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Hősök a történelemből – Hősök a mából

Szakmai beszámoló
2016-ban a “Hősök, felfedezők, újítók” címet kapta a Múzeumok Éjszakája, mint
országos program. Mint minden évben, idén is nagyon vártuk, hogy kiírásra kerüljenek a
különböző pályázatok, hisz a Múzeumok Éjszakáját programmal is meg kell töltenünk,
nem „csupán” hosszított nyitva tartással, ez pedig nagyban múlik az anyagi forrásokon.
Történelmünk hőseiről megemlékezni, tetteikkel példát mutatni fontos és szép feladat,
azonban az idei Múzeumok Éjszakája programunkban talán ennél is többet tettünk: a
nagy elődök mai követői előtt tisztelegtünk – felidézve a történelmi elődöket.
15 órától a Batthyány kastély udvarán tűzoltó és mentési bemutató volt, melyben a
Szombathelyi Mentőmúzeum és az Egyházasrádóci Önkéntes Tűzoltók, valamint a
Vöröskereszt helyi szervezete volt segítségünkre. A bemutatókhoz játék is társult „Te is
lehetsz hős” címmel, melyben csapatjátékokat hirdettünk családok számára.
16 órakor Interaktív Vasútmodell Kiállítás megnyitójára került sor, Takács Gyula „Alex”
monumentális, évtizedek alatt készült modellje újra a gyermekek paradicsomává tette a
Főépület második emeletét. Majd 17 órakor az állandó kiállításunk egy teljesen új
részében Dr. Batthyány-Strattmann László szobrát avattuk fel.
A belső várudvarban időutazás részesei voltak a hozzánk látogatók: a két világháború
közötti időszak a megújulás, a remény időszaka volt. Ez volt az az időszak, amikor Dr.
Batthyány-Strattmann László Körmendre költözött a családjával, kórházat épített, ahova
hamarosan kórház-vonatok hordták a reménykedő betegeket. A körmendi kastély sok
száz-éves falai soha ilyen pezsgést nem láttak! 11 gyermek vette birtokba az ódon
épületeket, a nagyobbak fotóműhelyt, automobilt, és mindenféle technikai újítást hoztak
magukkal, a kicsinyek pedig tanítóik révén ugyancsak új impulzusokat hoztak a városba.
A herceg által működtetett szemkórházban az akkori orvostechnika legjava szolgálta a
betegek érdekeit, a város pedig épült, bővült, szépült. A Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola Rendvédelmi Kiállítása volt partnerünk ennek az időszaknak a
felidézésében a belső várudvaron, valamint korabeli zenékkel is igyekeztünk felidézni a
korszakot. Schüttönhelm Tibor tangóharmonika estje adta a ráhangolást, majd majd a
Swing Swing Együttes koncertje idézte fel a jazz, a swing hőskorát.

Múzeumunk állandó és időszaki kiállításai ingyenesen látogathatók voltak éjfélig, illetve
erre az éjszakára külön információs felületekkel bővítettük a kiállítást, amikben a
körmendi hősökről, felfedezőkről és újítókról kevésbé közismert történeteket ismerhettek
meg a látogatók.
A Múzeumok Éjszakája Körmenden különleges, élménydús és informatív
program volt – idén is. Az idei program legfőbb célja az volt, hogy megismertessük a régi
korok nagy személyiségeit, nagy cselekedeteit, ugyanakkor a mai hősökre is felhívjuk a
figyelmet!
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