
Múzeumok éjszakája-  

IX. Szent Iván éji vigadalom a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban 

A megvalósult program leírása, értékelése 

2017. június 24-én 9. alkalommal került megrendezésre a Múzeumok Éjszakája, Szent Iván éji vigadalom a 

Széchényi Ferenc Tájmúzeumban. A rendezvény tervezésénél igyekeztünk úgy kialakítani a programokat, 

hogy minden korosztály számára tartalmas szórakozást nyújtsunk.  

A délután falunéző szekerezéssel indult, ezzel párhuzamosan népi játszótér és Bütykölde várta a kisebbeket. 

Kézműves foglalkozás keretén belül a helyi múzeum munkatársainak segítségével csillagbarát karkötő és 

csillag kulcstartó készült. Az udvaron ezalatt a Hagyományőrző Egyesület tagjai szorgoskodtak, 

hagyományos kelt tészták készültek a kemencében, amivel a látogatókat vendégeltük meg. A délután 

folyamán a helyi művészeti csoportok bemutatóit láthatták az érdeklődők: a Piros Rózsa népdalkört, a 

Retró énekkart, a művelődési ház mazsorettjeit és citera csoportját, amit élő zenés táncház követett a 

Debreceni Forgórózsa Táncegyüttes és a Hagyományok Háza felnőtt néptánc csoportjának tagjaival. Az 

estét Lovagi torna és bemutató, valamint Zajácz Györgynek, a Magnitúdó Csillagászati Egyesület 

vezetőjének interaktív előadása és távcsövezés zárta. 

 

Ezen a napon nyílt meg a Kitelepített álmok című időszaki kiállítás Kiss Gizella amatőr festő munkáiból. 

A kiállítás a Nagy Imre Társasággal együttműködve valósult meg. A megnyitón Erdélyi Márta Sesztina Jenő 

– díjas versmondó, Andics Árpád Holló László - díjas fotóművész, tanár és dr. Ötvös László ny. lelkész, 

bibliakutató közreműködött. A kiállítás az 1950-es években történt hortobágyi és nagykunsági 

deportálásoknak állított emléket, aminek megemlékezése erre a napra datálódik.   

 

Összegzés 

A fiatal múltra visszatekintő, környékbeli tanyák lakosaiból létrejövő - kialakult település (1952) életében 

fontos szerepe van az összetartásnak, összetartozásnak, egymásra utaltságnak. Így minden, 

hagyományteremtő rendezvény hozzájárul a közösség összetartó erejének növeléséhez. A lakosok igénylik 

is ezeket a rendezvényeket, hiszen ez jó alkalom a beszélgetésre, kikapcsolódásra, több korosztály, 

generáció találkozására. A rendezvényen fellépési lehetőséget biztosítottunk a helyi civil szervezeteknek: az 

ebesi Piros Rózsa Népdalkörnek, az Alapszolgáltatási Központ Retró énekkarának, a művelődési ház 

mazsorett és citera csoportjának, a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egyletnek, a Hagyományok 

Háza néptánc csoportjának, illetve más település kulturális intézményével működtünk együtt a 

megvalósításnál: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, Hajdúsámson, 

Karacs Ferenc Múzeum, Püspökladány, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, 

Hajdúnánás, Bihari Múzeum, Berettyóújfalu.  



Ezen kívül, új kezdeményezésként valósult meg a szomszéd településsel, a Szomszédolás című programunk. 

A Hajdúszováti Négy Évszak Kulturális Egyesület tagjait láttuk vendégül ezen a napon, az év során, ősszel 

pedig az ebesi csoportok képviselői látogatnak el hozzájuk.  

A pályázati támogatást a rendezvény során a szakmai közreműködők és előadói tiszteletdíj finanszírozására 

használtuk fel. A látogatószám várakozásainkat is felülmúlva - 348 fő.  

 

Eignerné Bartusz Andrea sk. 

 Ebes, 2017. szeptember 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 


