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A Múzeumok Éjszakája programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely „Kis emberek 

barátocskáim…” című időszaki kiállításához kapcsolódott. 

 A kiállítás Kaffka Margit 1918-ban fiának írt művéből mutat be játékfejezeteket, erre 

fűződött fel programunk. A kiállítás a könyv lényeges gondolatait és a benne felidézett 

tárgyakat, játékokat mutatja be.  

 

 

 

Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben: 

 

18 órai kezdettel Kaffka Margit a Nyugat asszonya címmel, vetítéses előadáson 

mutatta be meghívott előadónk Füzi László irodalomtörténész, Kaffka Margit 

munkásságát, melyen felnőtt érdeklődőink vettek részt. 

 

19 órától a Bábakalács Bábszínház előadásában „A szomorú királykisasszony” 
című vígságos papírszínházi előadását láthatták a gyermekes családok. 

 

20 órától 24 óráig kézműves foglalkozásokat tartottunk, meghívott kézműves 

mesterek segítségével, ezt a programunkat elsősorban gyermekek és szüleik valamint 

hozzátartozóik látogatták. 

 

 

 



A következő kézműves tevékenységeket próbálhatták ki: 

 

- Papírkatona készítés sztaniol papírral: 

Gyűjteményünkben található középkori lovagot idéző papírkatona sablonja alapján 

készültek a papírból kivágott, festett és ragasztott, bambuszlándzsás egyedi katonák. 

 

- Skatulya bútorok barkácsolása: 

Kaffka Margit könyvének skatulya bútorai ihlették a különféle méretű gyufás dobozokból 

ragasztott és színezett papírral díszített kis bútorokat. A díszítéshez kipróbálhatták a 

frottázs technikát is. 

 

- Manógyár – filc manócskák varrása: 

A manók teste drótból hajlított váz, fagolyó fejjel, melyre különféle színű filcanyagból 

varrhattak ruhát a varrni szerető érdeklődők. A varráshoz gyöngyfonalat használtunk és a 

rozmaringos öltést tanulhatták meg a manókészítők. 

 

 

- Papírbútor készítés Kaffka Margit sablonjainak felhasználásával: 

Kaffka Margit könyvében található sablonokat felnagyítva vastag fénymásoló papírra 

sokszorosítottuk. Ezeket a készítők kivágták, összeragasztották és kiszínezték. 

 

Az elkészült alkotásokat természetesen mindenki haza vihette. 

A kézműves foglalkozásokon elsősorban családok vettek részt. 

 

Programok a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely és a Magyar Naiv Művészek 

Gyűjteménye közös udvarán. 

 

18 órától végül 24 óráig volt látogatható a dobozvár építő foglalkozás a nagy 

érdeklődésre való tekintettel. A különféle méretű papírdobozokból ragasztással, vágással 

és festéssel épültek a várak és házak. Minden korosztály részt vett az alkotásban. 

 

18 órától 24 óráig a Kiskun Hagyományőrző Sportegyesület bemutatója zajlott, majd 

azt követően mindenki kipróbálhatta magát az íjászatban és kardvívásban. Felnőttek és 

gyermekek egyaránt részt vettek a programon. 

 

21 órai kezdettel zenés irodalmi teaházunkban Nyugatos költők verseit olvasták föl 

meghívott színészek. A korra jellemző bábszínházi előadás egy részletével is 

megörvendeztettük a közönséget. Az irodalmi teaházat élő zene kísérte. 

Ezt a programunkat főként felnőttek hallgatták. Vitéz László bábjátékát nagy örömmel 

fogadták a gyermekek is. 

 

Az egész rendezvény alatt Büfé üzemelt az udvaron.  

 

 Örömünkre szolgált, hogy nem csak a programok voltak sikeresek, a múzeum kiállításait is 

folyamatosan, nagy érdeklődéssel tekintették meg a látogatóink, ahol a teremőrök és 

muzeológusok igény szerint információkat szolgáltattak. 

 

A kecskeméti hagyományoknak megfelelően a város összes helyszínén, így nálunk is 

ingyenes volt ezen az éjszakán minden program. 

A célcsoport széles körű volt, a 18 órakor kezdődő előadás ugyan a felnőtt korosztálynak 

szólt, a többi program azonban mindenkinek - gyermeknek felnőttnek egyaránt – élményekkel 

teli kikapcsolódást nyújtott. 



A kiállítások az intézmény emeleti részén láthatóak. A programok a földszinten két 

helységben - a kézműves műhelyben és a körteremben - valamint az intézmény előtt az 

udvaron zajlottak. 

 

Mivel párhuzamosan több programunk volt, a résztvevők zöme hosszabb időt töltött nálunk. 

Igaz, hogy múzeumunk úgy él a köztudatban, mint gyermekintézmény, de a statisztikai adatok 

is alátámasztják, hogy a felnőttek érdeklődését is magunkénak tudhatjuk. Természetesen a 

látogatók zöme ezen az éjszakán családi vagy baráti társaságok, ez egy jó közösségi program, 

mely egyben kulturális élményeket is nyújt. 

Tudjuk, hogy ezen az éjszakán a könnyedebb, szórakoztató, különleges programok a vonzóak, 

de fontosnak tartottuk, hogy ezek mellett legyen egy komolyabb, a kiállításhoz kapcsolódó, 

sok érdekes információt nyújtó programunk is. Ekkor talán az is belehallgat egy ilyen 

előadásba, akihez máskor a programfelhívás sem jut el. Örülünk, hogy az előadásnak is voltak 

érdeklődő hallgatói körülbelül 35 fő. 

 

A programokat a múzeum munkatársai mellett meghívott foglalkozásvezetők és előadók 

bonyolították le. A tájékoztatásba és látogatószámlálásba közösségi szolgálatban résztvevő 

középiskolás diákok is besegítettek. 

 

A kecskeméti Múzeumok Éjszakájára készült programfüzetben és honlapon is szerepelt 

programkínálatunk. E mellett saját honlapunkra és facebook oldalunkra is elküldtük 

kínálatunkat. A helyi rádióban is folyamatosan ismertették a programokat. Az épület 

bejáratánál nagyméretű, figyelemfelhívó formában tettül ki teljes programkínálatunkat, hogy 

az utcán járó emberek is felfigyeljenek rá. 

Rendezvényünk 18 órától 24 óráig volt látogatható. 

A szakmai beszámoló a múzeum honlapján a www.kecskemet.hu oldalon további 1 évig 

megtalálható.  

 

A rendezvény sikeres volt, amit az is tükröz, hogy összesen 2809 fő résztvevője volt. 

 

Ezúton is köszönjük programunkhoz nyújtott támogatásukat! 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét; 2015. aug. 27.  

        

 

 

 

Belvaracz Ibolya és Burka Beáta 

       múzeumpedagógusok 

 

 

    

 

 

 

 

http://www.kecskemet.hu/


 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 


