Szakmai beszámoló ‐ Múzeumok Éjszakája
2016. június 25.
MTM Mátra Múzeuma

A Múzeumok Éjszakája mindig egy érdekes színfoltja a nyárkezdetnek Gyöngyös város
életében. Idén újdonság volt, hogy négy helyszínen zajlottak események, így egy éjszaka alatt
kedvezményes jeggyel az érdeklődők felkereshették az MTM Mátra Múzeumát, a Szent
Bertalan‐templom Kincstárát, a Huszár Lajos Éremtárat valamint a Ferences Rendház és
Műemlék Könyvtárat.
Az MTM Mátra Múzeuma a hagyományos, látogatók körében közkedvelt programelemei
mellé újdonságokkal is készült természetesen.
A kapukat 18.00–kor nyitottuk meg a látogatók előtt. Az Orczy kastély erkélyéről ekkor
hangzott fel a közönségtoborzó kürtszó, Jakkel Mihály Zsolt és Pátzay János Katolikus
Zeneiskola növendékeinek előadásában. Ezt a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda balett tanszakos tanulóinak táncbemutatója követte a
kastély aulájában, illetve később a néptáncosok is felléptek az árkádoknál. A táncbemutatók
bel‐ illetve kültéri hangosítását pályázati forrásból fedeztük.
A Múzeumok Éjszakáját Dr. Bajzáth Judit megbízott intézményvezető nyitotta meg.
A „Kripták üzenete” című időszaki kiállítás megnyitóját nagy érdeklődés övezte. Előadást
tartott Dr. Pap Ildikó antropológus‐muzeológus (Magyar Természettudományi Múzeum) és
Báryné Dr. Gál Edit történész – muzeológus (MTM Mátra Múzeuma). A kiállítás a méltán
híres váci múmiákat és a gyöngyösi Szent Erzsébet‐templom kriptaleleteit mutatta be. A
kiállítás anyagának szállítási költségének egy részét az NKA pályázati pénzből fedeztük.
A Természettudományi Pavilon zsúfolásig megtelt oktatótermében 20.00–kor Császár
Zsuzsanna (Bükki Nemzeti Park) „A denevérek világa” című előadását hallgathatták meg a
látogatók, az év emlőseiről. Ezen apropóból a denevérjelmezben érkező gyerekek között
később szépségversenyt hirdettünk meg. (Természetesen minden vállalkozó szellemű
kisgyereket díjaztunk). Minden évben az est egyik csúcspontjának a zseblámpás keresőjáték
bizonyul. Idén sem volt ez másképp. A Szent Bertalan‐templom Kincstárával közös
szervezésben és rendezésben lebonyolított játék során az MTM Mátra Múzeuma parkjában
számozott denevéreket, míg a Kincstárban számozott kelyheket kerestek kicsik és nagyok
egyaránt. A jutalom mi más lett volna, mint mézeskalács denevér illetve mézeskalács kehely.

Az est folyamán voltak folyamatosan látogatható programok is.
‐
‐
‐
‐
‐

„Az éjszaka bűvös lényeit” készíthették el a kézműves foglakozáson résztvevők
önkéntes diákjaink nagyon szép arcfestéssel és csillámtetoválásokkal ajándékozták
meg a lelkes gyerekeket
Kovács Tibor entomológus‐muzeológus kollégánk éjszakai rovargyűjtést és
fénycsapdázást tartott
a kerti tavi Gloriettben szabadtéri mikroszkópos bemutató volt
„Az év fajai 2016” időszaki kiállítótérben „Éjszakai családi szabadulószobát”
alakítottunk ki, ez a program nagyon nagy sikerű volt (az éjféli zárást követően is még
sokan szerettek volna benne játszani)

A kiváló hangulatú, 896 főt vonzó Múzeumok Éjszakája nem jöhetett volna létre a Nemzeti
Kulturális Alap támogatása nélkül. Köszönjük szépen!

A beszámolót készítette: Székely Ágnes, múzeumpedagógus (MTM Mátra Múzeuma)

