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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Lajosmizsei Közérdekő Muzeális 
Kiállítóhely 3507/134 altéma kódszámú pályázatához 

 
a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó kommunikációs kampány megvalósítására a 

lajosmizsei tanyamúzeumban 
 

A Lajosmizsei Közérdekő Muzeális Kiállítóhely idén másodszor szervezte meg a Múzeumok 
Éjszakája elnevezéső országos programsorozathoz kapcsolódó rendezvényét együttmőködık 
sorát bevonva, komoly kommunikációval megtámogatva.  

A kiállítóhely a Lajosmizsét Kecskeméttel összekötı 5-ös számú út mentén, Lajosmizsétıl 2 
km-re, Kecskemét irányában található. A tanyai élet tárgyaival hagyományos módon 
berendezve 1972. június 30-án nyílt meg a nagyközönség elıtt, mint Magyarország elsı 
tanyamúzeuma. Lakóépülete az 1870-es években épült. A lakóépület berendezése a 
századforduló korabeli lajosmizsei középparasztok tanyasi lakáskultúráját tükrözi. Kevés a 
díszes tárgy, a bútorok inkább a pusztai parasztok egyszerőségét tükrözik. Ideális helyszíne a 
romantikusnak is mondható Múzeumok Éjszakája program megvalósításának. 

Megvalósult programok 

A program kialakításánál fontos szempont volt, hogy a fentiek alapján a hagyományırzésre 
kiválóan alkalmas helyszínen az autentikus és a népi programelemek legyenek a 
hangsúlyosak, ahogyan azt a megjelentetett programhirdetések is részletezték: 
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Lajosmizse (2015. június 20. 12.00-02.00-ig) 

 
Folyamatos programok 12 órától 20 óráig 

o Kézmőveskedés: kaláris-készítés, fafaragás, agyagozás, fanyővés, szalma- és 
csuhétárgy készítése 

o Virágnyelviskola: ismerkedés a virágok szimbolikájával 
o Népi játékpark hagyományos paraszti eszközök segítségével 
o Tárlatvezetés igény szerint 

 
Elıadások 

16.00 – 16.30   Énekkedvelı csoport, népi dalok – Fekete István Általános 
Iskola 3.d osztályának elıadása 
17.30 – 18.30   Íjász-bemutató – Jász-Kun Hagyományırzı Íjász Egyesület 
19.00 – 19.30 Szatmári népdal-csokor – ifj. Kovács Gáspár citera-elıadása 
19.30 – 21.00   Táncház 
21.00 – 21.30  Szegedi Táltos Dobkör 
21.30-tól SZERTŐZ meggyújtása  
 

A Lajosmizse Közérdekő Muzeális Kiállítóhely 14 fı állandó, szerzıdött önkéntessel 
valósította meg programjait. 
 
 
Kommunikáció 
 
Az ingyenes online felületeken és az együttmőködı partnerek által felajánlottakon kívül 
fizetett hirdetést rendeltünk meg a Gong FM Rádiótól, melyet az elektronikus beszámolóhoz 
csatolni tudunk. A rádió a következı idıpontokban sugározta a hirdetést: 
2015.06.17. 19:50:34 
2015.06.18. 15:06:52 
2015.06.19. 08:06:48 
2015.06.20. 18:52:02 

A Lajosmizsei Önkormányzat, a Lajosmizsei Mővelıdési Ház és Könyvtár, a Fekete István 
Általános Iskola, a Kecskeméti Tourinform Iroda és a helyi vendéglátók segítségével 
reklámoztuk a programot (szórólapokat, plakátokat helyeztünk el náluk a fenti, grafikussal 
megterveztetett grafikával), valamint a következı helyi médiában számoltak be (vagy ígérték, 
hogy következı számukban beszámolnak) a programról: 

• Új Lajosmizsei Közlöny, 
• Hírmondó – Hírek Lajosmizsei Portán negyedévente megjelenı önkormányzati lap, 
• Mizse TV: https://www.youtube.com/watch?v=B2obGiP76S4 

 

A programokat a Magyar Mezıgazdasági Múzeum honlapján a 
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/article.php?article_id=837 cikk alatt található 
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/upload/article_files/837/muzej2015-lajosmizse.pdf 
linken és facebook-oldalunkon is közzétettük.  



 3 

 
 
 
A pályázati támogatás tényérıl a 
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/article.php?article_id=569  linken elérhetı oldalon 
számoltunk be. A helyi és térségi iskolákkal szorosabb kapcsolatra törekedtünk, számukra a 
már kialakult kommunikációs csatornákon is eljuttattuk a programot.  
 
Látogatottsági, hasznosulási adatok 
A rendezvényen részt vett látogatók száma: 115. (A látogatók között fıleg kisgyermekes 
családok és nyugdíjasok voltak.) A hangulat kellemes volt, a nap folyamán volt része a 
látogatóknak napsütésben, nyári záporban és szivárványban is. A vendégfüzetbe beírt néhány 
vélemény és a személyes gratulációk igazolják a munkánkat, és hogy a vendégek elégedettek 
voltak a programokkal. 

A sajtótól összesen három személy érkezett a rendezvényre, egy a helyi tévétıl. Kérdésünkre 
elmondták, hogy a programunkról plakátról, a Gong Rádióból, a Mizse Tv-bıl, a kecskeméti 
Tourinform Irodából, ismerısöktıl és a facebookról értesültek. 

A programok egységesen közkedveltek voltak, mindenki megtalálta, a neki tetszıt. A 
kézmővesek estére nagyon elfáradtak, mert a látogatóink minden lehetıséget kihasználtak, 
hogy leüljenek kézmőveskedni, játszani. A tárlatvezetések még este, sötétben is folyamatosan 
zajlottak. Az utolsó vendég éjfél után köszönt el.  
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Az együttmőködı partnerek (a sajtó, a fellépık, a kulturális intézmények, stb.) egytıl egyig 
gratuláltak a rendezvényhez, megköszönték a munkát és biztosítottak bennünket a további 
együttmőködésrıl. 

Összesen 14 önkéntessel dolgoztunk, akik mind az elıkészületekben, mind pedig a programok 
lebonyolításában segítettek: tárlatot vezettek, játszóházat üzemeltettek, kézmőveskedtek, a 
díszítésben, berendezésben, pakolásban segédkeztek. Az ı elmondásuk szerint erre a feladatra 
vártak, ilyen munkára szívesen jönnek máskor is. A fellépık összesen huszonkilencen voltak, 
11 énekes, 11 íjász, 1 citerás, 5 dobos, és 1 hangosító személy. 

 

 
Budapest, 2015. július 1.       
 

    Radics Boglárka 
       közönségkapcsolati fıosztályvezetı 
  
 


