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I. A program részletes ismertetése 

A Móra Ferenc Múzeum életében minden évben nagyon fontos esemény a Múzeumok 

Éjszakája rendezvény. Az est szervezésénél mindig kiemelten kezeljük a kultúrpalota előtti 

színpadra tervezett programokat, hiszen az éjszakai nyitva tartás és a kedvezményes belépés 

eszközei mellett ez az elsődleges fórum, ahol a látogatókhoz és leendő látogatókhoz 

közvetlenül szólhatunk és növelhetjük a múzeum-látogatás iránti kedvüket. 

Ezért a nagyközönség részére a múzeum előtti szabadtéri színpadunkra nagyszabású, 

elsősorban a kiállításainkhoz kapcsolódó népszerűsítő, figyelemfelhívó programokat 

szerveztünk. 

Hagyományosan az idén is a Szeged Táncegyüttes kezdte a színpadi programot színvonalas 

táncelőadásokkal. 

Ezt követően A Móra Ferenc Múzeum Páratlanok című kiállításához kapcsolódó dél-alföldi 

Papucsos táncokat láthatott a közönség a Nosztalgia Népitánc Együttes előadásában, amit 

ehhez kapcsolódó előadás követett. 

A Múzeumok Éjszakája kapcsán papucs-szépségversenyt hirdetett a Móra-múzeum, melyen 

bárki indulhatott, aki saját szegedi papuccsal rendelkezett. A beérkezett szegedi papucsok 

közül zsűri választotta ki a legszebbeket. A eredményhirdetésre a papucsos táncok produkció 

után került sor. 

Ezen a napon láthatta először a nagyközönség,a Móra-múzeumban az Így néztek ki ők – 

szegedi képzőművész-portrék című kiállítást, melyet dr. Nátyi Róbert művészettörténész , a 

kiállítás kurátora nyitott meg a múzeum előtti színpadon. 

A program részeként került megrendezésre – a múzeumi papucskiállítás apropóján – egy 

Papucsos felvonulás a Dugonics térről a Móra parkba, ahol, aki tehette szegedi papucsot 

viselt. A felvonulás kellően megalapozta a hangulatot az est fő színpadi műsorszámának, „A 

győzedelmes szegedi papucs” című zenés történelmi játéknak.  

Ezután a hagyományos Szent Iván éji tűzugrás következett, amit Kiss Balázs speaker 

PlakArt kiállításhoz kapcsolódó humoros produkciója követett. 

A színpadi műsort a PlakArt hangulatok című zenés verses összeállítása majd a Blues Bell 

együttes koncertje zárta. 



A Móra Ferenc Múzeum főépületében tárlatvezetésekkel vártuk a látogatókat egész este 

folyamán az időszaki és állandó kiállításokban. 

Kizárólag ezen az éjszakán láthatta a Móra-múzeum Dísztermében a nagyközönség azt a 

bronzkori, körülbelül 3000 éves arany lábvértet, melyet a közelmúltban talált meg egy férfi 

gombászás közben Szeged határában. 

A Móra-parkban kézműves játszóházzal vártuk az érdeklődőket, ahol a Páratlanok és a 

PlakArt kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozásokon lehetett részt venni. 

A Talentum Alapítvány az önkéntes mozgalom kapcsán hozott játékos feladatokat az 

érdeklődők számára. 

Kurátor szakos hallgatók szervezésében közös plakátrajzolás készítésére is lehetőség nyílt. 

A Fekete házban az Enteriőr és az Art Brut című kiállítások voltak láthatók. Az Art Brut 

kiállításhoz kapcsolódóan szabad rajzoláson és festésen vehettek részt a látogatók, melyekből 

szabadtéri kiállítást rendeztünk a Fekete ház udvarán. 

A Kass Galériában Ritmus címmel a Tömörkény István Gimnázium és Szakiskola textil 

szakos tanulóinak kiállítás valamint a Kass és a zene című kiállítás volt látható.  

Az est folyamán a Kass János Baráti Kör szervezésében rendhagyó tárlatvezetésen valamint a 

Kass János üzenete… Jelenczki István filmjének vetítésén vehettek részt az érdeklődők. 

Az est sikeresnek bizonyult, a kedvezményes sétálójeggyel körülbelül 4000 látogatónk volt a 

három helyszínen. 

Ebben az évben 7 szegedi szervezettel összefogva Szeged legnagyobb programkínálatát adó 

éjszakai rendezvénye volt az esemény. 

A pályázattal tiszteletdíjra elnyert támogatással színvonalas, kiállításunkhoz szorosan 

kapcsolódó, egyedi produkciókkal csalogattuk az érdeklődőket, szórakoztattuk a látogatókat. 

 

 

II. A megvalósítás ismertetése a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások 

időpontja, helye és a résztvevők száma: 

 

 A Móra Ferenc Múzeum előtt elhelyezett színpadon 18:00-tól 18:45-ig a Tiszavirág 

Néptáncegyüttes előadásában dél-alföldi papucsos-, valamint moldvai táncokat 

láthattak az érdeklődők. A program minden korosztály számára szórakoztató 

kikapcsolódást nyújtott.  

 



 Ezt követően, szintén a Móra-múzeum előtt felállított színpadon 18:45-től 19.15-ig 

papucsos táncokat láthattunk a Dél-Alföldről a Nosztalgia Népitánc Együttestől a 

Kender zenekar kíséretében, mely egy a papucsos táncokról szóló előadással zárult. A 

program korosztálytól függetlenül mindenkit megszólított. 

 

 19:15-től 19:30-ig a Móra-múzeum előtti nagyszínpadon a Móra Ferenc Múzeum által 

korábban meghirdetett Papucs szépségverseny eredményhirdetésére került sor, ahol 

szakmai zsűri értékelte a versenyen résztvevők által beküldött papucsokról készült 

fotókat, s a hozzájuk kapcsolódó történetek leírásait. A program célközönsége 

elsősorban a fiatal felnőttek, és a felnőttek voltak.  

 

 19:30-tól 20:00-ig az Így néztek ki ők – szegedi képzőművész-portrék című 

kiállítás megnyitóját hallhatta a nagyközönség a Múzeum előtti színpadon dr. Nátyi 

Róbert művészettörténész előadásban, amit a Móra-múzeum fent említett kiállításában 

történő tárlatvezetés követett. A program célközönsége elsősorban a felnőttek, 

múzeumi szakemberek, pedagógusok, 16-25 évesek voltak. 

 

 20:00-tól 20:40-ig a Múzeum néprajzi osztályának kollégái által készített néprajzi 

kvízjátékon vehettek részt az érdeklődők, mely szintén a Múzeum előtti 

nagyszínpadon került megrendezésre. A program célközönsége: családok, gyerekek, 

felnőttek, nyugdíjasok, középiskolások, 16-25 évesek. 

 

 20:30-tól 21:00-ig a papucsos felvonuláson részt venni kívánók gyülekeztek a 

Dugonics téren. Aki tehette, szegedi papucsot húzott a lábára. A programon 

elsősorban felnőttek, gyerekek és családok vettek részt. 

 

 20:30-tól 21:00-ig tartott a Dugonics térről a papucsos felvonulás a város frekventált 

utcáin keresztül a Móra-parkig. A programon elsősorban felnőttek, gyerekek és 

családok vettek részt. 

 

 21:00-tól 21:45-ig a Győzedelmes szegedi papucs című zenés történelmi játékot 

láthatta a nagyérdemű Kancsár József rendezésében, a Múzeum előtti  színpadon. A jó 

hangulatú, zenés táncos előadást felnőttek, gyerekek, családok, nyugdíjasok egyaránt 

megtekintették. 

 

 21:45-től 22:00-ig a Móra-múzeum rakpart felőli parkolójánál rakott tábortűz 

körül moldvai táncokat táncoltak a látogatók szakember vezetésével, amit a már 

hagyományosnak mondható szent Iván éji tűzugrás követett. A programon 

elsősorban családok, általános iskolások, középiskolások és 16-25 évesek vettek 

részt. 

 



 22:00-tól 22:30-ig a Múzeum előtti színpadon Kiss Balázs speaker PlakART című 

humoros előadását hallhattuk, melyet a Móra-múzeum PlakArt kiállítása inspirált. A 

programon elsősorban felnőttek vettek részt. 

 

 22:30-tól 23:00-ig szintén a Múzeum előtti színpadon PlakArt hangulatok címmel 

zenés verses összeállítást hallhattunk Kancsár József rendezésében. A programon 

elsősorban felnőttek vettek részt. 

 

 23:00-tól 24:00-ig Blues Bell nagysikerű koncertjével zárult a Múzeumok Nyári 

Éjszakája, melynek szintén a Múzeum előtti színpad adott otthont. A programon 

elsősorban felnőttek vettek részt. 

 

 18:00-tól 20:00-ig a Móra-parkban kézműves foglalkozásokon vehettek részt az 

érdeklődők, ahol, papucsbojt, papír papucs, plakát ihlette ceruzatartó, sodrott fonal ill. 

pipacsos kitűző készítésére volt lehetőség. A programon családok és kisgyermekek 

(általános iskolás, óvodás korú) vettek részt. 

 

 A 18:00-tól 24:00-ig a Fekete ház Art Brut kiállításához kapcsolódóan szabad 

rajzoláson és festésen vehettek részt az érdeklődők, amit a Fekete ház udvarán 

megrendezett, rögtönzött szabadtéri kiállítás követett. A programon családok, 

általános iskolások, középiskolások és felnőttek vettek részt. 

 

 19:30-tól és 22:30-tól A zene vonzásában címme rendhagyó tárlatvezetést láthattak 

a látogatók a Kass János Baráti Kör szervezésében a Kass Galériában. A programon 

elsősorban felnőttek vettek részt. 

 

 18:00-tól 24:00-ig Kass János üzenete címmel Jelenczki István filmje volt látható a 

Kass János Baráti Kör szervezésében a Kass Galériában. 

 

III. A szakmai beszámoló elérése a Móra Ferenc Múzeum honlapján 

 

http://moramuzeum.hu/ 
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