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"Kredenc, cekker pöttyös szoknya" 

című időszaki vándorkiállítás a Vértesi Református Egyházközség 

Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményében 

 

A pályázaton elnyert támogatást hatékonyan felhasználtuk. A helyi lakosságot a kiállítás létrehozásának 

minden szakaszába sikeresen bevontuk, a tervezéstől a tárgyak összegyűjtésén keresztül, a kiállítás 

megnyitójáig.  Az ők tapasztalataikat felhasználva, bővítettük saját tudásunkat, hogy minél több 

látogatóval megismertethessük az összegyűjtött tudást és tárgyi emléket.  

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikeresen megvalósítottuk tervezett programjainkat, így egy 

igazán attraktív, gazdag kiállítással, illetve ismeret-, és élménydús, kézzelfogható, gyakorlati tudást is adó 

múzeumpedagógiai foglalkozással bővíthettük a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény éves 

programsorát, pedagógiai kínálatát. Igyekeztünk összefoglaló képet adni a fiatal korosztálynak a "Retró 

korszak" sajátos jegyeiről, politikai hátteréről, gazdasági változásairól, zenei világáról, és az abban a 

korszakban élőknek, pedig nosztalgiázásra adtunk lehetőséget. 

“A Kredenc, cekker, pöttyös szoknya" című kiállítás több, mint 500 kiállított tárgyból és információs 

táblából, molinóból áll. A tárlat magvát az 1960-70-80-és 90-es évek bútorzata, ruházata, konyhai 

eszközei alkotják, melyeket néhány kivétellel, a helyi lakosságtól kölcsönöztünk a kiállítás időtartamára. A 

korszakra jellemző használati tárgyak, ruházatok, bakelit lemezek, elektronikai eszközök, gépek, játékok, 

sok esetben a helyiek padlásáról kerültek elő, de voltak benne a retró korszakért rajongó Létavértesi, és 

környékbeli gyűjtők féltett tárgyai is. A kiállítórészben konyhai, nappali, fürdőszoba részt rendeztünk be, 

a kor lakáskultúrájának bemutatására. A boltrész az 1960-90-es években gyártott élemiszerek és 

iparcikkek bemutatásához biztosított teret. Külön rész szolgált a kisdobos- úttörő világ megismerésére és 

a kempingezés kezdeti szokásait is összegyűjtöttük és bemutattuk a kempingsarok által. A retró gardrób 

tartalmazott gyermek és felnőtt ruházatot, bikinit, fehérneműt, hálóruházatot, iskolaköpenyeket 

egyaránt, a jellegzetes egykori, elkophatatlan anyagokból.  A kiállításban több életnagyságú bábun is  

szemléltettük a jellemző divatos viseletet, a popsztárok jellegzetes öltözeteit. Tablóink tervezésénél 

figyelmet fordítottunk az interaktivitásra, a látogatók aktivizálására, illetve a múzeumpedagógia 

foglalkozáshoz való szerves kapcsolódásra. Ennek eredményeképp játékos, „zenei párosítós” tábla is 

készült, melyet nagy örömmel használtak, nemcsak a fiatalabb látogatóink. A múzeumpedagógiai 

foglalkozás kidolgozása során, célunk volt a különböző korosztályok megszólítása, ezért több korcsoport 

számára is kidolgoztunk egy-egy életkori tudásszinthez alkalmazkodó feladatsort. A foglalkozáshoz 

használtunk érintőképernyős asztali gépet is, melyen a gyerekek számára játékos feladatokat 

készítettünk. Egyéni-, és csoportos feladatmegoldási formában is nagy érdeklődés övezte ezt a technikai 

elemet.  

2022. április 9-én nyitottuk időszaki kiállításunkat az emeleti kiállítótérben „Kredenc, cekker, pöttyös 

szoknya” címmel. A kiállítást megnyitotta Gér András, a Magyarországi Református Egyház Zsinati 

Tanácsosa, köszöntőt mondott Szabó János, helyi Református lelkipásztor és Menyhárt Károly, Létavértes 
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polgármestere. A megnyitónak keretet adott a korhű tv híradó által való bejelentkezés, mely még inkább 

segítette az időutazásra való hangolódást. Közreműködött retró slágerekkel a Ketten -formáció és retró 

műsorral a Pöttöm Major Hagyományőrző Lovas és Színjátszó Egyesület színjátszó csoportjai a Dimitrifjak 

Gyermek Színjátszó és bábcsoport és a Csárda Muri Felnőtt színjátszók. Itt 250 fő láthatott kisdobos, 

úttörő avatást, retró divatbemutatót, retró reklámokból összeállítást, és részletet az Indul a 

bakterházból, és táncbemutatót. Olyan kísérő programok színesítették a megnyitót mint a "Retró süti 

verseny", "Retró Sztárban sztár" Rubik kocka kirakó verseny, a kor nagy sport Ping-Pong versenye, 

emellett diafilm vetítés gyermekeknek, és kézműves foglalkozás, retró játékkészítés várta a kor 

szerelmeseit. A parkolóban veterán kocsit állítottunk ki, mely jó fotóháttérnek is bizonyult. 

A kiállításhoz meghirdettünk egy 4 alkalomból álló analóg fotószakkört. A jelentkező 15 résztvevő 

megismerhette a fotózás, a mozgókép történetét, a „sötét kamra”, a lyukkamera fogalmát és 

elsajátíthatta a szabadtéri fotózás, a portréfotózás alapjait. Nyomon kísérhették az analóg, vagyis a filmes 

fényképezőgéppel készült fotók papírra kerülésének folyamatát, a képeket maguk hívták elő sötét 

kamrában. A jelen fotódivatja, a mobiltelefonos fotózás is szóba került, amihez szintén kaptak hasznos 

tanácsokat, instrukciókat. A szakkört levezényelte Kari Csaba fényképész, munkáját segítette Kari Sándor 

a Berettyó Televízió nyugalmazott stúdió vezetője, és Bogya Pál alkalmazott fotográfus. 

 

Összességében elmondhatjuk, kiállításunkkal sikerült felkeltenünk az érdeklődést az 1960-as, 70-es,80-

as, 90-es évek színes világa iránt. A kiállításon résztvevők mosollyal az arcukon távoztak, és gyakran az 

időkorlátok miatt véget érő múzeumpedagógiai foglalkozások után a gyerekektől azt a visszajelzést 

kaptuk, hogy még szívesen maradtak volna. Az idősebb korosztály látogaitóinak nosztalgikus töténetei 

szinte véget nem érő megélt események, emlékek, melyekből mi is sok új információt szereztünk a 

korszakól, az akkor élő emberek életviteléről, a történelem egy szeletéről. A nyári időszak alatt nem 

utaztattuk tovább, hiszen a Vértesi Református Egyházközség fenntartása alatt álló Bihari Jurtatábor 

nyári táboroztatási programajánlatába is beépítettük a kiállítás megtekintését, mely után retró zenei 

táncos elemekkel dúsított foglalkozás által mélyítettük el a gyerekekben a kiállításban látottakat, 

hallottakat, így mondhatjuk majdnem teltházzal zártuk a nyarat, hiszen több mint 300 gyerek látogatónk 

volt. A kiállítást napjainkig közel 800 fő tekintette meg, de bízunk benne, hogy ez a számadat tövább 

növekszik a következő helyszínen, ahová a következő időszakban, szeptember folyamán átkerül a 

kiállítás. 

A megítélt támogatást teljes mértékben felhasználtuk, ezáltal a gyűjtemény állandó profiljához nem 

igazán illeszkedő, azonban a környékbeli lakosság számára korábban kevésbé ismert kiállítást hoztunk 

létre, mely igényelt némi tájékozódást, ismeretbővítést számunkra is, de visszatérő látogatóink, és új 

vendégeink élménybeszámolói alapján, sikerült egy tudásanyagban gazdag, minden korosztály részére 

érdekes, nosztalgikus, szívet melengető témát felkutatnunk, és látványosan, méltó képen installálnunk. 

Köszönjük! 

                                                                                                                                                                  Kővári Emese 
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A kiállítás szóróanyagai, plakátjai: 
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Meghívó, -akár egy régi bakelit lemez 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomtatott sajtó megjelenések: 

Hajdú-Bihari Napló, 2022. április 2. 
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LétavértesHírek –havilap februári szám és júliusi szám: 
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Online-, és médiamegjelenések: 

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/04/multidezo-retro-delutant-tartottak-a-rozsnyai-

gyujtemenyben 

Élő bejelentkezés M5 2022 június 17., 8.40 Programajánló 

Kulturális Híradó, Agenda 2022 június 21. 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2022/06/21/agenda-2022-junius-

21/?fbclid=IwAR0eEclDdOcdM5z93hiahXOjwVWIeHzGFkIEtrv7FbkwgC0176e6S8-VYWM 

 

A Rozsnyai gyűjtemény weboldala: 

www.rozsnyaigyujtemeny.hu 

https://rozsnyaigyujtemeny.hu/?p=2118  

https://rozsnyaigyujtemeny.hu/?p=2088  

 

A Rozsnyai Gyűjtemény közösségi facebook oldala: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4964798463634643&set=pcb.4964850560296100 

 

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/04/multidezo-retro-delutant-tartottak-a-rozsnyai-gyujtemenyben?fbclid=IwAR07PiA6oCblGkE3v-K4JbiXYgjaUjrnpgngV9TM3_0zTSm8prddXho7kYw
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/04/multidezo-retro-delutant-tartottak-a-rozsnyai-gyujtemenyben?fbclid=IwAR07PiA6oCblGkE3v-K4JbiXYgjaUjrnpgngV9TM3_0zTSm8prddXho7kYw
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2022/06/21/agenda-2022-junius-21/?fbclid=IwAR1HldDfGt5gCiyR7y4_LgWtni23C3nbiA_kNAsqFA3SqML2Isfx1yAeBSk
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2022/06/21/agenda-2022-junius-21/?fbclid=IwAR1HldDfGt5gCiyR7y4_LgWtni23C3nbiA_kNAsqFA3SqML2Isfx1yAeBSk
https://rozsnyaigyujtemeny.hu/?p=2118
https://rozsnyaigyujtemeny.hu/?p=2088
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4964798463634643&set=pcb.4964850560296100
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Fotók a kiálításról: 

Bolti rész     
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Kiállítás megnyitó 

 

Úttörő avatás 
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Retró sütiverseny 
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Élő bejelntkezés a Magyar Televízió Híradójának 1967-es kiadásával 
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Konyhai rész 
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