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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A szépség és a reklám

a Múzeumok éjszakája
keretein belül megvalósult program a Bihari Múzeumban

Pályázati azonosító: 204107/288

Megítélt összege: 150.000 forint

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum (Berettyóújfalu)

A  Múzeumok  éjszakája  programunk  ihletője  a  Magyar  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari
Múzeum vándorkiállítása,  amely lehetőséget ad a női szépségideál és a divat változásának
nyomon követésére öt évtizeden keresztül. 1900-tól az 1940-es évek végéig tekinthetjük át a
kiállítás segítségével a gyorsan változó divatirányzatokat, az újításokat, a modern nő merész
formabontásait. Programunkkal azt kívántuk sugallni, hogy minden kornak megvan a maga
jellemző,  időnként  meghökkentő  újítási  vágya,  amely  sokszor  divatot  szül,  legyen  az
öltözködési ötlet,  szépségápolás vagy életmódváltás. Ilyen a mai kor is. Pillantsunk bele a
XX-XXI. század változásaiba, stílusaiba!

A  múzeum  programjának  összeállításánál  figyelembe  vettük  a  látogatók  elvárásait,
ugyanakkor szem előtt tartottuk a különböző korosztályok érdeklődését is. Célunk volt az is,
hogy azok a látogatók is befogadókká váljanak, akik csak ritkán látogatnak el a múzeumba.
Így szerepelt az ajánlatinkban:

 A divat és a szépségipar iránt érdeklődők Fele sem igaz! vetélkedőn mérhették össze
tudásukat  értékes  nyereményekért,  melyek  felajánlói:  a  Makk  Kálmán  Mozi
(mozijegy), a  Magyar  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Múzeum  (3  db  családi
belépőjegy),a Bihari Múzeum (torta), a Tourinform Iroda (ajándékcsomag), a Hajdú-
Bihar  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  (ajándékcsomag),  az  Y-Food  KFT
(mézcsomag),  a  Papp  Zsolt  Családi  Pincészet  (Tokaji  bor),  Bihari  Trade
(ajándékcsomag),  Androméda Travel  (görög tengerparti  nyaralás  szálláshelye  3 fős
stúdióban),  Bihar  Termálliget  (strandbelépő),  divatékszerek  (magán  felajánlás).  A
vetélkedőre  előzetesen  11  csapat  (családok,  baráti  társaságok,  munkahelyi
közösségek) jelentkezett. A felajánlók jóvoltából mindenki ajándékkal térhetett haza.
(11x3= 30 fő)

 Mitől ragyog a nő? Lacfi Ágnes stílustanácsadó előadása

3 előadás témái: 

1. A Női szépségideál az egyes korokban

2. A mai kor öltözködési szabályai, különös tekintettel az üzleti öltözködésre, a
szabályok eredete

3. Színes kommunikáció - Mit jelentenek a színek, hogyan használhatjuk őket a
kommunikáció eszközeként

Berettyó Kulturális Központ
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.
E-mail: berettyokk@gmail.com
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 A hűséges múzeumba járó közönséget további látogatásra ösztönözte a Makk Kálmán 
Moziban a Mamma Mia! című film megtekintése, amely több nézőpontból mutatta 
be egy független, egyedül álló anya és esküvő előtt álló lányának izgalmas 
hétköznapjait sok humorral és remek zenével. A film megtekintése sokak érdeklődését
hívta fel a kiállítás megtekintésére is.

 A múzeum udvarán felállított színpadon közel 4 órás műsor sokszínű kínálattal várta 
a látogatókat: 
Megnyitó, programismertetés - köszöntő: Muraközi István polgármester
Gombold újra! Divatbemutató : a népművészet díszítőmotívumai újragondolva
- Marczin Istvánné viseletkészítő népi iparművész és Marczin Vanda szűrrátétkészítő 
(Derecske)
- Gyönyörűné Erdei Judit szűrrátétkészítő népi iparművész és tanítványai (Sáránd)
- Kormányos Lászlóné népi iparművész (Mikepércs)
- Furta Önkormányzata – Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület
- BSZC Népi Kézműves Szakközépiskola szövő tanulói
A tök és a csikó - a Komádi Színjátszó Kompánia előadása

 A múzeum folyosóján Fotószínház működött
A ’20-’30-as évek hangulatát megidézve a jelentkezők korhű ruhát vehettek fel, majd 
fodrász és kozmetikus készítette el számukra a ruhához illő hajviseletet és sminket. 
Fotósunk pedig örömmel megörökítette a visszahozhatatlan, rendkívüli pillanatot.
közreműködők:
- Erika Szalon (Berettyóújfalu)
- Judit esküvői és táncruha-kölcsönző
- Tarsoly Zsuzsanna kozmetikus
- Veres Ildikó fodrász

 A rendhagyó tárlatvezetések sem maradhattak el, hiszen szívesen nézelődtek a 
látogatók a nemcsak a MKVM időszaki kiállításában, hanem a Bihari Múzeum többi 
termében is.

Statisztikai adatok:

A nap során (15.00 – 24.00) rendezvényeinkre 245 fő látogatott el.

 112 fő (300 Ft/fő) belépődíjat fizető látogató volt.

 58 fő 14 év alatti ingyenes

 1 fő 70 feletti nyugdíjas

 50 fő fellépő, közreműködő

 24 fő tiszteletjegyes vendég 

MÁV START és egyéb kedvezménnyel nem érkezett hozzánk látogató.
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Médiamegjelenés:

nyomtatott sajtó:

 Bihari Hírlap XXVII. évfolyam 6. szám, június, 7. oldal (mellékletben)

 Bihari Hírlap XXVII. évfolyam 7. szám, július, 15.oldal

 Bihar Körzeti Szuperinfó XXVI/25.7 június, 7. oldal

Internet:

 www.berettyohir.hu 2017. jún. 25. https://berettyohir.hu/index.php/kultura/7089-egy-
ejszaka-a-bihari-muzeumban-muzeumok-ejszakaja-a-szepseg-es-reklam-jegyeben

 www.berettyohir.hu  2017.  jún.  19.  https://berettyohir.hu/index.php/kultura/7074-
muzeumok-ejszakaja-a-bihari-muzeumban-2017

 www.youtube.com  2017.  júl.  12.  (Berettyó  Televízió  felvétele)
https://www.youtube.com/watch?v=PzP2oXdFE64

Berettyó Rádió: 

 2017. jún. 24.

 2017. jún. 25.

Bihari Múzeum

 www.biharimuzeum.hu (2017. jún. 26.)

 www.facebook.com 

2017. jún.12. (2 hír)

2017. jún.15. (3 hír)

2017. jún. 16. (3 hír)

2017. jún. 17. (1 hír)

2017. jún. 18. (1 hír)

2017. jún. 19. (5 hír)

2017. jún. 20. (5 hír)

2017. jún. 23. (3 hír)

2017. jún. 25. (1 hír)

2017. jún. 26. (3 hír)

2017. jún. 27. (3 hír)

2017. jún. 28. (1 hír)

Múzeumi körkép (www.facebook.com): 2017. június 14–24. között naponta híranyaggal

Berettyó Kulturális Központ
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.
E-mail: berettyokk@gmail.com

http://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PzP2oXdFE64
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Az intézmény honlapja: www.biharimuzeum.hu

A  Bihari  Múzeum  honlapján  található  beszámoló  és  képek:
http://biharimuzeum.hu/muzeum/hirek/muzeumok-ejszakaja-2017

Megköszönve támogatásukat, tisztelettel:

Korompainé Mocsnik Marianna Kállai Irén

múzeumvezető sk. igazgató sk.

Bihari Múzeum Berettyó Kulturális Központ

Berettyóújfalu, 2017. október 7.

Mellékletek: 1. Fotódokumentáció

2. A nyomtatott sajtóban megjelent beszámoló

3. Igazolás a beszámoló feltöltéséről

Berettyó Kulturális Központ
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.
E-mail: berettyokk@gmail.com

http://biharimuzeum.hu/muzeum/hirek/muzeumok-ejszakaja-2017


Közgyűjtemények Kollégiuma 
Pályázati Azonosító: 204107/288

1. sz melléklet

Lacfi Ágnes stílustanácsadó előadása
Kézműves foglalkozás

Készül a frizura és a smink
Fotózás

Fotószínház
Divatbemutató



Gombold újra! Divatbemutató

Gombold újra! Divatbemutató
 

Fele sem igaz! vetélkedő A tök és a csikó –  a 
Komádi Színjátszó Kompánia 
előadása




