
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3507/00125 
TÉMA: Múzeumok Éjszakája 
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2015. június 20. 17:00 – 24:00 
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma, Balassagyarmat 
 

Múzeumok Éjszakája az MNM Palóc Múzeumában 

 

Az MNM Palóc Múzeuma 2009 óta, idén hetedik alkalommal vett részt a Múzeumok Éjszakája 
országos rendezvényén. A megpályázott 250 ezer forintból a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
150 ezer forint támogatásban részesítette a rendezvényünket, ami nagy segítséget jelentett a 
színvonalas programok megszervezésében (plakátok nyomtatása, fellépők tiszteletdíja) és 
lebonyolításában. 

Minden tervezett programunk megvalósulhatott, mi több egy meglepetés programot is 
szervezhettünk még a gyerekeknek, a támogatásnak köszönhetően. 

 
 

1. A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK ISMERTETÉSE 
 

 
 
17:00 – 24:00  



„Söndörgetünk, csicsogatunk” – Éjszakába nyúló nemezelés kicsiknek és nagyoknak 
 
         Kézműves foglalkozás Jakus Julianna vezetésével  
 
   A foglalkozáson kicsik és nagyok, családok együtt gyúrhatták a labdákat és készíthették a különböző 
tokokat, párnahuzatokat egész éjjel.  
 
17:00 – 22:00 
"Világolj, világolj Szent János.." 
 
Csendes ének, esteli szép mulatság apróknak Énekek, mondókák fényről, virágról - 
várakozván Szent János ünnepére.  
 
Környei Alice - énekmondó 
közreműködik Burovincz Laura - cselló, ének 
 
   Az érkező vendégeket Környei Alice és Burovincz Laura zenés játszóháza fogadta a múzeum előtt, 
mely jó hangulatot teremtett és jókedvet adott mindenkinek. A gyermekek énekeket, mondókákat 
hallgathattak és tanulhattak. Kipróbálhattak sokféle, különleges csörgő – zörgő – csilingelő kézi 
hangszert.  
 
19:00 – 20:30  
„Egy kis éji zene” a VISSI D’ARTE Művészeti Együttes műsora 
 

 Lassus: Zsoldos-szerenád-kórus 
 W. A. Mozart: Rózsaária a Figaró házassága c. operából- ének 
 L. von Beethoven: c-moll (Pathetique) szonáta II. és III. tétel –zongora 
 Beethoven: Bolhadal 
 F. Schubert: Ave Maria – ének 
 Löwe: Az óra- ének 
 Chopin: cisz-moll nokturne- zongora 
 Nagy Oliver: Százszínű csokor- -ének 
 Kodály Zoltán: A csitári hegyek alatt-ének 
 Felice Giardine: Éljen minden bájos szép nő-kórus 

 
 Meglepetés ráadásokkal! 

 
Az együttes tagjai: 
Lévárdi Beáta (zongora, művészeti vezető) 
Vincze Bernadett (ének-szoprán) 
Varga Ivett (ének-szoprán) 
Jambrik Zsolt (ének-bariton) 
 
Közreműködnek:  

- Bel Canto Kamaraegyüttes (Szécsény- Erkel Ferenc Vegyeskar) 
- A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola zongorista növendékei (Mega Inez és Pap Luca, 

Tanáruk: Lévárdi Beáta)  
 
   A Vissi d’ Arte Művészeti Együttes és a Bel Canto Kamaraegyüttes koncertje ismét óriási siker volt, a 
múzeum díszterme zsúfolásig megtelt a hallgatósággal. A megszokott komolyzenei repertoár és a 
zongorakíséret mellett, most furulya és dob is színesítette a hangzást, valamint meglepetésként 
könnyedebb, közismert, népszerű dallamokat is hallhattunk az előadóktól, mint a Beatles Yesterday 



című számát, vagy Karl Jenkins Adiemus című számát. Továbbá a két zongorista lány, Mega Inez és 
Pap Luca is megmutatták tehetségüket, elvarázsolva ezzel a közönséget. 
 
 
17:00 – 24:00 
„Képek a múltból”  
 
Archív fotók folyamatos diavetítése 
Válogatás a Helytörténeti Gyűjtemény archívumából, Ács Zsuzsanna összeállítása 
 
   A Látványtárban óránként induló vetítésen régi képeslapokat és fényképeket nézegethettek az 
érdeklődők, a városról, régi épületekről, régi eseményekről, a környékbeli tájról és közösségi 
tevékenységekről.  
 
 
17:00 – 24:00 
Játékos tárlatvezetés óránként az állandó kiállításokban 
 
   Az állandó kiállításokban óránként induló játékos tárlatvezetések is nagyon népszerűek voltak, az 
éjszaka folyamán három – három csoport vett részt rajta. Az állandó kiállításban a boszorkányok és 
mágikus szokások varázsolták el a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, míg a Tudós köznemesei 
könyvtár című kiállításban Nagy Iván életéről és munkásságáról tudhattak meg érdekességeket a 
kíváncsi látogatók.  
 
 
17:00 – 21:00 
Palóc népi játékok 
 
   A gyerekeket több féle palóc népi játékkal vártuk, „találd el a kiskakast” azaz patkódobással, „fogd 
ki az arany halat” avagy kishal horgászattal, valamint krumplimalac terelgetéssel, melyekkel a 
múzeum előtt játszhattak.  

 
 

   A múzeum állandó- és időszaki kiállításai, valamint a Palóc Ház is nyitva állt a látogatók előtt 
egészen éjfélig. Legújabb időszaki kiállításunk, „A szenteknek is van múltja - a bűnösöknek is kell 
legyen jövője” – címmel a Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatartottainak munkáit mutatja be a 
múzeum előterében. A kiállítás egy pályázatból megvalósuló fafaragó szakkör során készült, a bevont 
6 fő fogvatartott alkotásait mutatja be. Az alkotók Egri Istvántól, a népművészeti nívódíjjal elismert 
kiváló mestertől tanulták el a palóc áttört fafaragás fogásait, műhelytitkait. A művészeti vezetést 
biztosították továbbá az ARTTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület művészei, köztük Párkányi 
Raab Péter szobrászművész is. 
 
   A Múzeumok Éjszakája alkalmából az M1-es csatorna híradóiban minden alkalommal más 
múzeumot kapcsoltak élőben. A 21:00 órás híradóban Nógrád megyéből, az MNM Palóc 
Múzeumából jelentkeztünk be.  
   Az éjszaka színes és változatos programokkal és jó hangulatban telt. 

 A Balassi Bálint Gimnázium diákjai segítettek a programok koordinálásában, a koncert helyszín 
rendezésben, valamint segítenek a látogatóknak eligazodni a programok helyszínei között. 
 
 

 
2.    A megvalósított programok rövid ismertetése a célcsoportok szempontjából 



 
 
A MNM Palóc Múzeuma, mint minden rendezvényén és kiállítása alkalmával, úgy a Múzeumok 

Éjszakáján is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy programjaival a társadalom lehető legszélesebb 
körét szólítsa meg. Ezen az országos szervezésű eseményen is múzeumunk néprajzi, történeti és 
irodalomtörténeti gyűjteményei biztosították az alapot az éjszaka programjaihoz. 

A gyerekeket Környei Alice és Burovincz Laura zenés játékos foglalkozása várta, ahol egész este 
szebbnél szebb dalokat, énekeket és mondókákat hallgathattak és tanulhattak meg, valamint 
különféle kisebb-nagyobb csörgő és ütős hangszereket próbálhattak ki. 

Az óvodás és általános iskolás korosztálynak, valamint a kisgyermekes családoknak, kicsiknek és 
nagyoknak közösen a nemezelés kínált akár egész estés elfoglaltságot, az éjszaka során vissza-
visszatérő programlehetőséget, mellyel sokan éltek is, néhányan nem sokkal éjfél előtt fejezték be 
alkotásukat. Ez a program egyben a jó alkalmat teremtett a családoknak, szülőknek és gyerekeknek 
egymás megismerésére, a helyi közösség építésére, mely fontos küldetése a Palóc Múzeumnak, hogy 
egy biztos hátteret kínálhasson a helyi közösség működésének.  

A gyerekeket ezen kívül több féle palóc népi játékkal vártuk, „találd el a kiskakast” azaz 
patkódobással, „fogd ki az arany halat” avagy kishal horgászattal, valamint krumplimalac 
terelgetéssel, melyekkel a múzeum előtt játszhattak.  

A felnőtt és az idősebb korosztályt a Vissi d’arte Művészeti Együttes meghívásával vonzottuk be a 
múzeumba. A program nagy siker volt, ez volt a legnépszerűbb program az éjszaka folyamán. Az 
együttes korábban már többször is koncertezett múzeumunkban, ezt a sort a jövőben is szeretnénk 
folytatni, minél több látogatónak kínálva ezzel színvonalas szórakozási lehetőséget. Ezúttal a Bel 
Canto Kamarakórussal együtt adtak koncertet. A megszokott komolyzenei repertoár és a 
zongorakíséret mellett, most furulya és dob is színesítette a hangzást, valamint meglepetésként 
könnyedebb, közismert, népszerű dallamokat is hallhattunk az előadóktól, mint a Beatles Yesterday 
című számát, vagy Karl Jenkins Adiemus című számát. Továbbá a két zongorista lány, Mega Inez és 
Pap Luca is megmutatták tehetségüket, elvarázsolva ezzel a közönséget.  

Minden korosztálynak, gyerekeknek, fiataloknak, időseknek és a családoknak is összetett 
ismeretszerzési és szórakozási lehetőséget biztosított az állandó kiállításainkban tartott játékos 
tárlatvezetések. Az óránként induló játékos tárlatvezetések is nagyon népszerűek voltak, az éjszaka 
folyamán három – három csoport vett részt rajta. Az állandó kiállításban a boszorkányok és mágikus 
szokások varázsolták el a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, míg a Tudós köznemesei könyvtár 
című kiállításban Nagy Iván életéről és munkásságáról tudhattak meg érdekességeket a kíváncsi 
látogatók.  

Szintén inkább a felnőtt és az idősebb korosztálynak kínált tartalmas programot a Látványtárban 
óránként induló vetítés, melyen régi képeslapokat és fényképeket nézegethettek az érdeklődők, a 
városról, régi épületekről, régi eseményekről, a környékbeli tájról és közösségi tevékenységekről. A 
visszajelzések alapján jó ötlet volt a program, a közönség a saját gyerek- illetve fiatalkorát láthatta 
viszont, ami nagy örömet szerzett mindenkinek. 

 
Úgy érezzük, hogy a támogatás segítségével sikerült széles közönséget megszólítanunk és értéket 

közvetítő programokat megvalósítanunk. 

 
 

3.  A foglalkozások időpontja, helye és a résztvevők száma 
 

 
 

Időpont Program 

megnevezése 

Helyszín Résztvevők száma 



2015. 06.20. 

17:00 – 24:00 

„Söndörgetünk, 

csicsogatunk” – 

Éjszakába nyúló 

nemezelés kicsiknek és 

nagyoknak 

 

Palóc Ház előtt, 

később Lapidárium 

85 

2015. 06.20.  

19:00 – 20:30 

„Egy kis éji zene” a VISSI 

D’ARTE Művészeti 

Együttes műsora 

 

Nagyterem 95 

2015. 06.20.  

17:00 – 24:00 

„Képek a múltból”  

vetítés 

Látványtár 71 

2015. 06.20.  

17:00 – 21:00 

Palóc népi játékok 

 

Palóc Múzeum előtt 64 

2015. 06.20.  

17:00 – 24:00 

Játékos tárlatvezetés 

óránként az állandó 

kiállításokban 

 

Bölcsőtől a  sírig … c. 

kiállítás/ Tudós 

köznemesi könyvtár… 

c. kiállítás 

46 

2015. 06.20.  

17:00 – 22:00 

"Világolj, világolj Szent 

János.." 

 

Palóc Múzeum előtt / 

előtér 

38 

 
 
A látogatószám alakulása felülmúlta az előzetes várakozásokat, összességében (fizető és ingyenes) 

182 fő vett részt az esti programokon.  
 

Teljes árú Kedvezményes Ingyenes MÁV Start Klub 

kártyával 

Külföldi látogatók 

% aránya 

74 fő 41 fő diák 

44 fő nyugdíjas 

6 év alatti 23 fő 

 

0 0 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
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1-2. kép  
„Söndörgetünk, csicsogatunk” – Éjszakába nyúló nemezelés kicsiknek és nagyoknak 



 

 

3-4. kép  
"Világolj, világolj Szent János.." 
Környei Alice – énekmondó és Burovincz Laura - cselló, ének 
 

 



 

5. kép  

Palóc népi játékok 

 

 

6. kép  
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola zongorista növendékei (Mega Inez és Pap Luca, 
Tanáruk: Lévárdi Beáta)  



 

 

7-8. kép 

A Vissi d’ Arte Művészeti Együttes és a Bel Canto Kamaraegyüttes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. A BESZÁMOLÓ INTERNETES ELÉRHETŐSÉGE  

 



A szakmai beszámoló online elérhetősége: 
http://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/palyazatok/szakmai-beszamolok/ 
 

 
 
 
 
 
A beszámolót készítette: Gulden Emese, művelődésszervező 
 
 
 
 
Balassagyarmat, 2015. augusztus 19. 
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