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Sokszínű értékeink 

A múzeum munkatársai és a tizenegy fő közösségi szolgálatos diák a délután folyamán berendezték az intézmény 

udvarát és termeit a vendégek fogadására. 

 

 

18.00 órakor nyitotta kapuját a múzeum a Baltazar Zenekar közreműködésével, akik a múzeum épülete előtt 

sétálva, hívogatva muzsikáltak 15 percen keresztül, majd a múzeum udvarán folytatták. A Baltazar Zenekar egy 

háromtagú formáció, akik népzenét játszanak. Emellett népi játékokba, táncba vonják be a közönséget, így 

résztvevőkké válnak.   

A Baltazar Zenekar egész estés előadói tiszteletdíja 100.000 forint volt. A zenekar népi hangszerekkel és énekkel 

lép fel, táncot tanít, népi játékokba vonja be a vendégeket. 

 



   

18.30 órától: Barhesz-sütés Rubin Eszter írónővel – A Kő kövön – Töredékek a vidéki magyar zsidóság 

kultúrájából című időszaki kiállításhoz kötődően az Rubin Eszter írónő bemutatta Barhesz című könyvét, ebből 

történt felolvasás, majd ezt követően egy „sütőkurzuson” elsajátíthatták a vendégek, hogy hogyan is kell barheszt 

(mákos fonott kalácsot) készíteni.  

Rubin Eszter írónő előadás és beszélgetés során mutatta be a zsidó hagyományok, konyha szépségeit. 

Kalácskészítés alkalmával a gyakorlati gasztronómiába pillantottunk be a segítségével. Beszélgetőpartnere Jászter 

Beáta volt, az Európa Rádió szerkesztő-riportere. A beszélgetés és a barheszfonás a belső udvaron zajlott. A 

kalácsokat a közeli Spaten Étterembe vitték el közösségi szolgálatos diákok, ott sültek készre. Visszaérkezve 

minden készítő és vendég falatozhatott a meleg és illatozó kalácsokból. 

Az írónő előadói tiszteletdíja 75.000 forint volt.  

 

 



   

 

Közben 19.00 órától diaképes mesetár következett – a Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosának 

közreműködésével hagyományos diavetítővel vetített filmtekercseket nézhettek az érdeklődő gyerekek és felnőttek 

egyaránt. Ez egy olyan program volt, amely az idősebbek gyermekkorát elevenítette fel, a gyerekeknek pedig 

teljesen újszerűen hatott a mai modern mesekultúra után. A diakép-mesék megtekintésére a teljesen elsötétített 

előadóteremben került sor. 

A Városi Könyvtár munkatársa díjmentesen vállalta a program bemutatását. 

 

19.30-tól nyílt lehetőség a vendégek számára, hogy megtekintsék a szekérmakett-kiállítást – a helybeli Felegyi 

Pál makettkészítő mutatta be az általa készített maketteket. Ezen az alkalmon nyílt meg az időszaki kiállítások 

folyosóján a minitárlat. Felegyi Pál a helyszínen várta az érdeklődőket és bemutatta a makettkészítés 

aprólékosságát. Ezt a mesterséget már 18 éves kora óta űzte a ma már nyugdíjas bácsi. 

Felegyi Pál makettkészítő díjmentesen vállalta a jelenlétet, beszélgetést, makettek bemutatását. 



 

 

20.00 órától következő program: A gasztroblokk muzsikára. Ennek keretében a Baltazar Zenekar által 

játszott muzsika mellett túrós és juhtúrós sztrapacskát fogyasztottak a vendégek. A helyi jellegű ételek 

bemutatásának és kóstoltatásának költsége: 50.000 Ft volt.  

Ehhez kísérőként a belépőjegy mellé kapott borkóstoló jegyek felhasználásával édes és száraz Tokaji borokat 

kóstolhattak. 

 

 

 



21.00 órától a Baltazar Zenekar tanított táncokat a táncház alkalmával. Bevonta a közönséget a zenés-táncos 

esti mulatságba. 

 

 

22.00 órától: a Bellies - hastánc produkciója következett. Egy öttagú formáció hastáncbemutatóját élvezhették 

az éjszaka vendégei. 

A Bellies formáció előadói tiszteletdíja 80.000 forint volt, mely tartalmazta a közel egy órás zenés táncos 

produkciót. 

 

 

23.00 órától: Énekelt versek közt Czabányi Attila vers- és dalbirtokossal. Ismert megzenésített verseket, 

slágerdalokat adott elő gitárkísérettel. 

Előadói tiszteletdíja: 25.000 forint, mely tartalmaz közel egy órás zenés-verses produkciót. 



 

 

Kísérőprogramok:  

Az udvaron és az emeleti nyitott teraszon múzeumi játszóház, népi kézműves program, hagymás-zsíros kenyér, 

gyümölcsös limonádé várta a vendégeket. 

 

A múzeumi játszóházban az Erdőjárók kalauza című kiállításhoz kapcsolódóan gipszfigurák festésére és 

papírgurigából figurák készítésére volt lehetősége a gyerekeknek. 

A népi kézműves program végigkísérte az egész estét: Kovács Lászlóval „manó-sípot” és egyéb hangkeltő 

eszközök készítettek fából a vendégek. Kovácsné Géczi Julianna irányításával gyógynövény-szövést próbálhattak 

ki. 



Kovács László és Kovácsné Géczi Julianna népművelők tiszteletdíja 50.000 forint volt, mely tartalmazta az népi 

játékok készítésének bemutatását, az általuk hozott eszközök anyagköltségét. 

 

 

 

 

Az este folyamán a Futrinka nevű gumikerekes kisvonat szállította a vendégeket Széphalom és Sátoraljaújhely 

között. A karszalaggal rendelkező vendégek számára díjmentes volt a használata. Bérleti díja a Sátoraljaújhely-

Hegyköz Turizmusáért Egyesülettől 50.000 forintba került. 

Az este programjának hirdetése plakátokon, szóróanyagon történt, melynek nyomdaköltsége 100.000 forint volt. 

A plakátok közintézményekhez lettek eljuttatva kihelyezésre. A szórólapok szintén forgalmasabb intézmények 

pultjain, bejáratainál lettek elhelyezve. Ezen kívül iskolai szakmai gyakorlatukat végző diákok osztogatták 

forgalmasabb helyeken, Kalandparkban. Egy helyi étteremmel segítette a múzeumot azzal, hogy két napon 

keresztül a rendelt ételek mellé elhelyezték a program szórólapját. 

A közreműködők személy szerint 3 fő megbízási szerződéses munkatárs, akik tiszteletdíja és annak járulékai: 

18.900 forint és 3.740 forint. 



PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum 

A pályázati program megvalósításába bevont közreműködők listája 

 

Intézményközi együttműködő partnereink: 

- A Magyar Nyelv Múzeuma 

- Börtönmúzeum, Sátoraljaújhely 

- Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 

 

Előadók, szereplők: 

- Baltazar Zenekar – Sajószegi Gábor vezetésével, Sárospatak 

- Rubin Eszter írónő, Budapest 

- Felegyi Pál makettkészítő, Sátoraljaújhely 

- Hastánc-csoport (Királyhelmec, Homonna) 

- Czabányi Attila előadó, Sárospatak 

- Városi Könyvtár munkatársai, Sátoraljaújhely 

 

Kísérő programok résztvevői: 

- Berencsi Sándor, helyi vállalkozó, étteremtulajdonos, Sátoraljaújhely 

- Spaten Étterem, Sátoraljaújhely 

- Kovács László, Kovácsné Géczi Julianna népművelők, Sárospatak 

- Bányácskiné Árpádné (az egész esti zene vezérlése) 

- Norpan Sütőipari Kft., Sátoraljaújhely 

 

Előkészületek és lebonyolítás segítői: 

- Kecskés és Társa Nyomda 

- Városellátó Szervezet (az udvar rendbetétele, virágosítás) 

- Tourinform Iroda, Sátoraljaújhely (program népszerűsítése) 

- Kossuth Lajos Gimnázium, Sátoraljaújhely (közösségszolgálatos diákok) 

- V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Sátoraljaújhely (közösségszolgálatos diákok) 

- Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Sátoraljaújhely, 

(közösségszolgálatos diákok) 

- Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma (közösségszolgálatos diákok) 

- Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak (közösségszolgálatos diákok) 

-  

Médiapartnerek: 

- Zemplén Televízió, Sátoraljaújhely 

- Újhelyi Körkép 

- Helyi Krónika 

- Európa Rádió 

 

 



Megnevezés Db Ft/db Ft

(KFM) teljes árú 82 300 24600

(KFM) kedvezményes 44 150 6600

(KFM) ingyenes 59 0 0

(K) teljes árú 23 600 13800

(K) kedvezményes 22 400 8800

(K) ingyenes 7 0 0

Összesen 237 53800

Helyben eladott jegyek 


