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Bevezetés 

Az őslénytanban az utóbbi fél évszázad során a legrohamosabb fejlődés a milliméteres és 

annál kisebb méretű maradványok vizsgálata terén zajlik. A kőolajkutatás ma már 

elképzelhetetlen lenne a fúrásmagokba zárt apró likacsos házú egysejtűek, vagy a 

kagylósrákok házainak elemzéséből levont következtetések nélkül. Ugyanígy centiméteres-

deciméteres nagyságú kristálycsodák, drágakövek jelentik számunkra az ásványokat és nem is 

gondolunk arra, hogy a körülöttünk levő, naponta használt kőzeteink is ásványokból állnak, 

csak legtöbbször szabad szemmel láthatatlanok. Ezt a mikrovilágot csak úgy lehet 

megismerni, hogy felhasználjuk az elmúlt évtizedekben egyre jobban fejlődött 

mikroszkópokat. 

Az apró ásványok és ősmaradványok azonban nemcsak érdekesek és tanulságosak, de 

esztétikai élményt is nyújtanak. 

Kiállításunkkal és kapcsolódó programjainkkal ennek megmutatását tűztük ki célul. 



Megvalósult programok 

Időszaki kiállítás 

A kiállítás címe: Mikronógrád – A tudomány is lehet szép! 

Kiállításunkat 2016. március 4-én nyitotta meg Dr. Weiszburg Tamás, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Ásványtani Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. 

  
 

A kiállítás 27 db 100x150 cm-es poszter, 83 műtárgy (ősmaradványok, fosszíliamakettek, 

kőzetpéldányok), egy interaktív játék és sztereomikroszkópok segítségével, két teremben 

mutatta be Nógrád megye földtanának parányi érdekességeit. 

1. terem 

poszter 1: Címlap 

poszter 2: Bevezető. Amikor a tudomány nemcsak hasznos, de szép is! 

poszter 3: Házas egysejtűek, a foraminiferák 

poszter 4: Házas egysejtűek, a foraminiferák 2 

poszter 5: Sugárállatok, a radioláriák 

poszter 6: Sugárállatok, a radioláriák 2 

poszter 7: Kovamoszatok 

poszter 8: Kovamoszatok 2 

poszter 9: Kovamoszatok 3 

poszter 10: Mohaállatok 

poszter 11: Úszó miniatűr babszemek: a kagylósrákok 

poszter 12: Pörgekarúak, amik nem azok, aminek látszanak 

poszter 13: Rejtélyes conodonták 

poszter 14: Rovarevők, denevérek 

poszter 15: Mókusok, pelék 

poszter 16: Hörcsögök 

poszter 17: Egerek, pockok 

2. terem 

poszter 18: Andezitláva 

poszter 19: Andezit lakkolit 

poszter 20: Gránát, az év ásványa 2016 

poszter 21: Bazaltláva 

poszter 22: Kőzetzárvány 



poszter 23: Olivin 

poszter 24: Bazaltsalak 

poszter 25: Vulkáni törmelékár 

poszter 26: Homokkő 

poszter 27: Kavics 

 

  
  

  
 

Interaktív elemek 

A kiállításban posztereken bemutatott mikrofosszíliák közül néhányról nagyméretű (15-20 cm 

átmérőjű) kerámiamakettet készíttettünk. Ezeket függöny mögé rejtettük, és a látogatóknak a 

poszterek segítségével, tapintással kellett megállapítaniuk, melyik ősmaradvány van a 

kezükben. 

A kiállításban sztereomikroszkópok használatával a látogatók „közelebbről”, 20-40-szeres 

nagyításban, is megvizsgálhattak egy-egy kőzetet, ősmaradványt. 

Az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumának jóvoltából a látogatók egy korábbi operációs 

mikroszkóp segítségével is ismerkedhettek a kőzetekkel. 

A kiállítást összesen 6900 látogató tekintette meg. 

Időszaki kiállításhoz kapcsolódó elektronikus kiadvány 

Kiállításunkhoz elektronikus kiadványt (Hír János, Gherdán Katalin (2016): Mikronógrád, a 

tudomány is lehet szép! In: Hír János (szerk.): A Pásztói Múzeum füzetei, Pásztó) 

készítettünk, amely pdf formátumban elérhető a Pásztói Múzeum weboldalán, a következő 

linken: 

http://pasztoimuzeum.hu/files/Mikronograd_a_tudomany_is_lehet_szep.pdf 

http://pasztoimuzeum.hu/files/Mikronograd_a_tudomany_is_lehet_szep.pdf


A kiadvány ISSN és ISBN azonosítót is kapott, a kötelespéldányt feltöltöttük az Országos 

Széchényi Könyvtár adatbázisába. 

Kiállítás vándoroltatása 

A kiállítást két középiskolában is bemutattuk. 

Herman Ottó Gimnázium, Miskolc 

2016. szeptember 5. – október 3.  

A kiállítás a gimnázium dísztermében kapott helyet. Rendhagyó földrajzórákon, Farkas Anna 

tanárnő vezetésével, közel 400 diák látta. Az órákon a diákok a kiállításhoz biztosított 

kézipéldányok segítségével, a kőzetekkel „élőben” is megismerkedtek. 

  
 

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő 

2016. november 8. – december 5. 

A kiállítást a gimnázium épületének emeleti folyosóján helyeztük el, a diákok óraközi 

szünetekben tudták megismerni. 

  
 

A kiállítást bemutattuk a Természettudományos Muzeológusok 33. Találkozóján – a 

háromnapos konferenciát múzeumunk rendezte –, ahol a szakmai közösség tetszését is 

elnyerte. 

 



Alkotói pályázat 

A tudomány is lehet szép! címmel alkotói pályázatot hirdettünk általános és 

középiskolásoknak. Az országos pályázatfigyelőn (pafi.hu) is meghirdetett felhívásra 46 

pályamunka érkezett. Az alkotásokból kis időszaki tárlatot állítottunk össze. A pályázat 

nyerteseinek a díjakat 2016. június 25-én, a Múzeumok Éjszakáján adtuk át. 

  
 

 

 



Múzeumi kávéház 

2016. november 22. 

Mikrótól a makróig: Dr. Gasparik Mihály, a Magyar Természettudományi Múzeum 

főmuzeológusa tartott előadást Kalandozások az óriás jégkorszaki emlősállatok birodalmában 

címmel. A programot két alkalommal tartottuk meg: kora délután a pásztói Mikszáth Kálmán 

Líceum diákjai számára, a munkaidő végeztével pedig a nagyközönség számára. Az 

előadásokon 47, illetve 39 fő vett részt. 

  
 

Bringázz velünk a múltba! 

2016. április 2. 

Szokásos, földtudományi ismeretterjesztő biciklitúránk most a tari Fehérkő bányához vezetett. 

A túrához ezúttal is csatlakoztak futótársak. A kirándulás célpontja, a felhagyott kőbánya, 

annak a vulkáni törmelékárnak az üledékét tárja fel, amit kiállításunkban poszteren és 

kőzetpéldányok segítségével is bemutattunk. Kirándulásunkat a kiállítótérben indítottuk. A 

túrán 18-an vettek részt. 

  
  



  
 

Múzeumpedagógiai program 

A kiállításhoz múzeumpedagógiai sorozatot terveztünk. Kínálatunk szűkebb korosztályokra 

szabott módosításokkal 

1) óvodásoknak és általános iskolásoknak 

2) középiskolásoknak szólt. 

1) Maximum öt alkalomból álló foglalkozássorozat, korosztályra szabott 

módosításokkal 

1. alkalom 

Mekkora? Mérjük meg! Így használd a nagyítót! Melyik ősmaradvány van a kezedben? 

Játékos ismerkedés a kiállítással. 

2. alkalom 

Legyél te is kutató! 2. rész 

Helyszínelők, Gyűjtsünk ásványokat! Mennyi egy karát? A nagy kirakós játék: az élet 

története Nógrádban 

A forgószínpadszerűen megvalósított foglalkozáson a résztvevők 

mikroszkóp/nagyítószemüveg segítségével ásványokat válogattak, üledékminták 

feldolgozásával rejtélyt oldottak meg, megmérték drágakövek tömegét, és egy kirakós játék 

segítségével bepillanthattak az élet történetébe 

3. alkalom 

A gránát az év ásványa 

A foglalkozás résztvevői papír gránátmodellt készítettek, amit ki is festettek. Az elkészült 

munkákat a gyerekek haza is vihették. 

4. alkalom 

Alkossunk a természet formáiból! 

A gyerekek a kiállításban látott mikroszkópi fotóktól inspirálva képeslapot terveztek, amit el 

is készítettek. 

2) Maximum két alkalomból álló foglalkozássorozat. 

1. alkalom 

Rövid interaktív tárlatvezetés az időszaki kiállításban, majd csapatfeladatok megoldása a 

kiállított poszterek, tárgyak felhasználásával. 

 



2. alkalom 

Interaktív bemutató A méret a lényeg?! címmel. A diákok egy rövid bemutató formájában 

megismerkedtek a kibővített hosszúságskálával, majd megtanulták, hogy az egyes 

mérettartományok milyen eszközökkel vizsgálhatók geometriai szempontból. Az óra 

hátralévő részében a gyakorlatban is megismerkedtek a kézi nagyító használatával és a 

sztereomikroszkóppal. 

 

A kiállításához kapcsolódóan 2016. április 13. és június 9. között 36 foglalkozást tartottunk, 

amely összesen 778 gyermek látogatót jelent (egy-egy csoport több foglalkozáson is részt 

vett.) 

A foglalkozások időpontjai: 

  Mikronógrád múzeumpedagógai foglalkozások 

  1. foglalkozás 2. foglalkozás 3. foglalkozás 4. foglalkozás 
összesen 

  dátum létszám dátum létszám dátum létszám dátum létszám 

csoport 1 2016.04.13 15               

csoport 2 2016.04.20 20 2016.05.18 20 2016.06.01 20 2016.06.08 20   

csoport 3 2016.04.25 21 2016.05.02 21 2016.05.10 21 2016.05.19 21   

csoport 4 2016.04.25 26 2016.06.06 26 2016.06.06 26       

csoport 5 2016.04.27 18 2016.05.11 18           

csoport 6 2016.04.27 27 2016.05.11 27 2016.06.08 27       

csoport 7 2016.04.28 20               

csoport 8 2016.04.28 21 2016.05.06 21 2016.05.12 21       

csoport 9 2016.04.29 22               

csoport 10 2016.04.29 23 2016.05.20 23 2016.06.03 23       

csoport 11 2016.05.23 22 2016.05.02 22 2016.06.06 22       

csoport 12 2016.05.24 23 2016.06.02 23     2016.05.26 23   

csoport 13 2016.06.07 16               

csoport 14 2016.06.08 24               

csoport 15 2016.06.14 22               

csoport 16 2016.08.30 15               

csoport 17 2016.06.09 18               

    353   201   160   64 778 

 

  



  
  

  
  

  
  

 



Médiamegjelenések 

 

Nógrád Megyei Hírlap, 27. évfolyam, 70. szám, 4. oldal 

 

Szent István rádió, Tikovits Ernő interjúja Dr. Hír János múzeumigazgatóval, 2016. március 

7. 

Rövid hír a kiállításról a museum.hu-n, 2016. április 2. 

Kiállításunkról a múzeum honlapján és facebook-oldalán is írtunk: 

http://www.pasztoimuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid

=514 

Facebook: Pásztói Múzeum 

 

Tapasztalatok, eredményesség 

Pályázatunkban szereplő időszaki kiállítást és a hozzá kapcsolódó programokat 

maradéktalanul megvalósítottuk. 

A kapcsolódó múzeumpedagógiai programot és a kiállítás vándoroltatását, különösen a 

miskolci Herman Ottó Gimnáziumi vendégszereplését, kiemelkedően sikeresnek gondoljuk. 

Úgy érezzük, sikerült egy a közoktatásunkban mostoha sorsú témát, a földtudományt, 

közelebb hoznunk a közönséghez. Nagy szerepe van ebben annak is, hogy a helyi (városi és 

http://www.pasztoimuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=514
http://www.pasztoimuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=514


régióbeli) pedagógusok közösségét korábbi kiállításainkhoz (pl. Harminc éves a Pásztói 

Múzeum, amit szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósítottunk meg) 

kapcsolódó programjainkkal, múzeumpedagógiai foglalkozásainkkal érzékenyíteni tudtuk 

tematikus programjainkra. Úgy látjuk, a múzeumi foglalkozásokat az iskolák egyre inkább 

úgy is számon tartják, mint a saját pedagógiai programjukat kiegészítő, tevékenykedtető, 

élményszerző elemekben gazdag pedagógiai programot. 

A kiállításhoz kapcsolódva tovább folytattuk Bringázz velünk a múltba! és Múzeumi kávéház 

programsorozatunkat is. Mindkét programot fontosnak, sikeresnek, hosszabb távon is 

folytatandónak gondoljuk. 

A fentieket összegezve, úgy véljük, a Nemzeti Kulturális Alap segítségével sikerült egy mind 

a szakmai, mind a laikus közösség tetszését elnyerő, a későbbiekben tovább vándoroltatható 

időszaki kiállítást és kapcsolódó programsorozatot megvalósítanunk. A megvalósítás során 

szerzett tapasztalatainkat állandó földtörténeti kiállításunk majdani megújításakor is fel fogjuk 

tudni használni. 

 

 

 

Pásztó, 2017. január 17. 

 

 

 

 

Dr. Hír János 

igazgató, Pásztói Múzeum 


