
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 

204107/00166 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz 

„A Keszthely városában 15 intézmény együttműködésével megrendezésre kerülő Múzeumok 

Éjszakájának megvalósítására” című pályázatát 100.000 Ft összeggel támogatta.  

Keszthelyen 2016. június 25-én a Múzeumok Éjszakája este hat óra és hajnali egy óra 

között tizenöt non- és forprofit intézményt (Balatoni Múzeum, Helikon Kastélymúzeum, 

MMM Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely, Balaton Kongresszusi Központ és Színház, 

Népviseletes Babamúzeum, Történelmi Panoptikum, Csigaparlament, Játékmúzeum- 

Tüskevár Panoptikum, Erotikus Panoptikum, Keszthely Pantheon, Nosztalgia és Giccs 

Múzeum, Rádió és Televízió Múzeum, Múzeum Zoo, Kályhák Háza, Szendrey Júlia 

Emlékszoba) látogathattak meg az érdeklődők. A rendezvényre 2417 felnőtt és 616 gyermek 

váltott jegyet, így a keszthelyi Múzeumok Éjszakájának összlátogatószáma 3052 fő volt. 

(Minden résztvevő intézmény programja elérhető a 

http://balatonimuzeum.hu/archivum/item/1032-muzeumok-ejszakaja-keszthely-2016 oldalon.) 

A Múzeumok Éjszakája program keretében a Balatoni Múzeum programjai két időszaki 

kiállítása köré szerveződtek.  

A földszinten az „Egyszer volt az ősember” című régészeti kiállítás várta a kicsiket és 

nagyokat. Ehhez kapcsolódóan számos múzeumpedagógiai programmal készültünk. Lehetett 

Frédi és Béni autó- és őskori lakóház makettet készíteni, volt barlangrajz és kavicsfestés, 

mamutvadászat, tűzcsiholás, amulett készítés, őskori rejtvényfejtés és ősember sírfeltárása. A 

felnőtteket ismeretterjesztő előadás ismertette meg az arcrekonstrukció készítés rejtelmeivel 

(Targubáné dr. Rendes Katalin antropológus-humánbiológus „Arcok a múltból”), valamint a 

gyógynövények egykori és mai használatát (Dr. Szeglet Péter „Gyógyító növények”) mutattuk 

be.  

Az emeleten a Magyar Nemzeti Múzeum vándor kiállítása az „Elsodort világ/Plakát 

álmok 1910-1920” címmel az I. világháború időszakát elevenítette meg. A kiállításhoz 

kapcsolódóan kincskereső játékot és plakát vadászatot szerveztünk. A múzeum aulájában 

folyamatosan zajlott a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület I. világháborús hagyományőrző 



„bemutatója”. Az estét a Hevesi Sándor Színház művészeinek előadásában a Csárdáskirálynő 

dallamai zárták.  

A fő attrakciók mellett folyamatos zajlottak a tárlatvezetések az állandó és időszaki 

kiállításokban.  

A múzeum széles programkínálata biztosította, hogy minden korosztály megtalálja az 

érdeklődésének megfelelő programot. A rendezvény keretében összesen 2326 fő 1711 felnőtt 

és 615 diák látogatta meg az intézményt. Ebből 418 felnőtt és 130 diákjegyet a Balatoni 

Múzeumban vásároltak meg a rendezvény résztvevői. Azt este folyamán a külföldi látogatók 

aránya az 1%-ot érte el.  

A Múzeumok Éjszakáján a csatlakozott intézmények között karszalaggal óránként 

ingyenesen igénybe vehető dottó kisvonat közlekedett. A csatlakozott intézmények 

programkínálatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Az Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 100.000 Ft támogatást a keszthelyi Múzeumok 

Éjszakájának programjait és helyszíneit népszerűsítő szórólapok nyomtatására fordítottuk 

(reklám- és propagandaköltség címén). (1. sz. melléklet) A 8000 db szórólapot Keszthely, 

Hévíz és Zalakaros térségének Tourinform irodáiban, szálláshelyein és a rendezvényben 

résztvevő helyszíneken helyeztük el.  

A jelen szakmai beszámolót a Balatoni Múzeum oldalán a 

http://balatonimuzeum.hu/rolunk/beszamolok/item/1051-nka-204107-00166-palyazat-

beszamoloja cím alatt tettük közzé. 

 

Keszthely, 2016.11.17. 

 

 ……………………………………… 

 Havasi Bálint 

 múzeumigazgató 

  



Fotódokumentáció 

 

  

Mamutvadászat Frédi és Béni autómakett készítés 

  

Kavicsfestés Őskori lakóház makett készítés 

  

Targubáné dr. Rendes Katalin előadása 

(Arcok a múltból) 

Dr. Szeglet Péter előadása  

(Gyógyító növények) 



  

I. világháborús hagyományőrzők Csárdáskirálynő részletek előadása a Hevesi 

Sándor Színház művészeinek előadásában 

  

Tárlatvezetés az „Egyszer volt az… ősember” 

című időszaki kiállításban 

Tárlatvezetés az „Elsodort világ/Plakát világ 

1910-1920” című időszaki kiállításban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  



1. sz. melléklet 

A keszthelyi Múzeumok Éjszakája szórólapja 

 



 

  

  



2. sz. melléklet  

Hungaricana 


