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Nemzeti Kulturális Alap  

Közgyűjtemények Kollégiuma  

Pályázati azonosító: 204106/02155 

 

 

Dél-Zala a méhek terített asztala – Méhészkedés Nagykanizsa környékén 

Kiállítás és kapcsolódó pedagógiai program megvalósítására a Thúry György 

Múzeumban 

2017. május 18 – október 29. 

 

 A Thúry György Múzeum sikeresen megvalósította Nagykanizsa, Fő út 5. szám alatti 

kiállítóhelyén a Dél-Zala a méhek terített asztala – Méhészkedés Nagykanizsa környékén 

című időszaki kiállítást és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai programtervet. A kiállítás 

és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások két teremben és a hozzátartozó 

folyosó részen, közel 130 m2-en valósultak meg. 

 A kiállítást a nyitva tartás 5 hónapja alatt 4 785 fő látogatta. 

Múzeumpedagógiai foglalkozásokon részt vett összesen: 1 009 fő 

óvodás: 6 alkalom 148 fő 

általános iskolás: 24 alkalom 725 fő 

gimnázium: 4 alkalom 136 fő 

 

 A kiállítás teljes egészében a Thúry György Múzeum néprajzi gyűjteményéből került 

megvalósításra. A tárlat megnyitóját a Múzeumi Világnapra tettük, hogy méltán emlékezzünk 

meg a Thúry György Múzeum egykori igazgatójáról, gyűjteményeinek megalapozójáról Dr. 

Kerecsényi Editről, aki az idén ünnepelte volna születésének 90. évfordulóját. A nagykanizsai 

Thúry György Múzeum néprajzos-múzeológusa és egyben igazgatója 12 ezres néprajzi 

gyűjteményt hozott létre. Kerecsényi Edit (1927-2006) 1964-ben A népi méhészkedés 

története, formái és gyakorlata Nagykanizsa környékén címmel írta doktori disszertációját, 

mely ma is fontos munkának számít a néprajztudomány számára. A disszertáció 1969-ben 

jelent meg a Néprajzi Közlemények 13. évfolyam 3-4. számaként. Kerecsényi Edit 

összegyűjtötte Dél-Zala és a szomszédos somogyi területek népi méhtartására vonatkozó 

tárgyi és szellemi emlékeit, közben rengeteg fényképet készített/készíttetett. Az kiállítás 

tárgyi- és dokumentum anyaga az 1964-es disszertáción alapult. A bemutatás Gyanó Szilvia 

néprajzkutató rendezésében színesen és életszerűen tárta a látogatók elé a Dél-Dunántúl népi 
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méhészetét, a középkortól napjainkig. 

 A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok sikeresen lebonyolódtak. A 

kisebbek részére a következő tartalommal: 

 Micimackó rajzolósarok a kiállításban 

 „Mit csinál a méhecske?" - óvodások ismeretterjesztő 

programja Méhecske készítés gyöngyből, méhecske WC-

papír gurigából stb. 

Általános iskola 4-8 osztálya és középiskolások számára: 

 Múzeumunkban hagyományos játékos ügyességi ismeretterjesztő kalandtúra 

a kiállításban és a múzeum udvarán. Általános iskolások kérdőíves játéka az 

egész kiállításhoz kapcsolódóan. 

 Az idei évben a Múzeumok Éjszakája programjait is a ezen kiállítás köré 

terveztük. A tárlat rendkívül sikeres volt. A méhészettel és a mézzel kapcsolatos 

programok számos érdeklődőre találtak. A Múzeumok Éjszakája alkalmával a 

kiállításhoz kötődően a következő programokat bonyolítottuk: 

 

Múzeumok Éjszakája a Thúry György Múzeumban 

2017. június 24. szombat 

Dél-Zala a Méhek terített asztala – Méhészkedés Nagykanizsa környékén című időszaki kiállításhoz kapcsolódó 

programok 

Thúry György Múzeum Kiállítóhely – Nagykanizsa, Fő út 5. 

Minden ami méz… - „Egy nap barátok nélkül olyan, mint egy bödön egy csepp méz nélkül” 

 

 

16.00 Kincskereső kalandtúra – csapatok regisztrációja 2-4 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

16.15 – 18.30 óra Kincskereső kalandtúra kezdete – Keresd a bűvös (mézes)bödönt! címmel 

16.00-17.00 „Aki szereti a mackókat, rossz ember nem lehet” - Mackóbarátok Találkozója 

Mindenki hozzon egy (több) mackót magával! Az előre meghirdetett találkozón mindenki kap ajándékot, aki egy 

játékmedvét magával hoz. A találkozó végén: felvonulás a színpadon, közös nagy fotó készítése a mackókról és 

tulajdonosaikról. 

18.00 A 2017. évi Múzeumok Éjszakájának megnyitása – Ünnepélyes megnyitó. 

Az Éj Műtárgya – Thúry György pallosa (Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona) bemutatása. A műtárgy csak 

ezen az éjszakán látható! 

18.30: Kis Hétrét Zenekar gyermekműsora a múzeum udvarán 

18.30: Gyanó Szilvia néprajzkutató méhészettel kapcsolatos tudományos-ismeretterjesztő előadása az épület 

emeleti folyosóján 

19.15 – 19.45: Kincskereső kalandtúra; Múzeumok Éjszakája totó, Mackóbarátok Találkozója különdíj átadása - 

eredményhirdetés 

20.00 – 21.00 Zalagyöngye Táncegyüttes – Néptánc bemutató 

21.00 – 22.30 óra: Bojtár Népzenei Együttes koncertje a színpadon, majd táncház 

22.30 – 23.30 Pántlika Néptánccsoport fellépése 

23.00 Tűzugrás 

23.30-tól: Éjszaka a múzeumban, ahol a tárgyak, sírok, holtak életre kelnek… - barangolás a múzeum sötét 

zugaiban 

Folyamatos programok a múzeum udvarán 16.00 - 20.00 óra között: 

Termékek és munkafolyamatok bemutatója: mézpergetés, mézeskalács díszítés 

Múzeumok Éjszakája totó – értékes nyeremények! 
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Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak: Méhecske készítése – gyöngyből, papírból, filcből; Filc- és 

papír fejdíszek készítése – méhecske, virágok; Színezők 

Ügyességi, szórakoztató játékok: Fogd be az elszökött méheket! - ügyességi játék;  Méhecske- labirintus - 

Kövesd a méhecskék útját!; Segíts berendezni „Bábos Mariska néni mézeskalács standját”! 

Környékbeli méhész egyesületek bemutatkozása. 

Büfé 

 

 A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 400 000 Ft-ot a kiállítás és a foglalkozások 

installációs költségeire, reklám- és propaganda költségre, nyomdai előkészítésre, 

nyomdaköltségre, szakmai anyagköltségre fordítottuk. A kiállítás 2018-ban a keszthelyi 

Balatoni Múzeumban kerül bemutatásra. 

 

Köszönjük a támogatást! 

 

Nagykanizsa, 2017. november 28. 

 

    

 

Sajtómegjelenések (válogatás): 

 

Kanizsa Hetilap 2017. május 20. (Letöltés: 2017. november 28.) 

http://archivum.kanizsaujsag.hu/hirek/37676/del-zala-a-mehek-teritett-asztala-kulonleges-a-

thury-gyorgy-muzeum-kiallitasa 

 

Kanizsa TV 2017. május 19. (Letöltés: 2017. november 28.) 

https://www.youtube.com/watch?v=0kSeEmg_nZ0 

 

Zalai Hírlap 2017. május 18. (Letöltés: 2017. november 28.) 

https://www.zaol.hu/kultura/kiallitas-az-egykori-meheszek-mindennapjairol-1836117/ 

 

 

 

 

http://archivum.kanizsaujsag.hu/hirek/37676/del-zala-a-mehek-teritett-asztala-kulonleges-a-thury-gyorgy-muzeum-kiallitasa
http://archivum.kanizsaujsag.hu/hirek/37676/del-zala-a-mehek-teritett-asztala-kulonleges-a-thury-gyorgy-muzeum-kiallitasa
https://www.youtube.com/watch?v=0kSeEmg_nZ0
https://www.zaol.hu/kultura/kiallitas-az-egykori-meheszek-mindennapjairol-1836117/
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Fotófelvételek a kiállításról és a múzeumpedagógiai foglalkozásokról: 
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