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Szakmai beszámoló 

„Varázslat és misztikum a Szennai Skanzenben – A Múzeumok Éjszakájához 

kapcsolódó programok megvalósítása” 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szennai Skanzen 

Pályázati azonosító: 3507/00098 

 

Helyszín: Szennai Skanzen – Szenna, Rákóczi u. 2. 

Együttműködő partnerek: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

    Fekete István Látogatóközpont (Deseda) 

    Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont 

Időpont: 2015. 06. 27. 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum tagintézményeként működő Szennai Skanzen a 

Múzeumok Éjszakáját első alkalommal a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal 

együttműködésben, rendezvénytársulást létrehozva szervezte meg 2015. június 27-én. A 

látogatók két, kedvezményes belépőjegy áráért (egységesen 400 Ft-ért) három 

programhelyszínt kereshettek fel, amelyek között két ingyenes buszjárat közlekedett, négy 

megállóval (Kaposvár – Deseda – Róma-hegy – Szenna). 

A Szennai Skanzen történetében először a Múzeumok Éjszakája kapcsán a lakóházak 

különleges fényfestést kaptak. Az öt lakóház utcai homlokzatát meleg fehér, míg az 

udvarokon álló gyümölcsfákat színes fénnyel világítottuk meg A díszvilágításon kívül 

mécseseket, kültéri, fára akasztott különleges csillárt használtunk a nyáresti hangulat 

megteremtése érdekében.  
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Programok tekintetében a Szent Iván-napi hagyományokat elevenítettük fel. Somogyi néprajzi 

gyűjtésekből válogatva a jeles naphoz kapcsolódó szerelmi babonákból kaptak ízelítőt a 

látogatók. A Rinyakovácsi lakóháznál szerelmi amulettet készíthettek az érdeklődők Máté 

László visnyeszéplaki fafaragó mesterrel, valamint vágykeltő ételeket kóstolhattak. A 

somogyszobi portán a szerelmi varázslásé volt a főszerep. A Csökölyi udvarban borudvar 

várta a látogatókat, ahol a szennai borászok kínálták boraikat, valamint helyi gasztronómiai 

különlegességeiket.  
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A kísérőprogramok mellett az egész estét kitöltő színpadi programokat kínáltunk az alábbiak 

szerint: 

19:00-19:30 Bormámor I. A kaposvári Csíky Gergely Színház színművészeinek (Kőrösi 

András, Kovács Zsuzsanna, Horváth Zita) felolvasóestje. Zongorakíséret: Barabás Edit.  

19:30-20:00 Borkóstoló szennai borászokkal (Kalmár Lajos, Tóth László, Vajda László, 

Szabó Jánosné). A borkóstoló moderátora Kőrösi András volt.  

20:00-20:30 Bormámor II. A kaposvári Csíky Gergely Színház színművészeinek (Kőrösi 

András, Kovács Zsuzsanna, Horváth Zita) előadása - bordalok. Zongorakíséret: Barabás Edit. 

21:00-22:00 Forgó zenekar nyáresti koncertje 

22:00 – 22:30 Zseblámpás tárlatvezetés 

22:15 – 23:30 Tűzgyújtás, tűzugrás. Táncház a Juhos zenekarral.  
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Tapasztalatok: 

A látogatószám a tavalyi évhez képest jelentősen növekedett (2013-ban 157 fő, 2014-ben 336 

fő vett részt a Múzeumok Éjszakáján). 2015-ben 185 fizető látogató mellett 341 ingyenes 

látogatója volt a Szennai Skanzennek. A látogatói célcsoportok közül a gyermekes családok 

látogatták elsősorban a rendezvényt, illetve a korábbi évektől eltérően idén nagy számban 

voltak jelen szennai lakosok is. A legtöbb látogatót a Forgó zenekar koncertje, valamint az 

esti tűzugrás és a Juhos zenekar moldvai táncháza vonzotta. Az idei év újdonsága volt a 
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Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal közösen indított buszjárat, amely 

Kaposvárról és a környékbeli településekről érkező látogatók számára zökkenőmentes kijutást 

biztosított a programhelyszínekre. A Szennai Skanzenbe a busszal érkező látogatók száma a 

vártnál alacsonyabb volt, körülbelül 50 fő érkezett busszal, amely a látogatók alig 10%-át 

teszi ki. 

A rendezvény kommunikációjára a múzeum sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett, mint az 

előző években. Közös plakát és szórólap készült mindhárom programhelyszín programjaiból 

és a buszjáratok menetrendjéről. Ezen kívül a kommunikációs eszközök között szerepel 

televíziós és rádiós megjelenés is, melyek egy része fizetett társadalmi hirdetés (TCR) 

formájában kerülhetnek a nyilvánosság elé, másrészt interjúk révén teszik lehetővé a figyelem 

felkeltését. 

Regionális hirdetések: 

MOST RÁDIÓ 

25db 25mp rádió spot 

2db rádiós nyereményjáték 60mp 

3db élő rádiós bejelentkezés 

3db rádió interjú 

  

KAPOS TV 

40db képújság hirdetés 

1db riportműsor 10perc 

  

Közszolgálati sajtómegjelenések: 

Regionális tv: 60db 

Regionális rádió: 10db 

Regionális nyomtatott sajtó: 10db 

Országos online sajtó: 84db 

 

 

 

Szentendre, 2015. augusztus 24. 

 

 

        Faár Tamara 

        tagintézmény-vezető muzeológus 


