
 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
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2015. június 20. 

 

Az idén Múzeumok Éjszakája rendezvény témája a Tisza és a halászat volt. 

Délelőtt 9 órakor gyülekeztünk a gyűjtemény épülete előtt a Tisza-túrára, hogy a 

tiszai holtághoz kiránduljunk. Az útviszonyok miatt nem kerékpárral, hanem a helyi 

vadásztársaság járművével indultunk útnak, melynek sofőrje sok érdekes történetet 

mesélt a Szegvár környéki természeti kultúráról. A helyszínen halászati-szakmai 

vezetést tartott számunkra Tóth Gyula hivatásos halász, aki megmutatta halászhelyét 

és eszközeit is. Dél körül ért vissza csapatunk. A gyűjtemény udvarán már várt a 

finom halászlé, így a kulináris élvezetek terén is kapcsolódtunk a Tisza és a halászat 

témájához. 

Délután számos érdeklődő próbálhatta ki a gyertyaöntést a foglalkoztatóban és a 

halászháló kötést az udvaron. Tóth Gyula sokféle munkaeszközt hozott el, hogy 

mindenki szemügyre vehesse a halászat sokféle alakú és funkciójú kellékét. Majd a 

Tisza című rajzpályázat eredmény hirdetése következett, melynek pályamunkáiból 

időszaki kiállítást nyitottunk. Eközben önkéntesek vezetésével tekinthették meg a 

látogatók az állandó kiállításokat. 

Az esti órákban következett a tűzgyújtás és a hangulatos szalonnasütés melyre sok 

résztvevő érkezett a gyűjteménybe. 

Kilenc órától gyertyafényes tárlatvezetésen vehettek részt a látogatók a Szegvári 

Szélmalomban, melyet régi petróleum lámpákkal és gyertyákkal világítottunk ki az 

alkalomra. 

Az idei halászat tematika minden korosztály érdeklődését felkeltette 

megfigyelve a muzeális intézmény programjának látogatóinak összetételét. 



A rendezvény kialakításában igyekeztük figyelembe venni a helyi adottságokat 

(természeti környezet, eszközellátottság, személyi adottságok etc.) és a kulturális 

igényeket (korosztályok igényei, egyéb hétvégi programok egyeztetése és 

koordinálása etc.) is. A fiatalokat (4-10 évesek) főleg a kézműves tevékenység, a tiszai 

kirándulás valamint a szalonnasütés lehetősége vonzotta. Az idősebbeknek (30-50 

évesek) a halászeszköz bemutató és a múzeum állandó kiállításainak megtekintése 

volt a célja. 

 

időpont: 2015. június 20. 

helyszín: Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény 

   (6635 Szegvár, Hunyadi J. u. 31-33.) 

 kézműves foglalkozás, 

 szalonnasütés, 

 halétel kóstoló, 

 halászati eszközbemutató, 

 A Tisza című időszaki kiállítás megnyitása 

résztvevők száma: 45 fő 

 

időpont: 2015. június 20. 

helyszín: Szegvári Szélmalom 

    (6635 Szegvár, Sport tér1.) 

 gyertyafényes tárlatvezetés 

résztvevők száma: 11 fő 

 

időpont: 2015. június 20. 

helyszín: Szegvár nyugati határában, a Tisza folyó árterében 

 kirándulás a Tiszához és halászati eszközök, halászó helyek 

megtekintése 

résztvevők száma: 17 fő 

    résztvevők száma összesen: 73 fő 



 

internetes megjelenés: 

http://www.szegvar.hu/muzeum_programok.php 

http://www.szegvar.hu/muzeum_galeria.php 
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