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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 követte egy kiállításmegnyitó. A kiállítás a Móra Ferenc Múzeum és a REÖK 

Palota közös kezdeményezésére jött létre. Aba-Novák Vilmos munkásságát mutatja be, a 

Kivetett bolygó címmel. Ez a tárlat két helyszínen, a Kass Galériában illetve a REÖK-ben 

látható, és ezen az estén nyitotta meg kapuit. 

A Fekete házban látható Weöres Sándor kiállításhoz kapcsolódott a következő 

rendezvényünk. A költő megzenésített verseit adták elő Csigér István és Trabalka István 

előadóművészek. 

Minden évben nagy sikert aratnak divatbemutatóink. Az idén az I. világháborús 

kiállításukhoz kapcsolódva a monarchia divatját és annak továbbélését mutatta be a Szegedi 

Divatiskola csapata egy zenés, nagyon látványos produkció keretében. 

Június 19-én nyitottuk meg  Bolygón innen, Földön túl – A kis herceg című 

kiállításunkat. Erre az estére egy zenés színpadi játékkal készültünk, melyet Pataki Ferenc 

színművész álmodott színpadra A kis herceg csodálatos utazása címmel. 

Az idei évben éppen 30 éve, hogy Szegeden forgatták a Szerelem első vérig című 

filmet, melynek több jelenete is a múzeum körül játszódott, illetve egyik főhőse itt volt régész 

tanuló. Ebből az alkalomból egy összeállítást készítettünk a film tipikus szegedi helyszíneiről, 

valamint meghívtuk a film alkotói közül Horváth Péter forgatókönyvírót és a film 

főszereplőjét Beri Ary-t (Berencsi Attilát), akik a film forgatásáról meséltek történeteket. A 

beszélgetést követően a filmből egy népszerű dalt adott elő Beri Ary. 

Ezután a hagyományos tűzugrás és a Meszecsinka együttes könnyűzenei koncertje 

zárta a színpadi műsort. 

A Móra Ferenc Múzeum főépületében tárlatvezetésekkel vártuk a látogatókat egész 

este folyamán a néprajzi és a természettudományi állandó kiállításainkban, valamint a 

dísztermünkben és a Hazatérnek…1914-1918 című időszaki kiállításunkban. 

A néprajzi és a természettudományi látványtárakban is folyamatos tárlatvezetéseket 

tartottunk, amit nagy számban vettek igénybe a látogatók. Az interaktív kis herceg 

kiállításra és Márffy János grafikusművész időszaki kiállítására is nagyon nagy volt az 

érdeklődés. 

A Móra-parkban papírmerítő bemutatót láthattak az érdeklődők, valamint az 

Ópusztaszeri Történet Emlékpark által felállított jurtájában kipróbálhatták a nemezelést. A 

Talentum Alapítvány az önkéntes mozgalom kapcsán hozott játékos feladatokat az 

érdeklődők számára. 

A Fekete házban Weöres Sándor: A megmozdult szótár című kiállítás, valamint 

Karinthy Frigyes: Számadás a tálentomról című kiállítás volt látható ezen az éjszakán. Minkét 

kiállításhoz számos tárlatvezetés is kapcsolódott. 

 A Kass Galériában  a frissen nyílt Aba-Novák Vilmos kiállítást tekinthették meg az 

érdeklődők. 



A Szegedi Vármúzeum régészeti programokkal várta a látogatókat. Előadások, 

tárlatvezetések, régészeti játszóház színesítette a programot. 

 

Az est sikeresnek bizonyult, a kedvezményes sétálójeggyel körülbelül 8200  

látogatónk volt a három helyszínen. 

Évek óta egyre bővül a kapcsolódó intézmények köre, így idén 7 szegedi szervezettel 

összefogva Szeged legnagyobb programkínálatát adó éjszakai rendezvénnyé vált ez az 

esemény. 

A pályázattal tiszteletdíjra elnyert támogatással színvonalas, kiállításunkhoz szorosan 

kapcsolódó, és egyedi produkciókkal csalogattuk az érdeklődőket, szórakoztattuk a 

látogatókat. 

 

 

II. Elérés a honlapon 
 

Honlapunkon - www.moramuzeum.hu - a Programok menü alatt a Havi programok 

almenüre kattintva bejegyzésként olvasható Múzeumok éjszakája 2015. június 20. címmel a 

fényképes beszámoló a rendezvényről: 

Programok → Havi programok → Múzeumok éjszakája 2015. június 20. 

A program hirdetése, szórólapja a Címlapon a Híreknél – az Összes hír gombra 

kattintva – dátum alapján időrendi sorrendben található. 

Címlap→ Hírek→Összes hír→ Múzeumok éjszakája, Szeged, 2015. június 20. 18-01h 

 

Az NKA logója és honlapjára mutató link a szórólap alatt megtalálható 

 

III. Foglalkozások 

 
A rendezvényen tárlatvezetéseket tartottunk a kiállításokban és a látványtárakban, a 

következők szerint:  

 

Móra Ferenc Múzeum 
Természettudományi állandó kiállítás 

19.00 Bálint Márta 

Természettudományi látványtár 

Tóth László - Almási Éva 

18.30 –23.00-ig félóránként 

Néprajzi állandó kiállítás 

19.00 Fári Irén  

21.00 Pulics Julianna  

20.00, 22.00, 23.00 Fodor Ferenc 

Néprajzi látványtár 

Vukov Anikó - Bárkányi Ildikó – Kucsora Katalin 

18.30-23.00-ig félóránként  

 

http://www.moramuzeum.hu/


 

Hazatérnek…1914-1918. 

18.30, 19.30 Kovalcsik Lászlóné 

21, 22, 23.00 Tóth István és ifj. Tóth István  

 

Hazatérnek 1914-1918.  szegedi terme: 

21, 22, 23.00 Tóth István és ifj. Tóth István  

Díszterem:  

18.00-23.00 óránként Szabó Tamás 

 

Fekete Ház  
Weöres kiállítás  
18.00-21.00 óránként Nagy Zsófia 

 

Karinthy-kiállítás:   

19.00, 20.00 Hatvani Ágnes 

21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Krassói Anikó  

 

Enteriőr kiállítás: 

18.30, 19.30 Tóth István   

21.30, 22.30, 23.30 Kovalcsikné Lászlóné 

 

Kass Galéria  

Aba-Novák kiállítás 

18.00-21.00 óránként Rácz Zsóka  

Kass és a zene kiállítás 

21-24.00 óránként Matuszka Andrásné   

 

Foglalkozások a Móra parkban 

Az Ópusztaszeri Történet Emlékpark által felállított jurtájában nemezelés, a Talentum 

Alapítvány játékos feladatai, valamint papírmerítés álltak rendelkezésre. 

 



 

 

Foglalkozások a várban 

A Szegedi Várban régészeti homokozó, agyagozás, korongozás, színes mázas kerámiák 

összerakása, puzzle játék, növényi maradványok mikroszkópos vizsgálata, állatcsontok 

összerakása, drótból ékszerkészítés, műtárgyrajzolás várta az érdeklődőket.  



 



 
 

 

 

 

 

 



Fotó dokumentáció 
 

 
 

Tűzugrás 

 

 
 

 

Néptánc műsor 

 

 

 

 



 
 

Régészeti foglalkozás a Várban 

 

 

 
 

Régészeti előadás a Várban 

 

 

 

 



 

Tárlatvezetés a Fekete Házban 

 

 

 

Kiállítás a Kass Galériában 

 



 

I. Világháborús kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban 

 

 

 

Kisherceg kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban 



 

 

A monarchia korának divatbemutatója a Móra Parkban 

 

 

 

Koncert a Móra Parkban 


