
Szakmai beszámoló 

 

A „Matrica” Múzeum 2017. június 24-én 14–23 óráig tartotta a „Múzeumok Éjszakája” 

rendezvényét a múzeumkertben és a múzeumépületben. Az éjszakába nyúló délutánon az 

intézmény fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a városlakókkal, máshonnan ide 

érkezőkkel. Állandó programeleme volt a rendezvénynek a Múzeumban működő kézműves 

szakkör tagjainak bemutatója, kézműves foglalkozása, termékeik vására. A szakkör 2017 elején 

alakult és nagy sikere volt ennek az első bemutatkozásuknak. A résztvevő 17 tag – akik közül 

van, aki művésztanár, van, aki kézműves, van, aki csak „egyszerű” ügyes kezű – egyrészt 

régészeti korszakokhoz köthető tárgyakat készített, másrészt új alapanyagokat, technikákat is 

megismertetett a gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Rengeteg tárgy készült ezen a délutánon 

is újra hasznosítható anyagokból, például gumibelső, újságpapír, reklámújság, műanyag 

kupakok. Gyönyörű alkotások kerültek kiállításra vagy születtek itt üvegfestés, foltvarrás, 

horgolás, textilszobrászat technikával vagy gyékény, csuhé, szalma alapanyagok 

felhasználásával a népi hagyományok tovább éltetésével. Ékszereket, bábokat, magmozaikokat, 

nemezmamutokat, festett mandalákat és csendéleteket, ujjbábokat, mécsestartókat készíthettek 

a látogatók közösen szakkörösökkel. 14–16 óráig Hidán Csaba régész tartott tudományos 

kutatásokon alapuló honfoglalás kori viselet- és fegyverbemutatót. Az érdeklődők nemcsak 

megnézhették, hanem fel is vehették, ki is próbálhatták a viselet- és fegyvermásolatokat. 16 

órakor Tóth Zsuzsanna múzeumpedagógus mondott népmesét a családoknak. Közben a X. 

Gemina Legio (Bereczki Sándor vezetésével) római kori hagyományőrző csapat is felépítette 

„táborát”, melybe egész délután és este várta a látogatókat játékokkal, beszélgetéssel, finom 

falatokkal. 18–19 óráig katonai bemutatót is tartottak látványelemekkel, vezényszavakkal, 

fegyver- és viseletmásolatokkal, rövid magyarázatokkal. 19–20 óráig Szalai Attila helyi 

önkormányzati képviselő készítette és szolgálta fel az ünnepi „húsfalatokat” szórakoztató, 

humoros anekdoták kíséretében. Ezt követte Dr. Vicze Magdolna múzeumigazgató rövid 

születésnapi köszöntője és a torta felvágása. 21 óráig egyedül vagy barátokkal, családtagokkal 

a Múzeum pincéjében lévő sötét – kicsit megvilágított – régészeti raktárban lehetett 

végigmenni, ott keresőfeladatot megoldani. A megoldásért mindenkinek apró ajándék járt. A 

családoknak szervezett programelemek 22 órakor véget értek, 22 órakor a felnőtteknek mesélt 

Pintér Zsolt (Galgamenti Művészek Egyesülete) mesemondó pajzán népmeséket. A 

hangosításról, zeneszolgáltatásról Bilik László gondoskodott, aki évek óta visszajáró, 

megbízható külső partnere a „Matrica” Múzeumnak. A résztvevők a rendezvény ideje alatt 



megnézhették a múzeumi kiállításokat akár egyénileg, akár múzeumi munkatárs „segítségével”. 

A programnak ez is adta a szakmaiságát, mellette pedig minden programelem kötődött a 

Múzeumhoz, annak tevékenységéhez: a régészethez, kísérleti régészethez, néprajzhoz, 

múzeumpedagógiához, közönségkapcsolatokhoz. 151 fő vett részt a programon, főleg a 

tervezett látogatói célcsoport – a gyermekes családok tagjaiként. Közöttük voltak régi, 

visszajáró és új látogatók is.  

 

Honlapon való megjelenés: 

http://www.matricamuzeum.hu/naptar/2017-06-24 

  

http://www.matricamuzeum.hu/naptar/2017-06-24


Fotók 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


