
BESZÁMOLÓ 

GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ 

Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi 
összefogásban valósítja meg.Tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői 
Királyi Kastély Kht., Ferenczy Múzeum – Magyar Régészetei Látványraktár és 
Múzeumpedagógiai Foglalkoztató) vagy galériák (Levendula Galéria , Gödöllői Iparművészeti 
Műhely, stb.), hanem a könyvtárak (Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a 
Kosáry Domokos Egyetemi Könyvtár), a Művészetek Háza, a Fréderic Chopen Zeneiskola is 
bekapcsolódik a rendezvényekbe, de ezeken kívül még számos civil kezdeményezés is 
színesíti a programokat és tölti meg élettel Gödöllő főterét és a kellemes udvarokat, tereket, 
parkokat.  

2015-ben 12 helyszínen este 17 órától éjjel 1 
óráig összesen 9585 fő felnőtt és 2914 fő 
gyermek látogató volt. 

A Gödöllői Városi Múzeum két helyszínén 

(múzeum és Királyi Váró) összesen 1150 

felnőtt és 1120 gyermek látogató volt. 

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM 

16.00 órától ingyenesen látogathatóak voltak 
a múzeum állandó kiállításai és az Ybl 
Miklós makettkiállítás. A kiállításokban a 
látogatók találkozhattak a muzeológus 
kollégákkal, és beszélgethettek a múzeumi 
háttérmunkákról. 

�  1



17.00 órától a múzeum előtt a Szigetkék alkotóműhely tagjai a tavalyi Múzeumok Éjszakáján 
zajló daruhajtogatáshoz kapcsolódva most lepkéket hajtogattak, és abból rakták ki a Gödöllői 
Városi Múzeum logóját. 

17.00 órától logikai játék családoknak a múzeum műtárgyainak fotóival a múzeumpedagógiai 
teremben. 

A városban 10 helyen zajló gyerekprogramokon 
pecséteket lehetett gyűjteni, amiket aztán a 
múzeum előtti városi faházban ajándékokra lehetett 
váltani. Az ajándékok az intézmények felajánlásaiból 
álltak össze. Több mint 500 gyerek érkezett 
minimum 2 pecséttel, de nagyon sokan 5-6 pecsétet 
összegyűjtve ajándékért. 

A gyerekprogram grafikái: szórólap, plakát, 
pecsételőfüzet Hódi Rezső grafikusművész keze 
munkáját dicsérik: ő tervezte őket tavaly és idén is. 
Hódi Rezsű két mesekönyvet is illusztrált már a 
Gödöllő i Városi Múzeum részére: Angyali 

kalandozás a barokk Gödöllű n, és Tündérkert címmel ismeretterjesztű kiadványokat. Azért is 
fontos múzeumok éjszakáján is az egységes, szép illusztráció a gyerekeknek, hogy ezáltal is 
felhívjuk a városunk értékeire a figyelmüket, és a szépre, ízlésesre neveljük űket. A gyerekek 
mellett a kamaszok és a szülők is rajongtak a grafikákért.  
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KIRÁLYI VÁRÓ 

Mivel a Királyi Váró eléggé kiesik a központtol, ide főleg azokat a fiatal felnőtteket, 
kamaszokat és idősebbeket vártuk, akik kisgyerek nélkül akarták ezt az estét eltölteni (azaz 
nem hajtotta őket egy gyermek sem, a minél több pecsét megszerzéséért). 

16.00 órakor, az est nyitányaként a zeneiskola 
nyári táborosai adtak koncertet a múzeum és a 
zeneiskola közös programsorozatának (Királyi 
Kölyök Koncertek) zárásaként.  

Ezt követően jazz zene várta a kikapcsolódni vágyókat, akik a zenét és a múzeumi  hangulatot 
össze akarták kötni. A hangulatról a Hajdú Klára Quartett és a Neumann-Csányi duó 
gondoskodott, mindkettő telt ház előtt. 

Összességében el lehet mondani, hogy mint minden évben, idén is nagy sikerrel zárult a 
gödöllői Múzeumok éjszakája, amelyen színvonal rendezvények várták a városlakókat és az 
ide látogatókat a színházi elűadásoktól a könnyűzenéig. Fontos, hogy minden korosztály 
megtalálta magának a kedvére való programot, és a programok 90%-a ingyenes volt. Ez a mai 
világban, amikor a szélesebb tömegek nehezen férnek hozzá a magas színvonalú kultúrához 
igen fontos tényező.  

Beszámoló a múzeum honlapján: 
http://godolloimuzeum.hu/muzej-2015/  
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További információk: Gödöllői Városi Múzeum
Tel.: +36 28 422-003, +36 20 269-2007

E-mail: info@godolloimuzeum.hu

A  G Ö D Ö L L Ő I 
VÁROSI MÚZEUM
P R O G R A M JA I
A  M Ú Z E U M O K
É J S Z A K Á J Á N

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Gödöl lő ,  Szabadság tér  5 .

www.godolloimuzeum.hu/muzej-2015

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI VÁRÓ
Gödöl lő ,  Ál lomás tér  1–2 .

17.00 – 21.30
Türelem-JÁTÉK

Múzeumpedagógiai foglalkoztató

17.00 – 21.30
a Múzeum főbejárata előtt

VIRÁG-ORIGAMI
Monostori Judit és Kovács Noémi  

(Szigetkék Alkotóműhely) vezetésével

21.30 – 23.00
A 

„SELFIE-ZZ A MÚZEUMBAN!”
és a 

MÚZEUMI MŰTÁRGYRAJZOLÁS 
programok zárása 

hangulatos vetítéssel a múzeum falára

17.00 – 18.00
Királyi Kölyök Koncertek
HANGSZERKAVALKÁD

(programzáró)

19.00 – 21.00
Hajdú Klára Quartett

21.30 – 23.30
A Csányi–Neumann Duó

jazz estje fiataloknak


