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MTM Mátra Múzeuma 

 

A nyárindítóMúzeumok Éjszakáját mindig nagy érdeklődéssel várják Gyöngyös város lakói. A 

tavalyi sikeres akció után idén is közös kedvezményes jeggyel kereshették fel a látogatók az MTM 

Mátra Múzeumát, a Huszár Lajos Éremtárat és a mátrafüredi Palócbaba Múzeumot.  

Az MTM Mátra Múzeuma a hagyományos, látogatók körében közkedvelt programelemei mellé 

idén több újdonságokkal is készült a közönség szórakoztatására. 

A kapukat 18.00–kor nyitottuk meg a látogatók előtt. A programok sorát a II. Rákóczi Ferenc 

Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda balett tanszakos tanulóinak 

„Polka” című táncbemutatója nyitotta a kastély aulájában, később a néptáncosok is felléptek az 

árkádoknál.  

A résztvevőket ezutánBárynéDr. Gál Edit intézményvezető köszöntötte. 

Felüdítő színfolt volt a gyöngyösi Platán Úti Tagóvoda nagycsoportosainak „Házikó” című zenés 

mese előadása. 

Szintén újdonság volt nálunk az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Campusának „Robotizált 

természet” bemutatója mely mindkét épületben, a Természettudományi Pavilonban és az Orczy-

kastélyban is folyt párhuzamosan. 

19.00-kor nyílt meg „Avelünk élő kvarc” című időszaki kiállítás, mely az év ásványát mutatja be, 

és év végéig tekinthető meg a kastélyban. Az első 100 látogató saját kvarc ásvánnyal távozhatott.  

A 19.30-kor kezdődött Mónus József hagyományőrző harci táv- és célíjász bemutatója, melyet 

nagyon nagy érdeklődés övezett, hiszen a„Fehér Farkas” először látogatott el városunkba. A 

világbajnok relikviáit bemutató kiállítást vasárnapig láthatta a közönség a kastélyban. 

22.00-kor indult a kihagyhatatlan, évek óta töretlenül sikeres „Rejtély a múzeumkertben” 

zseblámpás keresőjáték. Idén a magyar abc betűit rejtettük el a parkban, a gyerekek feladata pedig 

az volt, hogy fejtsék meg a képekből álló kódsort a megtalált betűk segítségével. A jutalom pedig 

az év fajait ábrázoló kitűző volt. 

Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, így megtarthatta távcsöves bemutatóját a Praesepe 

Csillagász Kör. 

Az éjszakát a Vidróczky Néptáncegyüttes Szent Iván éji tűzugrása zárta. 

Az est folyamán voltak folyamatosan látogatható programok is.  

- sötétedésig keresték a (gipsz) dinoszauruszokat a gyerekek az „Őslényhomokozóban” 



- a vállalkozó szelleműek kipróbálhatták ügyességüket az Oxygen Adrenalin Park „cseles” 

járművein 

- a kézműves foglakozáson résztvevők az év rovarát, a nagy szarvasbogarat és „fakanál-

pillangókat” készítettek 

- Kovács Tibor entomológus-muzeológus éjszakai rovargyűjtést és fénycsapdázást tartott 

- a kerti tavi gloriettben szabadtéri mikroszkópos bemutató volt 

- a Természettudományi Pavilon oktatótermében „Éjszakai családi szabadulószobát” 

alakítottunk ki, a program sikerét mutatja, hogy sorszámokat kellett kiosztanunk és jóval 

éjfél után távozott az utolsó csapat 

 

A Múzeumok Éjszakája rendezvényen összesen 857 fő vett részt.  

A beszámoló megtekinthető a www.nhmus.hu/palyazatok címen. 

A beszámolót készítette: Székely Ágnes, múzeumpedagógus (MTM Mátra Múzeuma) 

 

 

 

 

 

 

 


