
 

 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

Múzeumok éjszakája rendezvény 

2014. június 21. Szeged, Móra Ferenc Múzeum 

  



1. A program részletes ismertetése 
 

A Móra Ferenc Múzeum történetének eddigi legsikeresebb múzeumok éjszakája 

rendezvényét rendezte meg az idén. 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, 

három helyszínen megnyílt egyiptomi kiállítás-sorozatunkat népszerűsítő előadásokat 

szerveztünk.  

Hagyományosan a Szeged Táncegyüttes kezdte a színpadi programot színvonalas 

táncelőadásokkal. 

A „Kleopátra ruhatára” című egyiptomi divatbemutatónk volt az első tematikus 

programunk, melyben a budapesti Modell Divatiskola növendékei által a Győry Hedvig 

egyiptológus – a kiállítás egyik kurátorának - vezetésével készített autentikus kollekciót és a 

Szegedi Divatiskola diákjainak egyiptomi ihletésű kollekcióját mutattuk be. 

A szakmai kommentárral kísért bemutató nagy sikert aratott, és megalapozta a 

hangulatot a szintén autentikus egyiptomi táncokhoz, melyet a szegedi Caliana Táncegyesület 

adott elő erre azt estre készült új koreográfiával, Ízisz születése címmel. 

Ezt koronázta meg a „Mérlegen az élet” című egyiptomi halotti szertartást bemutató 

zenés-táncos-prózai szabadtéri előadásunk Pataki Ferenc - a Szegedi Nemzeti Színház 

színművésze - rendezésében. 

Ezután a hagyományos tűzugrás és a Jóvilágvan együttes könnyűzenei koncertje zárta 

a színpadi műsort. 

Ezen az estén nyílt meg a kultúrpalotában „A fáraók Egyiptoma” című kiállítás-

sorozat harmadik része, melynek megtekintésére egész este kígyózó sorok várakoztak. 

A néprajzi és a természettudományi látványtárakban és állandó kiállításokban is 

folyamatos tárlatvezetéseket tartottunk, töretlen érdeklődést mutattak a látogatók. A Móra 

mesebirodalmában önkénteseink vezették és segítették az érdeklődőket. 

A Móra-parkban a Móra mesebirodalma című interaktív kiállításunkhoz 

kapcsolódóan óriás buborékfújó attrakció zajlott, az Új Akropolisz Egyesület egyiptomi 

játékok kipróbálásával várta az érdeklődőket. 

Az est folyamán nagy sikerű fekete macska találkozót tartottunk az egyiptomi kiállítás 

apropóján. 

A kiállítás-sorozat másik két helyszínén - a Fekete házban és a Kass Galériában - 

egész este folyamatos tárlatvezetésekkel lehetett megtekinteni a tárlatot. 

Az est sikeresnek bizonyult, a kedvezményes sétálójeggyel körülbelül 15600 

látogatónk volt a három helyszínen. 

Évek óta egyre bővül a kapcsolódó intézmények köre, így idén 9 szegedi szervezettel 

összefogva Szeged legnagyobb programkínálatát adó éjszakai rendezvénnyé vált ez az 

esemény. 

A pályázattal tiszteletdíjra elnyert támogatással színvonalas, kiállításunkhoz szorosan 

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

 

 

2. Elérés a honlapon 
 

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

almenüre kattintva bejegyzésként olvasható Múzeumok éjszakája 2014. június 21. címmel a 

fényképes beszámoló a rendezvényről: 

http://www.moramuzeum.hu/


Programok → Havi programok → Múzeumok éjszakája 2014. június 21. 

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, 2014. június 21. 18-01h 

 

Az NKA logója és honlapjára mutató link mind a két helyen, a szórólap illetve a 

beszámoló alatt található. 

 

3. Foglalkozások 
 

A rendezvényen tárlatvezetéseket tartottunk a látogatók részére 2 kiállítóhelyünkön A 

fáraó kiállításban és a látványtárakban óránként, az állandó kiállításainkban pedig igény 

szerint. 

 

Móra Ferenc Múzeum 

 

Természettudományi látványtár: 

18.30 20 fő 

18.30 20 fő 

19.00 18 fő 

19.30 16 fő 

20.30 18 fő 

21.00 17 fő 

21.30 16 fő 

23.00 15 fő 

 

Néprajzi látványtár: 

18.30 19 fő 

19.00 20 fő 

19.30 18 fő 

20.00 20 fő 

20.30 16 fő 

21.00 20 fő 

21.30 18 fő 

23.00 15 fő 

 

 

Kass Galéria 

 

A fáraók Egyiptoma – Az egyiptomi sírkamra 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 kb. 30-40 fő alkalmanként 

 

Fekete ház 

 

Az egyiptomi múmia – A balzsamozás terme 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 kb. 40-60 fő alkalmanként  

 



 



 



 

Fotó dokumentáció 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 




