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A Széchenyi István Emlékmúzeum 2016-ban is csatlakozott a múzeumok Éjszakája országos
rendezvénysorozathoz. 18 órától gazdag és sokrétű programok várták az intézménybe, a
rendezvényekre kilátogatókat.
A Legnagyobb magyar kisebbik fiára, Széchenyi Ödönre emlékezve a Nagycenki Önkéntes Tűzoltók
kézihajtányos fecskendővel tartottak bemutatót a kastély parkjában. Utána a felnőttek és gyereke is
kipróbálhatták miként oltották a tüzet elődeink. E mellett Széchenyi Ödön gazdag életútját és a cenki
önkéntes tűzoltóság történetét bemutató tablókiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. „Az újító
Széchenyi” programblokkban kreatív foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a gyermekek
Széchenyi István újításaival, azzal hogy a Legnagyobb magyar milyen sok területen hozott változást
az ország életében.
„Széchenyi utolsó napja” árnyékfilm megtekintésére volt lehetőség a Széchenyi emlékszobában. A
„Kulisszák mögött” címmel előadás keretében ismerkedhettek meg a megújuló kastélykápolna
történetével. Dr. Hadarics Tibor Széchenyi István idősebb fiának, Bélának a felfedező útjáról számolt
be vetített képes előadásban.
Majd a sötétedés beálltával „Éjszakai vadászok” címmel Pellinger Attila interaktív előadásán
ismerkedhettek kicsik és nagyok a környék éjszakai állatvilágával. Dr. Ambrus Attila
lepidopterológus fénycsapdás bemutatóján az éjszaka rovarvilágába kaphattak betekintést az
érdeklődők.
„Kis éji zene” címmel Kuzsner Péter és Lévai Tünde koncertje varázsolta el a műértő közönséget.
„Finisszázs” címmel a lebontásra kerülő ipartörténeti kiállítást szakvezetéssel tekinthették meg a
látogatók.
A rendezvény látogatóinak száma 288 volt, akik közül sokan az egész estét a múzeumban töltötték.
A létszámból két-két programon 150 fő, három, vagy több programon több mint 50 fő vett részt. A
rendezvényre igényes kivitelű, könyvjelzőként is használható regisztrációs jegyet készítettünk. A
résztvevők összetétele: túlnyomó többségben családok gyermekekkel, földrajzi megoszlás szerint a
település lakosai vettek részt a programokon, valamint Sopronból látogattak ki, illetve a környék
szálláshelyein üdülők. A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz az intézmény már évek óta
csatlakozik. Az idén is gazdagabb és igényes programcsomagot állítottunk össze. Ugyan a látogatói
létszám a tavalyi évtől elmaradt. Az „EB láz”, a környék párhuzamosan szervezett más programjai,
illetve a bizonytalan időjárás is befolyásolták a látogatói létszám alakulását. Azonban a kilátogatók a
hat órás programidőből többen még így is legalább 3-4 órát intézményünkben töltöttek. Ez a
látogatószám a 2000 fős településhez, és a körülményekhez viszonyítva eredményesnek mondható.
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