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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

„A királyi vár éjszakája” 

2015. június 20. 

 

Programismertető 

 

Az idei Múzeumok Éjszakáján a lovagkort idéztük meg. A program délután négy 

órakor kezdődött, hogy a rendezvényre minél többféle korosztálynak lehetősége 

nyíljon kilátogatni, részt venni rajta. Táborozni hívtuk a várudvarra a Mathias Rex 

Történelmi Egyesület tagjait, hogy katonai táborukat felépítve hozzák közelebb 

ezt az időszakot. Ők maguk korabeli öltözetben mutatták be eszközeiket, 

idegenvezetést tartva az érdeklődőknek. A tábor interaktív módon várta az 

érdeklődőket, hogy feltegyék kérdéseiket az egyesület tagjainak a program teljes 

ideje alatt. Fegyvereiket is bemutatták, 19:15-kor volt vívástechnikai bemutató, 

ahol is elmagyarázták a vívás módját, hogyan is használták a fegyvereiket, milyen 

öltözetben voltak a vitézek. Majd este nyolc órakor a tüzérségi bemutató 

következett. Hozzájuk csatlakoztak a Bordó Sárkány Régizene Rend tagjai, akik 

középkori zenét játszva színesítették a programot és táncra is tanították a 

gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A vár falain belül 18 órakor kezdődött előadás 

során Schmidtmayer Richárd régész történész beszélt a 15. század kalandos 

történetéről. Az előadás témáját tekintve is minden korcsoportnak befogadható 
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volt és érdekes információkkal szolgált. A várudvaron felállított színpadon este 

tíz órakor koncertet adtak a Bordó Sárkány Régizene Rend zenészei, vidám 

zenéjükkel zárult az este. A fiatalabbak a várudvaron élvezték a jó muzsikát, míg 

az idősebb korosztály „páholyból”, a vár lovagterméből hallgatta végig a 

koncertet. 

A programok alatt múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, a már sokak által 

jól ismert nagy várépítő játékban vehettek részt a családok, hogy közösen építve, 

jó hangulatban töltsék el az időt. A vár fogadóterében az együttműködő partnerek 

programjairól kaptak tájékoztatást a hétvégére az érdeklődők. A Múzeumok 

Éjszakájára a kedvezőtlen időjárás ellenére a mért adatok alapján 660 fő látogatott 

el és minden korcsoport képviseltette magát. A múzeumi programot az 

együttműködő szervezetek és a média egyaránt hirdették. A jó 

partnerkapcsolatoknak köszönhetően a program sikeréhez nagyban hozzájárult, 

hogy a helyi rádióban és tévében több alkalommal hírt adtak róla. 
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Fotódokumentáció 
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A Kuny Domokos Múzeum honlapján való megjelenés: 

 

 

 

A Kuny Domokos Múzeum vállalja, hogy a programismertetőt és beszámolót az 

intézmény honlapján 2016. augusztus 26-ig megtartja. 

(http://kunymuzeum.hu/rolunk/palyazati-beszamolok). 

 

2015. augusztus 17. 

 

A beszámolót készítette:      Kristófné Horváth Bernadett 

közművelődési munkatárs 
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