MNM Palóc Múzeuma – Múzeumok Éjszakája
NKA 3507/183
szakmai beszámoló

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3507/183
TÉMA: Múzeumok Éjszakája
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2014. június 21. 17:00 – 24:00
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma, Balassagyarmat
Pannonia Motorkerékpár Múzeum, Balassagyarmat

Az MNM Palóc Múzeuma 2009 óta, idén hatodik alkalommal vett részt a Múzeumok Éjszakája
országos rendezvényén. A megpályázott 300 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.
Ennek tényét feltüntettük honlapunkon:
(http://palocmuzeum.hu/2014/06/13/muzeumok-ejszakaja/),
valamint facebook felületünkön is:
(https://www.facebook.com/palocmuzeum/photos/a.278847632207043.63022.276482665776873/6
44213899003746/?type=1&theater).
Minden tervezett programunk megvalósulhatott.

1.

A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK

1.1

A programok rövid ismertetése

17:00 – 20:00 Pannonia Motorkerékpár Múzeum

„Motorra fel!” – Ismerkedés a Pannonia Motorkerékpár Múzeum járműparkjával.

Múzeumpedagógiai foglalkozás: Játékos motorszerelés.

Motorozás eredeti oldalkocsis motorkerékpárral
Múzeumunk idén a Pannonia Motorkerékpár Múzeummal együttműködve rendezte meg a
Múzeumok Éjszakáját. A Motormúzeumban Szakács László bemutatásával ismerhették meg a
járműparkot, mely különleges, ritka darabokkal is büszkélkedhet. A gyerekek és az örökifjú felnőttek
eredeti pannonia alkatrészekkel kipróbálhatták a motorszerelést, megismerve a motor felépítését,
működését. Ezt követően lehetőség nyílt az oldalkocsis Pannonia motor kipróbálására Szakács László
vezetésével. A programot eredetileg a Palóc ligetbe terveztük, azonban mivel az természetvédelmi
terület, így ott nem valósulhatott meg a program. Hosszas keresgélés után végül a Kiss Árpád Általános
Iskola biztosított helyet a motorozáshoz az iskola sportpályáján. A Pannonia Motorkerékpár Múzeum
programjai közül ez volt a legnépszerűbb. Sokan jelezték, hogy emiatt jöttek el a Múzeumok
Éjszakájára.
Programunkkal elsősorban a gyerekes családokat és a fiatalokat céloztuk meg, és valóban ez a
korosztály vett részt legnagyobb számban a programon.
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18:00 „Táncos Lábúak” - a Központi Óvoda néptánc előadása
A Központi Óvoda néptánc csoportja, Vargáné Csikász Csilla vezetésével rövid néptánc előadással
nyitotta meg a Múzeumok Éjszakáját múzeumunkban. Az előadás a múzeum előtti füves területen a
Palóc ligetben kapott helyet. A közönség soraiban a családtagokon kívül elsősorban a kisgyermekes
családokat láthattuk, valamint az idősebb korosztályt. A bemutatóban körtáncokat mutattak be az
óvodások. Célunk a programmal a családok és a gyermekek figyelmének felhívása volt a magyar
néptánc és kultúra megőrzésének, ápolásának fontosságára.

17:00 – 20:00 Mesevarázs a Palóc Ház udvarán, szerepjátékos múzeumpedagógiai foglalkozás
A Mesevarázs című játékhoz a Kevély királykisasszony című magyar népmesét választotta ki Molnár
Ildikó, múzeumpedagógus. A mese dramatikus feldolgozását szerepjátékos bábjáték formájában
ismerhették meg, játszhatták el a gyerekek. A célkorosztály az 5 – 12 éves gyerekek voltak. A gyerekek
két egymást követő időpontban (11 / 13 fő) vehettek részt a múzeumpedagógus narrációjával kísért,
bábokkal életre keltett mesejátékkal egybekötött foglalkozáson.
Kellékek: (a kellékeket Síkné Sipos Ildikó készítette)
bábjátékhoz:
három királylány (kukoricacsutkából, ruha, fátyol)
cigánylegény ~ királyfi bábu (kukoricacsutka, nadrág, ing, köpeny, kalap)
szerepjátékhoz:
négy papírkorona (királylányoknak fátyollal és szalagflitter díszítéssel – 3 db)
két fokos, szalagokkal díszítve
tollseprű
két ’zokni’ ló
három kép a cigánylegényről képkeretben

19:00 A VISSI D’ARTE Művészeti Együttes koncertje:
Szentivánéji romantikus koncert

Puccini: Quandomenvo, O miobabbino (Lauretta áriája)

Mozart: Voichesapete (Asszonyok, lányok)

Kálmán: Messze a nagy erdő

Huszka: Egy férfi képe

Lehár: Vilja-dal

Jacobi Viktor: Leányvásár operett Lucy belépője

Chopin: a-moll keringő

Nagy Olivér: Százszínű csokor

Beethoven: Bolhadal

Chopin: a-moll keringő

Mozart: Tavaszi dal, Rózsaária
A Vissi d’arte művészeti együttes (Vincze Bernadett – ének, Jambrik Zsolt – ének, Lévárdi Beáta –
zongora) művészeti együttes 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy különleges repertoárjukkal (énekes
és zongoraművekkel) minél szélesebb körben megismertessék a közönséget az elmúlt korok zenéjével.
Tagjainak hitvallása, mely egyben a csoport neve is: Vissi d’arte – „a Művészetnek élni, a Művészetet
szolgálni”. A Múzeumok Éjszakáján a múzeum Nagytermében megtartott koncertnek volt a legnagyobb
sikere. A koncertet az együttes diavetítéssel illusztrálta, és az előadók ismertették a zeneművek rövid
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történetét, a könnyebb érthetőség érdekében. A közönség soraiban az idősebb korosztály volt a
legjellemzőbb, de gyerekek és fiatalok is érdeklődtek a program iránt. A koncert egy igazán színvonalas
és tartalmas programot adott a zenekedvelő közönségnek.

20:00 – 24:00 Pék „Dudás” Zsuzsi programjai

„Dudaszó hallatszik a hegyek aljában” - palóc nóták kecskedudán, Pál István tereskei
dudás nótái; „Nemzedékről nemzedékre szálló nóták” válogatás a nógrádi dallamkincsből –
daltanulás

21:00 Előadás a Látványtárban: „A palóc öreg dudákról és a pásztorélet eszközeiről”;
elektromos duda kipróbálása

22:00 „Aki miránk bámészkodik az is közénk kívánkozik” – mulatság dudaszóra és
éjfélig tartó táncház az épület előtt.
Pék ”Dudás” Zsuzsi színes és rendhagyó programokkal készült a látogatók számára. A Látványtárban
megtartott előadás nagyon érdekes és informatív volt, ezzel együtt rendkívül jó hangulatú. Az előadás
után pásztornótákat tanulhattunk, melyet Zsuzsi dudaszóval kísért. Mindezek után a látogatók
kipróbálhattak egy elektromos dudát, és néhány tehetségesnek bizonyuló gyerek egy igazi kecskebőr
dudát is felfújhatott és megpróbálhatott megszólaltatni, ami nem is volt olyan egyszerű feladat. A
gyerekek és a felnőttek is nagyon élvezték a programot.
Az estét a dudaszóra tartott táncház zárta, melyen a legkisebbekkel is itt maradtak a családok. A
programnak szintén nagyon nagy sikere volt.
A Múzeum éjfélkor zárta be kapuit.

1.2. A célkitűzések megvalósulásának értékelése a célcsoportok szempontjából

A MNM Palóc Múzeuma, mint minden rendezvényében és kiállításában, 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.
Az óvodás és az általános iskola alsó tagozatos korosztálynak múzeumpedagógiai foglalkozásunkkal
kínáltunk elfoglaltságot, melyet a Palóc Házban tartottunk, Mesevarázs címmel. A program során a
gyerekek megismerhettek egy magyar népmesét, amit azután eljátszhattak, végül pedig
megismerkedhettek a Palóc Házzal, és a régi emberek életével, melyet Molnár Ildikó
múzeumpedagógus tartott. Ezzel a programmal igyekeztünk felkelteni az egészen fiatal gyermekek és
szüleik érdeklődését múltunk, őseink élete iránt.
A kisgyermekes családoknak, a többi programot kiegészítendő, a Központi Óvoda
néptánccsoportjának meghívásával kínáltunk programot, azzal a céllal, hogy ezeken keresztül is
megismerkedhessenek a népi hagyományokkal, a néptánccal és a népművészettel, és nagyobb
figyelemmel forduljanak a hagyományok, és azon keresztül a múzeum felé. Reményeink szerint a
következő tanévben még több iskolás csoportot hoznak el a pedagógusok múzeumpedagógiai
foglalkozásra.
A kicsiknek és családjuknak szóló néptánc előadás után, a nagyobb gyermekeknek, a gimnazistáknak,
valamint a felnőtteknek is Pék „Dudás” Zsuzsi dudaszóra tartott táncháza kínált lehetőséget a magyar
néptánc megismerésére. Többen jelezték, hogy gyakrabban lenne igény táncházra a Múzeumban. Ez a
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program egyben a helyi közösség építését is szolgálná, melyhez a Palóc Múzeum méltó helyszínt
biztosíthatna.
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, ami mellett
egyúttal a múzeum kiállításait is megismerhetik.
Minden korosztálynak, fiatlanak, idősnek és a családoknak is összetett ismeretszerzési és szórakozási
lehetőséget biztosított Pék „Dudás” Zsuzsi Látványtárban tartott előadása, a palóc dudákról és a
pásztorélet eszközeiről, ahol így a látogatók a tárgyakat szemlélve hallgathatták az előadást. Ez
nagyban segítette a beleilleszkedést a korba és a pásztorok életébe, mindennapjaiba. A pásztor
eszközök között a pásztornóták tanulása is különleges hangulatú helyszínt kapott a Látványtárban.
Úgy érezzük, hogy a támogatás segítségével sikerült széles közönséget megszólítanunk és értéket
közvetítő programokat megvalósítanunk.

1.3. A foglalkozások időpontja, helye és a résztvevők száma

Időpont
2014. 06.21.
17:00 – 20:00

2014. 06.21.
17:00 – 20:00
2014. 06.21.
18:00 – 18:15
2014. 06.21.
19:00 – 20:00
2014. 06.21.
20:00 – 24:00

Program
megnevezése
tárlatvezetés,
motorszerelés,
motorozás

Mesevarázs –
múzeumpedagógiai
foglalkozás
Központi Óvoda
néptánc előadása
Vissi d’arte –
Szentivánéji
romantikus koncert
Pék „Dudás” Zsuzsi
programjai

Helyszín

Résztvevők száma

Pannonia
Motorkerékpár
Múzeum, Kiss Árpád
Általános Iskola
sportpálya
Palóc Ház udvara

43 fő

Palóc Múzeum előtt, a
Palóc ligetben
Nagyterem

kb. 45 – 50 fő

Látványtár/ Palóc
Múzeum előtt

kb. 40 – 45 fő

24 fő

kb. 55 – 60 fő

A látogatószám alakulása felülmúlta az előzetes várakozásokat, összességében (fizető és ingyenes)
203 fő vett részt az esti programokon.
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Teljes
árú

Kedvezményes

Ingyenes

73 fő

68 fő

62
pedagógus 6 fő
6 év alatti 9 fő
70 év feletti 7 fő

MÁV Start
Klub
kártyával
0

Külföldi
látogatók %
aránya
3,5 %

Múzeumpedagógiai
foglalkozáson részt
vevők
24 fő (2 csoportban)

Motorozás
résztvevői
43 fő

Látogatószám alakulás a Múzeumok Éjszákáján 2009 - 2014
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A látogatottsági adatokhoz hozzátartozik egy sajnálatos tény, hogy mivel nem ingyenesen
látogatható a múzeum a rendezvény alkalmából, 33 látogató döntött úgy, hogy nem vesz részt a
programjainkon.

2.
A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI VONATKOZÁSAI,
TAPASZTALATAI ÉS A MEGVALÓSÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE

Programjainkkal igyekeztünk a legszélesebb közönségnek tartalmas, igényes időtöltést kínálni,
melyek során érdekes, kötetlen, vagy épp játékos formában bővíthették ismereteiket. Próbáltuk a
programokat a célcsoportok egyedi igényeinek megfelelően szervezni, hogy mindenki megtalálhassa a
neki megfelelőt, valamint célunk volt az is, hogy minden program nyújtson kikapcsolódási és
ismeretszerzési lehetőséget is egyúttal, valamint az előadásokkal, tárlatvezetésekkel próbáltuk
felkelteni a közönség érdeklődését a palóc és a magyar néprajz iránt, melynek hatására reményeink
szerint vissza-visszatérnek majd múzeumunkba.
Legnagyobb számban Balassagyarmatról, valamint a környékbeli Nógrád megyei falvakból érkeztek
a rendezvényre. Tapasztalataink szerint a környékbeli iskolák diákjai, akik ellátogatnak múzeumunkba,
és részt vesznek valamilyen foglalkozáson, később nagy számban jönnek vissza, gyakran családjukkal
együtt és nézik meg a múzeumot.
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3.

A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉDIA MEGJELENÉS

Múzeumunk programjai megjelentek a honlapunkon és a facebook felületünkön, a Fidelio
Múzeumok Éjszakájára megjelenő különszámában, és a Múzeumok Éjszakája saját honlapján
(http://muzej.hu/index.php?page=muzeum&mid=222). Ezen kívül az Ipoly Televízió is készített egy
rövid programajánlót az éjszaka programjairól, ez 2014. június 18-án az esti híradóban 19:00 – 19:15
között került adásba.
A Nógrád Hírlapban 2014.07.04-én (XXV. évf., 153. szám) megjelent egy cikk Dudás múzeumi éjszaka
címmel.
Az Ipoly Televízió kamerája végig kísérte a rendezvényt múzeumunkban, valamint interjúkat is
készítettek. Az ebből készült összeállítást 2014. június 23-án szintén az esti hírekben 19:00 – 19:15
között vetítették. (a műsort másnapig a televízió honlapján / http://www.ipolytv.hu/ lehetett
megtekinteni, azután már csak megrendelni lehet 2000 Ft/ műsor áron.)

4.

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

Balassagyarmat, 2014. augusztus 6.

Gulden Emese
művelődésszervező
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