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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Rendezvény megnevezése: Múzeumok Éjszakája – Győr, Rómer Múzeum   

Időpont: 2015. június 20.; 18:00-01:00 
 

I.) A PROGRAM ISMERTETÉSE 
 

E L E V E N  É J J E L - N A P P A L  

A Rómer Múzeum ELEVEN 11 kiállítóhelyének programja: 
 

• Apátúr-ház ( Győr, Széchenyi tér 5. ):  

18:00-18:45 Madách és a nők – Kácsor Zoltán muzeológus előadása  
19:00-20:30 Könyvbemutató és előadás. 

Kovács Lajos: Drága szerelmem… Andrássy Ilona levelei hősi halált halt férjéhez,  
gróf Esterházy Pálhoz című kötetet a szerző, Kovács Lajos muzeológus mutatja be. 

21:00-22:00  Győr építészetének története a múzeumi fotókból, dokumentumokból.  
Előadó: Gömöry Judit művészettörténész  

23:00-23:30  Az Apátúr-ház barokk terme. Bemutatja: Varga Attiláné múzeumpedagógus 
 

• Esterházy-palota ( Győr, Király u. 17. ):  
18:00-19:00; 20:30-21:30; 21:30-22:30; 22:30-23:30; 23:30-24:30 
 Tárlatvezetés a Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt világból című időszaki kiállításban. 
 Adott időpontban a tárlatvezetésen érkezési sorrendben lehet részt venni, egyszerre max. 30 fő. 
 Tárlatvezetések tematikája: 

18:00 „Az igazi remekmű mindig könnyed” – Gróf Battyhány Gyula festészete 
A tárlatot bemutatja: Grászli Bernadett művészettörténész 

20:30 „A tegnapból igyekszem kiolvasni a jövőt és megérteni a vajúdó jelent.” – Batthyány Gyula, a múltidéző  
A tárlatot bemutatja: Cserhalmi Zoltán történész 

21:30 A mondén világ festője – avagy a „felső tízezer” világa a két Világháború között 
A tárlatot bemutatja: Fülöp Szabolcs tárlatvezető 

22:30 „Előfordul, hogy kénytelen vagyok meggyőzni egy-egy modellemet, változtasson frizurát, púderszínt és 
szemöldökformát…” – Batthyány Gyula a szépség és a divat szakértője 
A tárlatot bemutatja: Cserhalmi Zoltán történész 

23:30 Hölgyek és urak – Batthyány Gyula portréfestészete 
A tárlatot bemutatja: Fülöp Szabolcs tárlatvezető 

18:00-22:00 Báli forgatag – Bepillantást nyerhetsz a főúri bálok világába!  
A gyerekek diorámát, a felnőttek textil kitűzőt készíthetnek. Célkorosztály: 7 – 15 év 
 

18:00-24:00 Animációk bűvöletében  
Foglalkozás gyerekeknek Katharina Roters festőművész és Szolnoki József filmrendező iránymutatásaival. 
Célkorosztály: 7 – 15 év 
 
 
 
 



 
19:00-20:30 BAND OF GYPSIES ALLSTARS jazz koncert 
  Tagok: Csejtey Ákos, Halper László, Fekete István, Kollmann Gábor, Solti János, Kosztyu Zsolt 
20:30-21:30 Kis teremben, egy kis irodalom: Szatírák az 1900-as évekből  

Történelem, irodalom, humor.  A Batthyány-kiállításhoz kapcsolódóan a huszadik század első felének irodalmi 
szatírái és kortárs átirataik. Ambrus Zoltán, Bánffy Miklós, Karinthy Frigyes, Nagy Endre, Rejtő Jenő vagy éppen 
Rákosi Viktor szatíráit az Ambroozia folyóirat szerzői (Bende Tamás, Falvai Mátyás, Király Farkas, Novák Zsüliet, 
Szalai Zsolt és Vincze Ferenc) idézik meg. 

20:30-24:00 Az est folyamán borbár is várja a nagykorúakat a győri Bortársaság válogatásából. 

 

• Fruhmann-ház – Cserépkályha-történeti Kiállítás ( Győr, Kiss J. u. 9. ):  

18:00-20:00 „Iparkodás – Mesterkedés” 
Kézműves gyerekfoglalkozás: kályhacsempe készítés, agyagozás, hajtogatott kályha.  
Célkorosztály: 6 – 15 év  

19:00-20:00 „Induljunk el a kályhától…”- Tárlatvezetés a Cserépkályha-történeti kiállításban.  
Tárlatvezető: Tanai Péter néprajzos muzeológus 

20:00-21:30 Néptánc bemutató és gyermek táncház  
Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola eleven menyecskéivel és legényeivel. 

21:40-22:10 Tűzvarázslat – Lángoló Ördögök látványos tűzzsonglőr bemutatója.  

Az est folyamán a Deé Családi Pincészet boraival is megismerkedhetnek a vendégek. 

 

• Kreszta-ház – Kovács Margit Állandó Kiállítás ( Győr, Apáca u. 1. ):  

18:00; 20:00; 22:00; 23:00  
Az agyag poétája című portréfilm vetítése.  
A vetítésen gyönyörködhetünk a kerámia születésének pillanataiban Kovács Margit tolmácsolásában. 

19:00-20:00 A NŐ – éltető, eleven 
A nő-, az anya-gyermek ábrázolás és a falusi élet pillanatait megörökítő alkotások Kovács Margit 
keramikus művészetében. Tárlatvezető: Simoncsics Lilla 

20:30-22:00 Készíts apró mágneses díszt Kovács Margit művészetének jegyében. Célkorosztály: 7+ 
 

• Magyar Ispita ( Győr, Nefelejcs köz 3. ):  

18:00-19:00; 19:30-20:30; 21:00-22:00; 23:00-24:00: 
Tárlatvezetés a Szerzetes, főpap, hazafi: Széchényi Pál.  A nagycenki múmia kutatása című időszaki, 
interaktív kiállításban. Tárlatvezetők: gróf Széchényi Krisztián táncművész és Kristóf Lilla Alida 
antropológus, a kiállítás kurátora. 
A kiállítás kizárólag adott tárlatvezetések alkalmával látogatható.  
A tárlatvezetésen érkezési sorrendben lehet részt venni, egyszerre max. 30 fő. 

19:00-20:30; 21:00-22:30; 23:00-00:30  
Színözön – Tűzzománc foglalkozás 16+ korosztály számára, 10 fős csoportokban, részvétel érkezési 
sorrendben, a helyszínen történő regisztrációval. 

 

• Rómer-ház ( Győr, Teleki L.  u. 21. ):  

18:00-19:30 „Táncoló filmkockák”   
  A XI. Magyar Táncfesztivál kapcsolódó rendezvénye. 

Lakatos János nívódíjas koreográfus filmrészletekkel tarkított előadása, mely a film- és táncművészet 
közös történetét mutatja be eleven, szórakoztató formában. Kulisszatitkokat ismerhet meg a közönség 
többek között olyan klasszikusok tekintetében mint az „Ének az esőben”, a „Flashdance” vagy éppen a 
„Dirty Dancing”.  (www.magyartancfesztival.hu) 

22:00-tól ’IDŐUTAZÁS’ KONCERT –  GALAKTIKA különkiadása:  
SILF live, GALACTIC JACKSON vinyl, MESTERHÁZY, EERIE live visual... 
 

• Püspöki Udvarbíróház – Borsos Miklós Állandó Kiállítás; Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér  
( Győr, Apor Vilmos Püspök tere 2. ): 
EGÉSZ ESTÉS CSIKÓCA SZÜLINAPI PARTY: 
18:00-18:45 Egy igazán eleven tárlatvezetés a Csikóca Kiállítótér időszaki tárlatában. 
19:00-20:00 Varázslatos szülinap – Csirmaz András bűvész produkciója 
 



 
 
20:00-23:00 Kedvedre alkothatsz az elmúlt két év Csikóca Művészeti Műhely produktumai közül, lazításként a 

legelevenebbek az ugrálóvárban nyüzsöghetnek! 
Gyertek és ünnepeljétek velünk Csikóca manó és barátainak öt éves születésnapját és nagy sikerű blogjuk egy éves 
évfordulóját! Célkorosztály: 6+  A programok mellett a Borsos Miklós Állandó Kiállítás is látogatható.  
 

• Napóleon-ház ( Győr, Király u. 4. ):  

19:00-22:00 KÉP-ÍRÓ Kortárs művészeti kiállítás és tiszteletkötet bemutató 
  A kiállítást Pápai Emese művészettörténész nyitja meg. 
22:00-23:00 RASKY JAM SESSION – Radosza Attila és Selényi Károly István, győri képzőművészek zenélnek 
 

• Vastuskós-ház – Patkó Imre Gyűjtemény ( Győr, Széchenyi tér 4. ):  
18:00-21:00 Eleven maszkok – arcfestés gyerekeknek 
22:00-23:00 Külön utakon – Kondor Béla magánmitológiája 

Tárlatvezető: Pápai Emese művészettörténész 
 

• Várkazamata – Kőtár ( Győr, Bécsi kapu tér 5. ):  

18:00-19:00 Római (élet)utakon  
Czigány Dávid régész tárlatvezetése a kazamatában. 

21:00-22:00 Fények és árnyak a győri éjszakában  
Belvárosi séta a barokk belváros éjszakai fényei között, miközben sötét történetek, sötét közök árnyai 
vetülnek ránk az éjszakában."Új utak, új élmények!" a Múzeumok Éjszakáján. 
A séta a Kőtár bejáratától indul és ott is fejeződik be. 
A sétát vezeti: Csobayné Pintér Éva idegenvezető (Original Balance Kft.) 

22:30-23:30 Római (élet)utakon 
Czigány Dávid régész tárlatvezetése a kazamatában. 

 

• Zsinagóga – Vasilescu-gyűjtemény ( Győr, Kossuth L. u. 5. ):  

18:30-19:30 A Zsinagóga liturgikus tere. Tárlatvezető: Varga Balázs 
20:00-22:00 A Strauss-ok évszázada 

Az Európa Koncert Szalonegyüttes exkluzív hangversenye a Strauss dinasztia életéről. 
Színes, eleven előadás Hargitai Beáta művészportréival, Papp Norbert homokanimációjával. 
Közreműködik: El Paso táncstúdió. Koreográfus: Novák István Szólista: Hagen Orsolya szoprán Művészeti 
vezető: Farkas Árpád zenepedagógus  

22:30-23:30   „Mesél” a Zsinagóga. Az épületet Varga Balázs tárlatvezető mutatja be. 
 
 

   
 

   



 

 

   

 

   

 

II.) A MEGVALÓSULT PROGRAM ÉRTÉKELÉSE A CÉLCSOPORTOK, LÁTOGATÓSZÁM 

ÉS A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG (reklám- és propaganda költség) SZEMPONTJÁBÓL 

 

A Múzeumok Éjszakája 2015. rendezvény hét órás időtartamot felölelő programsorozatként valósult meg a 

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum tizenegy kiállítóhelyén. Az ez évi tematikája a rendezvénynek az 

ELEVEN ÉJJEL-NAPPAL kifejezés alapján jött létre, utalva a múzeumi programok sokszínűségére és az 

intézmény arculatának egyik elemére/szlogenjére: Rómer Múzeum NYITOTT, SZÍNES, ELEVEN. Ez utóbbi az 

angol nyelv szerinti 11-es szám, eleven – a tizenegy kiállítótérre utal, míg a magyar nyelvű vonatkozásában az 

elevenséget jelzi.  

Ennek megfelelően, az est folyamán ötven program közül választhattak az érdeklődők. A számos esemény 

között említésre méltó, hogy a múzeumi kiállítások, kulturális programok, előadások mellett több kiállítóhelyen 

kínáltunk különböző zenei élményeket (komolyzene, jazz, népzene, dj-setek). A legnépszerűbb programunk az 

idei évben gróf Battyhány Gyula életművét bemutató tárlat volt, 1000 főt meghaladó látogatószámmal. 

Múzeumok Éjszakáján két új időszaki kiállítás is nyílt. (Kép-író kortárs képzőművészeti tárlat és a Körbe ért – 

Marafkó Bence képzőművész kiállítása).  

A programok „színesítésében” ingyenes önkéntes munkájával, ingyenes zenei fellépésével több ifjúsági-, 

kulturális egyesület és magánszemély is részt vett, továbbá a helyi kulturális intézményekkel együttműködve 

erősítettük az esemény sokrétűségét.  

Főbb programtípusaink: tematikus előadások, könyvbemutató, tárlatvezetések az állandó és időszaki 

kiállításainkban, a múzeum épített környezetét bemutató vezetések, tárlatvezetés gyermekeknek, népzenés 

táncház gyermekeknek, zenei koncertek, kreatív foglalkozások családoknak, gyermekműsorok, animáció 

készítés képzőművészek közreműködésével, borkultúra bemutató, kiállítás megnyitó, a kiállítóhelyeink között 

múzeumok éjszakája jeggyel igénybe vehető kisvonat közlekedett 

Célközönség: 6-99 év  

óvodások, általános- és középiskolások, felsőoktatásban résztvevők, családok, felnőttek, pedagógusok, 

múzeumpedagógusok, nyugdíjasok 

 

 



 

 

Az est megvalósításában résztvevő kollégák száma: 52 fő 

Az iskolai közösségi szolgálat önkéntesei: 12 fő 

Múzeumi Baráti Kör önkéntesei: 3 fő 

A rendezvény kapcsán megvalósult: sajtótájékoztató; sajtóközlemény; városi médiákban (Győr+ Média) 

hirdetési kampány 

 

A már több éve megrendezésre kerülő rendezvényt – a kezdetektől csatlakozva az országos programsorozathoz 

– a Győr és vonzáskörzetében élők nagy érdeklődéssel várják és fogadják, míg évről-évre az ország más 

városaiból és külföldről érkezők száma is növekvő tendenciát mutat.   

Látogatószám: összesen 4763 fő (11 kiállítóhely programja alapján) 

 

Az NKA támogatás összegét – 200.000.- Ft –  a rendezvény hirdetéséül szolgáló kiadvány grafikai 

szerkesztésére és nyomdai kivitelezésére használtuk fel, az alábbiak szerint: 

 

A.) Grafikai szerkesztés:  

Kivitelező: Lamol Kft. – Illyés Zoltán grafikus (9022 Győr, Tarcsay V. u. 26.) 

Grafikai anyagok:  

- programfüzet: 150 mm X 150 mm, 4+4 szín, 20 oldal terjedelem 

- szórólap: kisvonat menetrend 

- Kisalföld sajtóhirdetés 90 mm X 100 mm; banner 

- vállalkozási díj: 120.000.- + Áfa melyből a Rómer Múzeum 120.000.- Ft-ot kíván elszámolni az NKA 

támogatási keretből. 

 

B.) Nyomdai kivitelezés:  

Kivitelező: LOGO Partner Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 17.) 

- programfüzet: 150 mm X 150 mm; 20 oldal, 4+4 szín, 135 g  

- programfüzet darabszáma: 2.000. db 

- egységár: 72,10.- Ft /db + Áfa; Összesen: 183.134.- Ft Áfával melyből a Rómer Múzeum 80.000.- Ft-ot 

kíván elszámolni az NKA támogatási keretből. 

 

Megvalósult hirdetési anyagok az NKA támogatásnak köszönhetően: 

Banner: 

 

 

 



Kisvonat menetrend: 

 

Kisalföld sajtóhirdetés: 

 

 

Programfüzet: 

    

 

    

 

    

 

 



    

 

      

 

 

A programot az elképzeléseknek megfelelően sikerült megvalósítani, a célcsoportokat teljes körűen 

megszólítani a számukra rendezett kiállítások és hozzá szervesen kapcsolódó, figyelemfelkeltő, érdekes 

programoknak köszönhetően, melybe a különböző szakterületek bevonása a szakmai megvalósítók által egy 

mindent átfogó, széleskörű igényeknek megfelelő rendezvény jött létre.  

 

Győr, 2015. szeptember 22. 

 

 

 

________________________________________ 

          Grászli Bernadett múzeumigazgató 

 

 

 


