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A Múzeumok Éjszakája programunk ez évben a Víz, Zene, Virág Fesztivállal egy 

időben zajlott, ezért témáját tekintve is illeszkedett hozzá. A programnak a 

Nepomucenus malom, a Német Nemzetiségi Múzeum adott otthont. Az 

érdeklődők megtekintették a Malomból múzeum, a vízimalomról készült filmet. 

A kiállításban múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk a hozzánk érkező 

gyerekeknek, akiknek nagy élmény volt használni a kézi malomkövet, megőrölni 

a gabonát, átszitálni, majd jól megérdemelt munkájuk gyümölcseként zsákokba 

tenni azt. A liszteszsákokat egyedivé varázsolhatták, melyet kedves emlékként 

magukkal vihettek. Illetve a múzeumok éjszakája logója is rákerült, ezzel is 

népszerűsítve az eseményt a jövőre nézvést is. 

Krepp papírból számtalan variáció kínálkozott a gyönyörű virágcsodák 

elkészítésére. Míg a gyerekek kézműveskedtek, addig az érdeklődő közönség az 

emeleti szinten előadást hallgathatott meg, Virágmotívumok a népviseletben 

címmel. A múzeum udvarán frissítőt és finom kenyérlángost fogyaszthattak. 

Lehetőségük volt a kistérségből érkezőknek bemutatni portékájukat, kézműves 

termékeiket, a frissen szedett levendulát és az abból készült illóolajokat is. Mikor 

eljött az este, megkezdődött a mulatság. Az idei évben éppen tíz esztendős 

Szomódi Fúvószenekar szolgáltatta a zenét, jó kedvet keltve, a közönség tapssal, 

tánccal, énekkel fogadta. Mikor éjfélt ütött az óra véget ért a műsor, majd lassan 

ez az éjjel is. A hozzánk ellátogatók remélhetőleg megtapasztalták, hogy ez az 

éjszaka most is különleges volt... 



Együttműködő partnereink programjait kínáltuk a Múzeumok Éjszakája 

hétvégére. Az idei évben a Német Nemzetiségi Múzeumot a Múzeumok 

Éjszakája rendezvényen 729 fő kereste fel és minden korcsoport képviseltette 

magát. Emellett a fesztiválon résztvevők sokasága miatt a múzeum udvarára 

betérők létszámát mérni nehezebb volt. A múzeumi programot egyaránt 

hirdették az együttműködő szervezetek és az országos média. A program 

sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy az előző évekhez hasonlóan már várták a 

média szereplői is a programot és hírt adtak róla, illetve a Víz, Zene, Virág 

Fesztivál Egyesület által készített programfüzetben is szerepelt. 

Honlapunkon az alábbi linkre kattintva megtalálható: http://kunymuzeum.hu/nemet-

nemzetisegi-muzeum/muzeumok-ejszakaja-2016 

 

 



 

 

















 


