MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2017
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Pályázati azonosító: 204107/00260

A 217. évi Múzeumok Éjszakájához Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeum és
kiállítóhelye, az Emlékpont és filiáléi, valamint a Református Ótemplom kapcsolódott.
A nyári napéjegyenlőség egy olyan sokezer éves ünnep, amely a keresztény hitvilágban is
továbbélt. Szent Iván éjjele éjszakai ünnep, amelyen a mágikus, természetfeletti jelenségek és
a kincsvadászat is fontos szerepet kapott hajdanán. Eleink úgy tartották, hogy aki ezen a
napon indul az elásott aranyak felkutatására, az sikerrel jár, és egész életében gazdag lesz. Ezt
a szokást elevenítették fel a szervezők egy kincsvadászattal: Öt helyszínen kilencféle feladatot
lehetett közösen a kincsvadászoknak (családilag vagy egyénileg) megoldaniuk. Eközben
olyan új élményekkel, ismeretekkel találkozhattak a sok érdekességet rejtő kincskeresés
közben, amelyek a természetfeletti lényekhez, illetve a magyar népszokásokhoz kapcsolódtak.
Akiket nem a kincsvadászat, hanem a múzeumi tárlatvezetés érdekelt, azok is érdekességekre
számíthattak. Eligazodhattak többek között a Péreli-kiállítás szimbólumainak világában, de
felmehettek a Református Ótemplom tornyába is, hogy onnan nézzék meg Vásárhely
belvárosának panorámáját. A Zsinagógában, illetve a Magyar Tragédia 1944 Emlékhelyen is
izgalmas élményekben lehetett részük az érdeklődőknek: hagyományos, tradicionális zsidó
ételkóstoló volt, amelyen flódnit és a maceszgombócot lehetet megkóstolni. A hagyományos
zsidó zenei világot a Sheket duo idézte meg. A Zsinagóga kertjében látható mini-kiállításon a
Biblia növényeivel lehetett megismerkedni és palántákat ültetni, de lehetőségük nyílt a
vendégeknek arra is, hogy egy mágnestáblára héber betűkkel felírják nevüket és azzal szelfit
készítsenek.
Az év legrövidebb
Hódmezővásárhelyen.
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Programok intézményenkénti bontásban:
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM
Látogatók száma: 472 fő
Kiállítás:
PÉRELI ZSUZSA KÉPZŐMŰVÉSZ GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
Program:
18:00 Készíts erszényt! – kézműves foglalkozás

20:00 Ég és Föld között - szimbolikus formák Péreli Zsuzsa textiljein kárpitjain dr.
Frauhammer Krisztina PHD, vallási néprajzkutató tárlatvezetése
21:00 Bajűző ajtódísz készítése – kézműves foglalkozás nem csak gyermekeknek!
ALFÖLDI GALÉRIA
Látogatók száma: 495 fő
Kiállítás:
TALÁLKOZÁS – CSIKÓS ANDRÁS (1947-2006) FESTŐMŰVÉSZ
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
PATINA – A XIV. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FOTÓSZIMPÓZIUM BESZÁMOLÓ
KIÁLLÍTÁSA
Program:
19:00 Barátom Csikós András – Sonkoly Tibor festőművész vezetése
22.00 Mi a patina? – Kis Péter fotográfus és Dömötör Mihály fotóművész beszélgetéssel
egybekötött tárlatvezetése
EMLÉKPONT
Látogatók száma: 185 fő
Kiállítás:
A KÁDÁR-HUSZÁROK ÉS PÁRTKATONÁK. MUNKÁSŐRÖK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, 1957–1989
Program:
18:00 és 20:00 között: Tárlatvezetés A Kádár-huszárok és pártkatonák. Munkásőrök
Hódmezővásárhelyen, 1957–1989 című az időszaki kiállításon
ZSINAGÓGA és MAGYAR TRAGÉDIA 1944 KIÁLLÍTÓHELY
Látogatók száma: 435 fő
Kiállítás:
A BIBLIA NÖVÉNYEI
Program:
19:30 Női szerepek a hagyományos zsidóságban – ismeretterjesztő előadás
20:30 A zsidó ünnepek – ismeretterjesztő előadás
Az előadó Dr. Vanderstein Noémi PhD, a zsidó vallási tudományok doktora
21:00 Zsidó ételek kóstolója
21:30 Zsidó zenei hagyományok továbbélése – fellép a Sheket Duó
REFORMÁTUS ÓTEMPLOM
Látogatók száma: 296 fő
Program:
Esti látkép a toronyból
A reformáció vásárhelyi kincsei - Bán Csaba lelkész előadás
KINCSVADÁSZAT
Készítsd el erszényedet, járd végig az állomásokat, fejtsd meg a nyolc feladványt! Utadon
mágikus lények segítenek. Gyűjtsd össze az összes tallért és a játék végén váltsd ajándékokra
őket!

Programok az intézményi honlapokon:
http://tornyaimuzeum.hu/cikk/muzeumok_ejszakaja_709
http://www.emlekpont.hu/programok/programok.html
http://tornyaimuzeum.hu/cikk/hetvegen_rendezik_meg_a_muzeumok_ejszakajat_715
Összegzés
Intézményeinkben rendezett programjainkon a Múzeumok Éjszakája alkalmával összesen
2039 fő vett részt. 63 csapat vett részt a kincsvadászaton. Ez utóbbi program igazi családi
esemény volt, ugyanis a résztvevők mintegy kilencven százaléka gyerekekkel együtt oldotta
meg a feladatokat. A programsorozat látogatószáma közel duplája volt az elmúlt évi
rendezvénynek és nagyon pozitív látogatói visszajelzéseket kapott az intézmény.

A programok népszerűsítésében szakmai partnerként a Magyar Turizmus Zrt. helyi szervével,
a Tourinform Irodával működtünk együtt, akik helyi turisztikai szolgáltatók, leginkább a
szálláshelyek irányába propagálták az eseményt. Innen egyéni látogatók érkeztek az estre. A
programokat az ötletesség és az interaktivitás mellett a kulturális értékek újszerű közvetítési
formái jellemezték. A rendezvénysorozat kiváló alkalmat adott új célközönség bevonására
azzal, hogy közérthető, nagy tömegek számára csábító, szórakoztató jellegű programot
kínáltunk.
Hódmezővásárhely, 2017. október 25.

Elek András
igazgatási ügyintéző

Sajtómegjelenések:
Előzetesek, beharangozók
1. Múzeumok Éjszakája
= infoHódmezővásárhely.hu - az infoVárosok tagja
2017. június 9.
A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum, az Emlékpont és kiállítóhelyeik az idei évben
is csatlakoznak a 2017. június 24-én, szombaton este megrendezésre kerülő Múzeumok
Éjszakája programsorozathoz.
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/muzeumok-ejszakaja-2017-06-09-111520

2. Mágikus kincskeresés a Múzeumok Éjszakáján
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2017. június 13.
Idén a Múzeumok Éjszakája pontosan Szent Iván-napjára esik. Az országos
rendezvénysorozatba Hódmezővásárhely is bekapcsolódik: öt helyszínen zajlanak június 24én, este az interaktív, informatív és szórakoztató programok, amelyekről dr. Nagy Imre, a
Tornyai János Múzeum igazgatója és Lucza Vígh Erna múzeumpedagógus tájékoztatta a sajtó
képviselőit kedden.
http://promenad.hu/cikk/magikus-kincskereses-a-muzeumok-ejszakajan-178692

3. Három múzeum, öt helyszín és sok izgalmas esemény az év legrövidebb éjszakáján
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás
2017. június 13.
Mutatjuk a Múzeumok Éjszakája vásárhelyi programjait.
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/17073/harom_muzeum_ot_helyszin_es_sok_izgalmas_esemeny_az
_ev_legrovidebb_ejszakajan

4. A legrövidebb éjszaka - sok programmal
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk
2017. június 13.
A Múzeumok Éjszakájára idén is tucatnyi programmal készül a Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ.
http://vasarhelyihirek.hu/a_legrovidebb_ejszaka_-_sok_programmal

5. Öt helyszínt látogathatnak az érdeklődők a Múzeumok Éjszakáján
= Vásárhelyi Televízió
2017. június 13.
A Múzeumok Éjszakája idén is izgalmas és változatos programokat kínál
Hódmezővásárhelyen. Június 24-én öt helyszínt járhatnak majd be az érdeklődők a városban.
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11114
https://youtu.be/sr83gFyRAPA

6. Múzeumok Éjszakája program
= infoHódmezővásárhely.hu - az infoVárosok tagja
2017. június 13.
Számtalan izgalmas program öt helyszínen az év legrövidebb éjszakáján.
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/muzeumok-ejszakaja-program-2017-06-13-143444

7. Múzeumok éjszakája - Sokszínű programok Csongrád megyében

= Magyar Távirati Iroda
2017. június 20.
Sokszínű programokkal várják az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Csongrád
megyei múzeumok: Szegeden papucsos felvonulást rendeznek, Hódmezővásárhelyen a város
esti látképében gyönyörködhetnek a vendégek, Szentesen a fény régészetéről, Makón
Erzsébet királynéről nyílik kiállítás - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
http://www.mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=693939

8. Bajűző koszorúk, mágikus lények Vásárhelyen
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2017. június 20.
A Múzeumok Éjszakáján a Tornyai János múzeumban az este 6 órakor kezdődő
programsorozat keretében lehetőség nyílik erszény és bajűző koszorú készítésre is, de Péreli
Zsuzsa kárpitjainak misztikus világába is betekinthetünk. 19 órától különleges tárlatvezetéssel
várják az érdeklődőket.
http://promenad.hu/cikk/bajuzo-koszoruk-magikus-lenyek-vasarhelyen-178960

9. Vásárhelyen templomtorony-túra…
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás
2017. június 20.
Sokszínű programkínálattal készülnek a Csongrád megyei közgyűjtemények a Múzeumok
Éjszakájára.
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/17176/vasarhelyen_templomtoronytura_szegeden_papucsos_felvonulas_szentesen_fenyregeszet

10. Múzeumok éjszakája - a bőség zavara
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk
2017. június 20.
Sokszínű programokkal várják az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Csongrád
megyei múzeumok: Szegeden papucsos felvonulást rendeznek, Hódmezővásárhelyen a város
esti látképében gyönyörködhetnek a vendégek, Szentesen a fény régészetéről, Makón
Erzsébet királynéről nyílik kiállítás.
http://vasarhelyihirek.hu/muzeumok_ejszakaja_-_a_boseg_zavara

11. Múzeumok éjszakája - Sokszínű programok Csongrád megyében
= Szeged Ma - Itthon vagyunk
2017. június 20.
Sokszínű programokkal várják az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Csongrád
megyei múzeumok: Szegeden papucsos felvonulást rendeznek, Hódmezővásárhelyen a város
esti látképében gyönyörködhetnek a vendégek, Szentesen a fény régészetéről, Makón
Erzsébet királynéról nyílik kiállítás – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/06/muzeumok-ejszakaja-sokszinu-programok-csongrad-megyeben.html

12. Hétvégén rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját
= Vásárhelyi Televízió
2017. június 21.
Az alkalomra a Tornyai János Múzeum, az Emlékpont és a Református Ótemplom is külön
programokkal készül. A részletes program a Tornyai János Múzeum Facebook oldalán
olvasható.
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11165
https://www.youtube.com/watch?v=QnYNa5sn_A8

13. Múzeumok Éjszakája - nyitva tartás
= infoHódmezővásárhely.hu - az infoVárosok tagja
2017. június 21.
E hétvégén a megszokott nyitva tartási rendtől eltérően,
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/muzeumok-ejszakaja-nyitva-tartas-2017-06-21-155707

14. Rendkívüli nyitva tartás
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2017. június 22.
A megszokott nyitva tartási rendtől eltérően, kizárólag a Múzeumok Éjszakája rendezvénye
alatt, 2017. június 24-én, szombaton 18:00 és 24:00 óra között tartanak nyitva a
hódmezővásárhelyi muzeális intézmények, a Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria, az
Emlékpont, a Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 kiállítóhely.
http://promenad.hu/cikk/rendkivuli-nyitva-tartas-179013

15. Mágikus kincskeresés a Múzeumok Éjszakáján
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2017. június 24.
Idén a Múzeumok Éjszakája pontosan Szent Iván-napjára esik. Az országos
rendezvénysorozatba Hódmezővásárhely is bekapcsolódik: öt helyszínen zajlanak június 24én, este az interaktív, informatív és szórakoztató programok, amelyekről dr. Nagy Imre, a
Tornyai János Múzeum igazgatója és Lucza Vígh Erna múzeumpedagógus tájékoztatta a sajtó
képviselőit kedden.
http://promenad.hu/cikk/magikus-kincskereses-a-muzeumok-ejszakajan-178692

Zsinagóga beharangozó
16. A Zsinagóga a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne
Hódmezővásárhelyen
= Blogstar - a Az egyik legjobb magyarországi blog platform
2017. június 21.
A hétvégén a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne idén Hódmezővásárhelyen a
Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely. Az itt megrendezésre kerülő
programokról Miklós Péter, az Emlékpont intézményvezetője adott tájékoztatást.
http://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2017/06/21/a-zsinagoga-a-muzeumok-ejszakajanak-egyik-kiemelt-helyszinehodmezovasarhelyen/39525/

17. A Zsinagóga is vár a Múzeumok Éjszakáján!
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2017. június 21.
A hétvégén a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne idén Hódmezővásárhelyen a
Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely. Az itt megrendezésre kerülő
programokról Miklós Péter, az Emlékpont intézményvezetője adott tájékoztatást.
http://promenad.hu/cikk/a-zsinagoga-is-var-a-muzeumok-ejszakajan-178997

18. A Zsinagóga a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne
Hódmezővásárhelyen
= Szeged Ma - Itthon vagyunk
2017. június 21.

A hétvégén a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne idén Hódmezővásárhelyen a
Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely. Az itt megrendezésre kerülő
programokról Miklós Péter, az Emlékpont intézményvezetője adott tájékoztatást.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/06/a-zsinagoga-a-muzeumok-ejszakajanak-egyik-kiemelt-helyszinehodmezovasarhelyen.html

19. A Zsinagóga a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne
Hódmezővásárhelyen
= infoHódmezővásárhely.hu - az infoVárosok tagja
2017. június 21.
A hétvégén a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne idén Hódmezővásárhelyen a
Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely.
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/a-zsinagoga-a-muzeumok-ejszakajanak-egyik-kiemelthelyszine-hodmezovasarhelyen-2017-06-21-153518

20. A Zsinagóga a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne
Hódmezővásárhelyen
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás
2017. június 23.
A hétvégén a Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne idén Hódmezővásárhelyen a
Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely.
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/17216/a_zsinagoga_a_muzeumok_ejszakajanak_egyik_kiemelt_hel
yszine_hodmezovasarhelyen

Tudósítások
21. Kincset rejtő múzeumi éj
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2017. június 24.
Az év legrövidebb éjszakájának apropóján egy estére magunk is kincsvadászokká válhattunk
szombaton. Hódmezővásárhelyen öt helyszínen összesen kilenc feladatot oldhattak meg
mindazok, akikben lakozott kellő bátorság, hogy szellemüket, testüket és kreativitásukat is
próbára tegyék. Szerkesztőségünk tagjai is lelkesen vetették bele magukat a feladványokba, és
a jutalom sem maradt el.
http://promenad.hu/cikk/kincset-rejto-muzeumi-ej-179118
http://promenad.hu/galeria/muzeumok-ejszakaja-2017-hodmezovasarhely-4529

22. Kincsvadászat a kultúra égisze alatt
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás
2017. június 25.
A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, idén öt helyszínen rendezte meg a
Múzeumok Éjszakáját.
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/17242/kincsvadaszat_a_kultura_egisze_alatt
http://www.vasarhely24.com/galeria/vasarhely/2089/1

23. Múzeumok Éjszakája: szentelt falak között
= Vásárhely 24 - Hírek és szórakozás
2017. június 25.
Református Ótemplom és Zsinagóga látogatás az év legrövidebb éjszakáján
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/17243/muzeumok_ejszakaja_szentelt_falak_kozott
http://www.vasarhely24.com/galeria/vasarhely/2091/1

24. Mintegy ezren látogatták az Emlékpont és a Zsinagóga programjait
= Blogstar - a Az egyik legjobb magyarországi blog platform
2017. június 25.
A hódmezővásárhelyi Emlékpont tárlatvezetésekkel, míg az intézmény fenntartásában
működő Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely a zsidó kultúrához kapcsolódó
programokkal várta a Múzeumok Éjszakáján a vendégeket.
http://tiltottvoroscsillag.blogstar.hu/2017/06/25/mintegy-ezren-latogattak-az-emlekpont-es-a-zsinagogaprogramjait/39629/

25. Közel ezren az Emlékpontban és a Zsinagógában
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2017. június 25.
A hódmezővásárhelyi Emlékpont tárlatvezetésekkel, míg az intézmény fenntartásában
működő Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely a zsidó kultúrához kapcsolódó
programokkal várta a Múzeumok Éjszakáján a vendégeket.
http://promenad.hu/cikk/kozel-ezren-az-emlekpontban-es-a-zsinagogaban-179127

26. Zsidó hagyományokról a Múzeumok Éjszakáján Hódmezővásárhelyen
= Szeged Ma - Itthon vagyunk
2017. június 25.
A hódmezővásárhelyi Emlékpont tárlatvezetésekkel, míg az intézmény fenntartásában
működő Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely a zsidó kultúrához kapcsolódó
programokkal várta a Múzeumok Éjszakáján a vendégeket.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/06/zsido-hagyomanyokrol-a-muzeumok-ejszakajan-hodmezovasarhelyenfotok.html

27. Ezren az Emlékpont és a Zsinagóga programjain
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk
2017. június 25.
A hódmezővásárhelyi Emlékpont tárlatvezetésekkel, míg az intézmény fenntartásában
működő Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhely a zsidó kultúrához kapcsolódó
programokkal várta a Múzeumok Éjszakáján a vendégeket.
http://vasarhelyihirek.hu/ezren_az_emlekpont_es_a_zsinagoga_programjain

28. Zsidó hagyományokról a Múzeumok Éjszakáján
= infoHódmezővásárhely.hu - az infoVárosok tagja
2017. június 26.
Mintegy ezren látogatták az Emlékpont és a Zsinagóga programjait.
http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/zsido-hagyomanyokrol-a-muzeumok-ejszakajan-2017-06-26093941

29. Több mint kétezer érdeklődőt vonzott idén a Múzeumok Éjszakája
= Vásárhelyi Televízió
2017. június 26.
Az év legrövidebb éjszakáján több mint kétezren áldoztak a kultúra oltárán
Hódmezővásárhelyen. Idén is csatlakozott ugyanis a város a szombati Múzeumok Éjszakája
programsorozathoz. A szokásos helyszínek - mint az Alföldi Galéria, a Tornyai János
Múzeum, és az Emlékpont - mellett ebben az évben először a Református Ótemplom is
kinyitotta a kapuit az érdeklődők előtt.
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11186
https://www.youtube.com/watch?v=GX_J7IV-Eg0

30. Kincset rejtő múzeumi éj
= lokál – Helyben vagyunk.
2017. június 29.
Az év legrövidebb éjszakájának apropóján egy estére bárki kincsvadásszá válhatott június 24én, a Múzeumok Éjszakáján. Hódmezővásárhelyen öt helyszínen összesen kilenc feladatot
oldhattak meg mindazok, akikben lakozott kellő bátorság, hogy szellemüket, testüket és
kreativitásukat is próbára tegyék.
https://www.lokal.hu/2017-06-kincset-rejto-muzeumi-ej/
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