
                                                     
Június 20. szombat 

  
     14.00-tól   Szabadtéri sütés-főzés megkezdése a közönség aktív közreműködésével (cserépedény,   
                          kemence)  
     15.00-19.00.  Kosárfonás Böröczki Ágnes népi iparművész irányításával.  
     15.00-19.00. Játszóház: „Vigyázz rám!” és „Játékos utazás a Balaton   
                          körül” NABE Fonyódi Csoportja közreműködésével 
     18.00. Bodor Tibor "Teskó" hárfakoncertje és népi hangszerek bemutatója. 
     19.30. "Vacsora" , amit főztünk, megesszük! 
     20.30. Ismeretterjesztő előadás a SzentIván-éji  népszokásokról Magyarországon és Európában.  
     21.30. Tábortűz énekszó mellett (Szabó Anikó), majd Szent Iván-éji tűzugrás. 
  

Június 21. vasárnap 
  
     17.00-tól  Kerámiafoglalkozás kicsiknek és nagyoknak Bakonyiné Kapitány Mária népi  
                         iparművész vezetésével. 
     17.00-tól  Játszóház: „Vigyázz rám!” és „Játékos Balaton” interaktív játék kicsiknek és  
                         nagyoknak NABE Fonyódi Csoportja közreműködésével. 
     17.00-20.00 Tárlatvezetés a múzeum természetvédelmi és helytörténeti gyűjteményében. 
     20.00-tól  Szabadtéri koncert  
     21.00-től  tábortűz, szalonnasütés, kötetlen beszélgetés. 
 

Június 24. szerda 
  
     21.00-tól „A csillagos égbolt titkai” bevezető előadás, távcső bemutatása, majd az égbolt 
megtekintése a   
                         nagykanizsai amatőr csillagász, Gazdag Attila közreműködésével. 
 

                                                Fonyód Bartók Béla u.3.   
 
  

  Támogatóink:                                                                                                                             Fonyódi Kulturális Intézmények           



 
Múzeumok Éjszakája 2015 

szakmai beszámoló 
 
A program megvalósítása az NKA és a Fonyódi Kulturális Intézmények támogatásával. 
 
Programok helyszíne: Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjtemény,  
                                    8640 Fonyód, Bartók Béla u.3. 
 
Programjainkat három napra szerveztük valamennyi korcsoport számára. Egyetlen rendezvényünk maradt el, a 
vasárnapi tábortűz és szalonnasütés érdeklődés hiányában.  
2015. június 20-i programjaink az alábbi módón valósultak meg: 
- 14.00 órától öt-hat vendég társaságában a múzeum teraszán hozzáfogtunk a szabadtéri főzés előkészületéhez, 
azonban jött egy zápor, az időjárás bizonytalanná vált, így a szabadtéri főzés helyett beltéri főzésre került sor. 
- 15.00 órára már jelentős vendégsereg gyűlt össze kosárfonásra várva, kb. 30-35 vendég kipróbálta az ősi 
mesterséget, az ügyesebbek a program végére kész kosárral távozhattak. 
A kosárfonással és a tárlatvezetéssel párhuzamosan a játszóház kiválóan működött a fedett teraszon a NABE 
helyi csoport tagjainak felügyelete alatt.  
- 18.00 órától az emeleti kiállítótérben Bodor Tibor hárfakoncertjét hallgatták az érdeklődők. A látogatók 
többsége a párhuzamosan folyó programok egyikébe – másikába bekapcsolódott, 
volt, hogy 70-100 látogató tartózkodott egy időben az épületben, illetve a „múzeum” kertjében csodálva az 
eléjük táruló panorámát. 
- 19.30-tól feltálaltuk a vacsorát, amiért egy jelképes összeget kellett fizetni (nyersanyagár). 
- 20.30-tól következett az ismeretterjesztő előadás és a Szent Iván-éji tűzugrás előkészületei, amelyre újabb 
vendégek érkeztek. A jó hangulatot fokozta Szabó Anikó gitárral kísért virág- és párosító énekei, amelybe a 
publikum is bekapcsolódott. A közös éneklés, az ismeretterjesztő előadás hatásosan előkészítette a tűzugrás 
szertartását. 
 Meglepően sokan vállalkoztak a tűzugrásra, fiatal párok, szülők gyermekeikkel, stb. Kár, hogy fotókon nem 
tudtuk igazán megörökíteni. 
 
2015. június 21-i programok: 
- 17.00 órától párhuzamosan volt tárlatvezetés, kerámiafoglalkozás és játszóház. 
A játszóház jó ötletnek bizonyult, mivel a szülők gondtalanul részt vehettek a tárlatvezetésen vagy a 
kerámiafoglalkozáson. Vasárnap délután lévén a látogatók száma kevesebb volt, de még így is meghaladta a 60 
főt.  
- 20.00 órától került sor a szabadtéri jazzkoncertre, amely méltó lezárása volt az elmúlt két nap eseményeinek. 
 
2015. június 24-i csillagászati program:  
- 21.00 órától lehetett bekapcsolódni a „Csillagos égbolt titkai” című bevezető előadásba, majd következett a 
Hold és bolygók fürkészése csillagászati távcsővel. Az idő kiváló volt, az érdeklődők kíváncsiak és türelmesek 
voltak, főleg a gyermekeknek jelentett nagy élményt a látvány. 
Összegezve:  
2015.06.20. - 209 fő 
2015.06.21. -   65 fő 
2015.06.24. -   62 fő 
Összesen:      336 fő vett részt programjainkon. 
 
Köszönjük a lehetőséget! 
 
 Fonyód, 2015. 06. 24.                                                                                                                               
                                                                                                                        Minczinger Katalin 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 
 
 

  


