Szakmai beszámoló
Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra
Múzeumban

Pályázati azonosító: 3507/00147
Esemény helye: Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma, Gyöngyös
Időpontja: 2015.06.20.

Gyöngyösön a múzeumok éjszakájához kapcsolódva olyan rendezvénytársulást jött létre,
melynek

tagjai

intézményünkön

kívül

a

közgyűjteményt

is

működtető

integrált

közművelődési intézmény, a GYÖNGYÖK Kulturális és Közgyűjteményi Központ, a Vachott
Sándor Városi Könyvtár, Huszár Lajos Éremtára, az egyházi fenntartásban lévő Szent
Bertalan Templom és annak Egyházi Kincstára, a Ferences Plébánia és Könyvtár, valamint a
magánkézben lévő mátrafüredi Palócbaba Múzeum is.
Együttműködés keretében közös belépőjegy került kialakításra, mely a fenti gyűjtemények
mellett - turisztikai szolgáltatók bevonásával, olyan program kínálatot nyújtott, mely több
korosztály számára vonzó programot jelentett. A város olyan helyeire is eljutottak a látogatók,
ahová egyébként nem lett volna lehetőségük. Célunk az volt, hogy ne csak Gyöngyös város
lakosságának, de a Mátrába érkező vendégeknek is színvonalas, érdekes, újdonságokat
tartalmazó programot kínáljunk.
A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület összefogásával a Gyöngyös város
turisztikai értékei, látványosságai közös csomagban kerültek kiajánlásra a következők szerint:
 16:00: Találkozó a Tourinform Iroda előtt
 Városlátogatás:
 Vachott Sándor Városi Könyvtárban a 16.-19. századi könyvritkaságból látható
időszaki kiállítás Kincseink címmel

 Szent Bertalan templom (Nagytemplom), Lapidárium (Kőtár) és a
 Szent Bertalan templom Kincstára látogatása
 Ferences Plébánia Templomhoz séta, ott Ferences Könyvtár és Kripta
megtekintése
 Borpalota Borászati és Borforgalmi Kft. látogatása (1pohár bor/ Traubisoda)
 20:15: Kisvonatozás Mátrafüredre
 Mátrafüreden Palócbaba Múzeum látogatása
 Vacsora: zsíros kenyér, tea, bor, szörp a Bene Egylet jóvoltából
 21:30: Kisvonattal visszautazás Gyöngyösre
 22:00: Csatlakozás a Mátra Múzeum esti programjaihoz
Részvételi díj: Felnőtt 2700 Ft, Gyerek (3-14 éves korig): 1850 Ft
Azok számára, akik egyénileg szeretnék végigjárni a helyszíneket, természetesen lehetőség
nyílt, minden helyszínen külön belépőjeg váltására.

Az MTM Mátra Múzeumának részletes programja
18:00
18.00-24.00
18:00-24:00
18:30
19.00
19:00-21:00
19:30
20:00
20.30
21.00
21:30-24:00
22:00
22:00-24:00
23:00 -23.30
24.00

Zenés múzeumnyitás
Jakkel Mihály Zsolt és tanítványai
Egzotikus állatsimogató
Családi tudáspróba
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola és AMI balett
csoportjainak bemutatói
Ürge, az év emlőse - gyakorlati kisemlős bemutató
Kézműves foglalkozás
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola és AMI néptánc
csoportjainak fellépése
Dr. Nagy Gyula a Mátra Múzeum alapítójának emlékkiállítás
megnyitója tárlatvezetéssel
Baglyok, az éjszaka vadászmesterei - gyakorlati bemutató és előadás
Dunai tarajosgőte, az év kétéltűje - Dr. Babocsay Gergely muzeológus
előadása
Rovarfogás fénycsapdázással, rovarvizsgálat mikroszkóppal
„Szentjánosbogár gyűjtés ” a kertben – családi játék
Praesepe Csillagász Kör bemutatója
Vidróczki Néptáncegyüttes folklórműsora, Szentivánéji tűzugrás
Kapuzárás

A Mátra Múzeum 2007-es felújítása óta minden évben csatlakozik ehhez a programhoz
változatos és érdekes nyáresti kikapcsolódást nyújtva a látogatóknak. Az éjszakába nyúló
program rendkívül sikeres kezdeményezés, reményeink szerint Gyöngyös város turisztikai
kínálatának színesítéséhez is nagymértékben hozzájárul.
A Múzeumok Éjszakája programkínálatunk hagyományosnak mondható elemei a Jakkel
Mihály Zsolt és tanítványainak fúvós múzeumnyitása, ill. a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és AMI balett és néptánc csoportjainak bemutatója. Idei programunkban fontos

szerepet kaptak az év állatfajait bemutató előadások. Az éjszaka folyamán az év emlőséről, az
ürgéről láthattak a látogatók gyakorlati bemutatót, de a dunai tarajos gőte az év kétéltűje, a
baglyok, a rovarok valamint a szentjánosbogár is szerepet kapott az estén. Muzeológus
kollégák tartottak látványos és érdekes bemutatókat, tették kézzelfoghatóvá az élményt.
Az est különlegessége a múzeum alapítójának, Dr. Nagy Gyulának emléket állító kiállítás
megnyitója volt. A Hatvanból hozzánk került kiállításra nagyon sok látogató volt kíváncsi, a
tárlat év végéig megtekinthető a múzeumban.
A családi tudáspróba, kézműves foglakozások, a sokak által nagyon várt „szentjánosbogárgyűjtés” is színesítette az estét. Az éjszakát a Vidróczki néptáncegyüttes műsora, majd
„szentivánéji tűzugrás” zárta.

GYÖNGYÖK Kulturális és Közgyűjteményi Központ
Vachott Sándor Városi Könyvtár és Huszár Lajos Éremtár
17.00
18.30

„Én elmentem a vásárba félpénzzel…” A dinártól a pengőig
Előadó: Borbándi Erik a Huszár Lajos Éremtár vezetője, muzeológus
Írások a múltból - Bugát Pál kézzel írott naplójának vizsgálata
Előadó: Lovász Béláné grafológus
Szent Bertalan Templom Kincstára

18.00
18.15-19.00

Zenés múzeumnyitás
Szent Bertalan Templom bemutatása, illetve a Számontartva című kiállítás
megtekintése
19.00-20.00 Előadás: Juhász Ferenc plébános úr
hogyan jött létre a gyöngyösi Egyházi Kincstár?
(Guba Pál kezdeményezésétől napjainkig)
20.00-21.00 Tárlatvezetés a kincstárban- Lisztóczki Ágnes
21.00-22.00 Betekintés az ötvösműhelybe, bemutató –Bencze Andrású
22.00-22.30 Lehetőség egyénileg újra végigjárni a kiállítást, közben képeslapok,
kiadványok vásárlása, éremverés
22.30-23-00 Gyertyás átvonulás a kőtárba

Célunk, hogy ezt a komplex programot későbbiekben egy kicsit átdolgozott formában
programcsomagként lehessen kínálni a térség látogatóinak, melyet a szállodákkal
együttműködve nagyon sikeres kínálati elemmé lehet tenni.

A megvalósított program rövid ismertetője célcsoportok szempontjából
A múzeumok éjszakája gyöngyösi programsorozat reményeink szerint több korosztály
számára is vonzó volt. Felnőttek és gyerekek számára egyaránt tartalmazott élménydús
elemeket. A Szent Bertalan Templom Kincstára és a Vachott Sándor Városi Könyvtár főleg a
felnőtteket szólította meg programjával, míg múzeumunk nagy hangsúlyt fektetett az egész
család számára szórakozást jelentő programok kialakítására. A kézműves foglalkozás, családi
tudáspróba, néptánc és balett bemutatók, az év fajaitól szóló gyakorlati bemutatók több
generáció közös kikapcsolódását tették lehetővé. A mátrafüredi Palócbaba Múzeum és a
kisvonatozás is közös élmény az egész család számára.
A foglalkozások időpontja, helye, részvevők száma
Programunkra 957 fő vett belépőjegyet, ami az utóbbi évek legmagasabb látogatószáma. A
program sikeréhez hozzájárult a szolgáltatóknak a régióban való egységes, közös
megjelenése, mely a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület összefogása révén valósult meg.
A Múzeumok Éjszakája program országos kommunikációja, weboldala a www.muzej.hu, a
facebook.com/muzeumokejszakaja

oldalak

is

segítették

a

program

népszerűsítését.

Természetesen a múzeum weboldalán, valamint saját facebook oldalunkon is hirdettük a
rendezvényt, valamint a helyi sajtó is a segítségünkre volt.

Fotódokumentáció

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI balett bemutatója
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Rovarfogás fénycsapdázással
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