Záróbeszámoló - Múzeumok Éjszakája
a Dornyay Béla Múzeumban és a
Bányászati Kiállítóhelyen
A 2016-os Múzeumok Éjszakája rendezvény a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban
A programokat eddig is az országos tematika mellett a kiállításokhoz társítottuk. Idén a
vasútfejlődés és ezzel együtt a technika- és ipar fejlődése volt a téma, amellyel névtelen, helyi
hőseink előtt tisztelegtünk, akik a még 19. században is két apró faluból megyei jogú várost
tudtak alkotni. Ezért is fontos számunkra a múzeum névadója, dr. Dornyay Béla, aki a múzeumi
gyűjtést, s ezzel együtt a múzeum gyűjteményét munkásságával és felhívásával megalapozta.
Az országos „Hősök, felfedezők, újítók” tematikához a Dornyay Béla Múzeum is kapcsolódott.
A mi hétköznapi hőseink azok az önkéntesek, vasutasok, akik a beolvasztástól megmenekített,
a Dornyay Béla Múzeum által NKA támogatással megvásárolt M28-as tolatómozdony
felújítását végezték. A mozdony átadása a nagyközönség számára a Múzeumok Éjszakáján
megtörtént. A MÁV Start Zrt. vezetősége is jelentősnek ítélte meg ezt az eseményt, támogatta,
s megvalósította a mozdony elhelyezését a Fő téri vasútállomáson, s az átadó ünnepségen is
képviseltették magukat a Daniel SpeerBrass zenei kíséretével.
A Dornyay Béla Múzeum és a Bányászati Kiállítóhely között városnéző kisvonat közlekedett.
Mindezek mellett két időszaki kiállítás nyílt vasút témában ezen az estén. Egyik egy
mozdonymakett kiállítás, melynek anyagát, a terepasztalokat, apró mozdonyokat, vonatokat
a világhírű Viessmann Modellgyártó Kft. bocsátott a rendelkezésünkre. Az ehhez kapcsolódó
múzeumpedagógiai foglalkozásokat szakértőkkel, a cég dolgozóinak a segítségével valósítottuk
meg. Ezen az estén nyílt meg egy nógrádi vonatkozású vasúttörténeti kiállítás is, melyben a
fent már említett Mazsola nevű dízelmozdony korábbi pályafutását is bemutatjuk, illetve a
felújításának a folyamatát. Kiállításra kerültek emellett a helyi gyűjtők vasúti témájú anyagaik
a múzeum előterében és az erre az alkalomra kiírt alkotópályázat nyertes pályaművei az épület
emeleti terében.
A Ládafia Bábszínház előadása a legkisebbeket is szórakoztatta, kiknek előadásában szintén
a mozdony volt a központi téma.
A rendezvényt elindította a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Iskola Ifjúsági Fúvós
Zenekarának előadása, akik indulókat játszottak a múzeum előtti téren.
Programjainkat az állandó és az időszaki kiállításainkhoz szorosan kapcsoltuk:
A Dornyay Béla Múzeumban az állandó kiállítások: a helytörténeti gyűjteményt reprezentáló
Nógrád az újkorban – kiállítás 7 képben, az Üvegváros - Öblösüveggyár történeti és
üvegművészeti tanulmányi raktár, valamint a múzeum képzőművészeti gyűjteményének
legszebb darabjait bemutató, „A művésznek gyönyörűség a látás” címet viselő kiállítása,
amelyben a Mihályfi Ernő gyűjteményének kiváló darabjait tekinthetik meg a látogatók.
A „Kapd el a hamisítót” program a múzeum „utazó múzeum” programjai között is szerepel,
amelyet iskolásoknak ajánlunk, de ezen a délutánon felnőttek is kipróbálhatták nyomozói és
képzőművészeti ismereteiket.
A Virágszirmok, madárszárnyak – Meidzsi kori japán fametszetek című kiállításhoz japán
harcművészeti bemutatót szerveztünk a férfiak, ikebana bemutatót a hölgyek számára,
valamint origami készítést, japán színezőt és memóriakártyát a gyerekeknek – utóbbi kettőt
magában a fametszeteket tartalmazó kiállítótérben.

Az Üvegváros - Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktárban a folyamatos
tárlatvezetéseken kívül a népszerű üvegfestésben tevékenykedhettek a hozzánk látogató
gyermekek és felnőttek. Az Üvegváros díszítőművészetének egy másik ágát, a gravírozást
mutatja be Horváth Tibor gravírozó, aki az egyedi kéréseket is teljesítette ezen az estén.
Meghívott közreműködőink közül rendezvényünkön egyedül a póló- és textilfestő nem tudott
részt venni akadályoztatása miatt. Programunkat színesítette a helyi vállalkozók és cégek által
tett felajánlások átadása a tombolahúzáson. Egy helyi költők verseinek felhasználásával, erre
az alkalomra készült novella segítségével lezajló városi kincskereső játék zárta a Nógrád az
újkorban című kiállításban a 2016-os Múzeumok Éjszakáját, amelyet családok és lelkes
gyermekek vettek igénybe a késői időpont ellenére.
A Bányászati Kiállítóhely is sok érdekes programmal várta a látogatókat: A Bányászat és
Kohászat múltját, a munkások szórakozási és szórakoztatási módját viszi tovább a Bányász
Kohász Dalkör. Programjukban bányászdalokkal, népdalokkal és indulókkal közvetítik a
korabeli életérzést és a kemény munkában megfáradt emberek békés, vidám hangulatát,
amelyet összekapcsoltak a jelen kor emberének kedvelt és szórakoztató muzsikáival is. A
hangulatos és korokon átívelő dallamok megszólaltatásában a kiváló harmonikaművész,
Horváth István vendégszereplésével folytatódott a Bányászati Kiállítóhely programja, amelyet
a földfelszíni kiállítóhely előtti parkolót, az Ifjú Nógrád Táncegyüttes tagjai foglalták el
előadásukkal, amelyet táncházzal zártak bevonva az érdeklődő tömeget. A bányászathoz
nélkülözhetetlen mécses és lámpás változatait készíthették el a gyermekek a
múzeumpedagógiai foglalkozáson a kiállítótér bejáratánál. A program itt is nagyon
népszerűnek bizonyult. A férfiak és nők vetélkedőjét (A legjobb bányászfeleség és Hős
bányász kerestetik!) a felnőttek bátortalansága miatt gyermekversenyzőkkel játszották le a
múzeum dolgozói. A feladatok között ügyességi és szellemi feladatok is szerepeltek, a
nehezebbeket leegyszerűsítették, vagy kihagyták. Az erre a célra készített ajándékokat
kiosztották a nyertesek között.
A Bányamúzeum dolgozói egész este zsíros kenyérrel várták az oda látogatókat, ahol
folyamatosan indultak a tárlatvezetéssel egybekötött bányalátogatások, a valódi bányából
átalakított tárnajáratokban az igazi „éjszakai műszak”.

Összegzés: A programsorozat idén is jól sikerült és most segítségünkre volt a kellemes időjárás
is. A nagy melegben a látogatók többsége a légkondicionált termeket kereste. Nagyon kedvelt
programok voltak: a városnéző kisvonaton való utazás, a bányalátogatás, a sógyurma-lámpás
és az üvegfestés is, amelyeket a meghirdetett időn túl is szerettek volna igénybe venni. A három
helyszínen történő változatos és színes programok mozgásra késztették vendégeinket. A
programok szinte kivétel nélkül megvalósultak és sikeresen lezajlottak. Az idei Múzeumok
Éjszakája nem a hagyományos, rendszeres szereplőivel várta látogatóit, hanem új előadókkal
és helyi értékeket felvonultató közreműködők bemutatásával.
Az elmúlt évek statisztikáit összegezve többféle tanulság levonható: a Múzeumok Éjszakája
programsorozat nem csak a helyieket vonzza, nem csupán az ő tudatukban rögzült immár több
éve, hanem előszeretettel keresik fel múzeumunkat és a bányát a városunkba érkező turisták is.
A salgótarjániak ugyan hozzászoktak a változatos lehetőségekhez, a vendéglátáshoz, a zsíros
kenyérhez, de keresték az alkalmat a találkozásra, az új dolgok megismerésére, kipróbálására
is ezen az éjszakán.

Támogatóink voltak:
Andromeda Travel Utazási Iroda
Copy-X Kft.
DM salgótarjáni üzlete
Fekete Flóra
K9 Edzőterem Salgótarján
Kereskedelmi és Hitelbank Salgótarjáni fiókja
Meglepi Ajándék és Dekoráció
Papírház, Salgótarján
PCT Office
Pincelőtér Gagarin
Pinokkió Játékbolt
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Sóbarlang, Salgótarján
Szent Lázár Lovagrend, Salgótarján
Tavaszi-Árkád Cukrászda
Üvegkuckó – GlassFlower Kft.
Varga Tamás
Velosport Kerékpárszaküzlet
VGÜ Kft.
Statisztika:
Látogatószám:

2681 fő

Belépőjegyből származó bevétel:

100.200,- Ft

Zsákbamacska:

13.400,- Ft

Tombola:

27.600,- Ft

Gravírozáshoz és múzeumpedagógiához szükséges üveg eladásából származó szakmai
anyagköltség bevétele:
14.800,- Ft
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Honlap elérési útvonal: http://dornyaymuzeum.hu/muzeumok-ejszakaja-szakmaibeszamoloja/

