 2016.07.02. 

 

SZTV Híradó 

SZTV magazin 

http://www.sztv.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-20160704 

http://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/20348 

http://www.frisss.hu/hirek/ejszaka-belogtunk-a-keptarba-tetovalni 

http://przoli.blogin.hu/2016/07/03/muzeumok-forro-ejszakaja-masodik-felvonas/ 

http://vaol.hu/kultura/amikor-az-ujsagirot-akasztjak-igy-eltuk-tul-a-muzeumok-ejszakajat-

szombathelyen-1776766 

http://www.regio1.hu/esemenyek/1652/muzeumok-ejszakaja-ii-sztarok-egen-es-foldon/ 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/bortontetovalas_trend_2016_tatooo_szombathely 

Vas Népe 

 

 

HIRDETÉSEK 

 

Múzeumi programfüzet 1.500 pld 

Szórólap 1.500 pld 

2 db óriásplakát 

Rádióhirdetés: Nyugat Rádió 2016.06.21-25.; 2016.06.28-07.02. 

Újsághirdetés: Savaria Fórum 2016.06.18.; 2016.06.25. 

Facebook-hirdetés 

 

 

http://www.sztv.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-20160704
http://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/20348
http://www.frisss.hu/hirek/ejszaka-belogtunk-a-keptarba-tetovalni
http://przoli.blogin.hu/2016/07/03/muzeumok-forro-ejszakaja-masodik-felvonas/
http://vaol.hu/kultura/amikor-az-ujsagirot-akasztjak-igy-eltuk-tul-a-muzeumok-ejszakajat-szombathelyen-1776766
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