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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2017. ÉVI MÚZEUMOK 

ÉJSZAKÁJA PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

A megvalósított program címe: ÉRTÉKŐRZÉS – ÉRTÉK ÉS MÉRTÉK 

 

Tudományos, játékos, művészeti és egyben innovációs programokkal vártuk látogatóinkat a 

Tiszazugi Földrajzi Múzeumban, a 2017. június 24-én megrendezett Múzeumok Éjszakáján. 

Idén főszerephez jutott a felfedezés, játékos tanulás, a művelődés és persze a szórakozás.  

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum programjain 2017-ben 412 fő vett részt. 

A programok között, olyan kreativitásnak szárnyat adó összetett tevékenységet valósítottunk 

meg, mint a nagysikerű ÉlményMűhely, e mellett megismerhettük Orosz István és Dr. Szilassi 

Lajos „Eleven szellem”, Matematika a művészetben – Művészet a matematikában című 

kiállítását. A látogatók továbbá filmvetítésén vehettek részt, ahol izgalmas és sokatmondó 

kisfilmeket tártunk eléjük. Az éjszaka folyamán előadta a közel félszáz bemutatónál tartó, Tóth 

Péter Lóránt és előadótársa Hajvert Ákos „Nem mondhatom el…” című verses műsorát.  Végül, 

de nem utolsó sorban Aracs Eszter és Lénárt András előadása szórakoztatták a kicsiket és a 

nagyokat egyaránt.   

Programok bemutatása:  

ÉlményMűhely: Ezt rakd össze velünk: 4Dframe, Itsphun, Lux, Jomili és Jovol. Mik is ezek az 

eszközök és hogyan használjuk őket?  Ez a térbeli szimmetriák játékos felfedezése és az egyéni 

fantázia szabad kibontakozása. Többek között a formatervezés világának komplex mérnöki 

szerkezetein át megépíthettek számos érdekes dolgot vendégeink. Legyen az például: egy 

birodalmi lépegető a Csillagok Háborújából. A Jomili készlettel, amit Victor Vasarely 

festőművész művei ihlettek, számtalan kép, térbeli alkotás és illúzió hozható létre a nyolcféle 

különbözőképpen megfestett kocka és hasáb elemeiből. A játék fejleszti többek között a 

kézügyességet, térlátást, a kreativitást, logikát, a motorikus és kognitív képességeket. A dán 

JOVO a legfurfangosabb kis építők legjobb barátja volt a nap folyamán. Az ÉlményMűhely 

események minden korosztályban kedvelt darabja. Játszani és felfedezni hívtunk minden 

érdeklődőt ezen a délutánon és éjszakán. Célunk megvalósítása, hogy megmutassuk: a 

matematika a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze – azt 
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gondoljuk, hogy ezzel a programmal sikerült.  A Nemzetközi Mozgalom az Élményközpontú 

Matematikai Oktatásért 2008-ban indult útjára, mára már több mint 30.000 általános és 

középiskolai diákot, főiskolás és egyetemista tanulót, valamint több ezer pedagógust és szülőt 

szólított meg. Az elmúlt években a mozgalom tagságának összefogásával három nemzetközi 

kiadvány is napvilágot látott. (HIDAK, Élményközpontúság és vizualitás a matematika és a 

természettudományok oktatásában) A mozgalom által, a benne közreműködő tanárok, 

képzőművészek, muzsikosok, irodalmárok, filozófusok, színházi szakemberek, 

matematikusok, tudósok, szülők és gyerekek csodálatos szövetséget hoztak létre. 
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Boldog MESE: A Múzeumok Éjszakáján újra Tiszaföldvárra látogatott a korábban már nagy 
sikert aratott Arcs Eszter. Gulyás Terka és a Guruló Cirkusz előadása után most Joli néniként 
mesélt az érdeklődőknek. A Ciróka Bábszínház bábszínésze egy délutáni programmal repítette 
el a közönséget a mesék világába. 

  
 

Mikropodium: Lénárt András előadása a leghíresebb magyar bábszínházi színmű. Nem csoda, 
hogy 300 nemzetközi bábfesztivál meghívását tudhatja maga mögött. Ez a Magyar Kulturális 
Örökség része. Mi is izgatottan vártuk ezt a bábszínházi programot, a Színház-és Filmművészeti 
Egyetemen oktató, bábosztályok szakmai tanárától. 
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A Természettudományi tanulmányi kertünkben szörp kóstolóval, gyógy- és fűszernövényekre 

vonatkozó kvízzel vártuk a látogatókat. A feladatokat megoldók egy-egy cserép szurokfűvel 

gazdagodva távozhattak a múzeumból. 

  
 
Tárlatvezetés fél óránként indult az állandó- és az időszaki kiállításunkban, a látványraktárban 
és a kertben egyaránt. 
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Kiállítás megnyitó: A programokat színesítette Orosz István Kossuth – díjas grafikusművész, 
animációsfilm – rendező és Dr. Szilassi Lajos – matematikus: Matematika a művészetben – 
művészet a matematikában, „Eleven szellem” című kiállítása. A látogatók egymástól távol 
esőnek gondolt területek találkozásáról bizonyosodhattak meg ezen az estén.  

Rövidfilmek vetítése, válogatás Orosz István animációs filmjeiből: A Tiszazugi Földrajzi 
Múzeumba látogatók izgalmas, tanulságos, misztikus és persze grafikailag bravúros 
rövidfilmeket tekinthettek meg, amelyekben Orosz István tehetsége sorra mutatkozik meg. A 
vizuális élményt: az Álomfejtő, Vigyázat lépcső! Kert, Fekete Lyuk, Fehér Lyuk, Az idő 
látképei, Sírj Sakk! és A Rajzoló című filmek adták. Az alkotó motívumbázisa stabil, önmagára 
reflektáló. Elegánsan távol tartja magát a kortól, az időtől, rejtjelekbe bújik, filmjeinek az első 
„olvasaton” túl mindig több rétege is van. Ahogyan sokszor egy versben olvasunk a sorok 
között, Orosz István filmjeiben is fel-fel bukkan a tovább gondolt mögöttes tartalom. 

  
  

  

Animációs filmjeiben is vezérmotívum marad az átváltozás. A sótartó felé c. filmben (1979) 
egy vendégség résztvevője az asztal mellől az asztalra kerül, ahol kietlen táj lesz a gyűrt abrosz 
s távoli világítótorony az elérni vágyott sótartó. A Vigyázat, lépcső! c. filmben (1989) egy városi 
bérház lepusztult lépcsőháza tágul abszurd történelmi helyszínné. A Kert c., monokróm, 
metszethatású grafikákból fölépülő filmben (1993) egy titokzatos kert asszonya fedi föl 
sellőlétét. ~ minden műfajában olyan aprólékos gonddal dolgozik, mint egy középkori 
miniátor. Megőrző típusú művész, aki régi korok művészetének, filozófiájának őt érdeklő 
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darabjait avantgárd látásmóddal, és eszközökkel emeli át a mába. 1984 óta használja az 
„OUTIS” (Utisz): Senki művésznevet – Odüsszeusz után szabadon. 

dr. Szilassi Lajos matematikus, főiskolai docens. Kutatási területe a geometria. 
Középiskolai tanári oklevelet szerzett 1966-ban matematika-ábrázoló geometria szakon 
a József Attila Tudományegyetem Bolyai Intézetében. Hat év középiskolai tanítási 
tapasztalattal a SZTE JGYTFK matematikai tanszékére került. Oktatási területe 
a geometria, elemi matematika, számítástechnika. Ezekhez a területekhez kapcsolódó 
kutatásaiban a különböző geometriai problémák számítógéppel elkészített megoldásai, illetve 
azok szemléltetésével kapcsolatosan végez különböző vizsgálatokat.  
Nevéhez fűződik a róla elnevezett Szilassi-poliéder, ami a tetraéder mellett az egyetlen olyan 
poliéder, amire teljesül, hogy bármely két lapjának van közös éle. 
„Nem mondhatom el” pódiumest: Két Radnóti – díjas versmondó előadásában lehet része a 
közönségnek. Tóth Péter Lóránt és előadótársa Hajvert Ákos produkciója különlegesnek 
ígérkezik. A megszokottól eltérően dramaturgiailag van felépítve műsoruk, elkezdenek majd 
egy verset és lehet, épp egy másikkal fejezik be, az előadást pedig flashmob vetítések erősítik. 
Tóth Péter Lóránt, többek között a Kunszentmiklósi Versmondó Stúdió vezetője (2011), 
tanárként pedig több intézményben is tevékenykedett. 2010-től kezdődően sorra nívós díjakat 
és elismeréseket kapott. Hajvert Ákos a Vajdasági Magyar versmondók Egyesületének 
elnökeként végzett pedagógiai tevékenysége generációkon át több száz vajdasági fiatalnak 
teremt lehetőséget a magyar nyelv és irodalom kincseinek megismerésére, elsajátítására.  

  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://hu.wikipedia.org/wiki/1966
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szegedi_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolyai_Int%C3%A9zet&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szegedi_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemi_matematika&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szilassi-poli%C3%A9der
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tetra%C3%A9der
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