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Létavértesi Múzeumok Éjszakája 

 szakmai beszámoló  

Létavértesen a 6 évre visszatekintő hagyományokhoz híven 2015-ben is a Rozsnyai István Muzeális 

Gyűjtemény és az Irinyi János Kiállítóterem együtt rendezte meg a Múzeumok Éjszakáját június 27-én 16 

órától 22 óráig. Központi témául ezúttal Létavértes településének és a történeti vármegyénk, Bihar 

jellegzetes tájegységének, Érmelléknek az értékeit választottuk.  

Az Irinyi Kiállítóterem a Létavértes Értéktárba felvett helyi értékekhez aszfaltrajzversenyt és 

kézműves-foglalkozást (képeslap készítése öltés technikával) is kapcsolt, illetve e témában hirdette meg 

alkotói pályázatát, amely a rendezvényen nyitotta meg kapuit. 

A Rozsnyai Gyűjteményben a létavértesi falvédőket felsorakoztató Nagyanyáink tűvel írt üzenete c. 

tárlat mellett csak erre az éjszakára volt látható az érmelléki tájházakat, kiállítóhelyeket bemutató 

tablókiállítás, a Bihari Múzeum Baráti Körének vándorkiállítása. Az asszonyvásárai Kolokán Egyesület

sátrában az Érmellék halait, vízi élőlényeit lehetett megtekinteni nem csak képeken, akváriumokban is. Az 

Érmellék és Létavértes ízeit az Irinyi Nyugdíjas Kör, illetve az Idősek Szeretetháza konyhája és a Létavértesi 

Szőlősgazdák Egyesülete segítségével kóstolhatták meg a látogatók, kézműves pavilonunkban pedig Bihar 

vármegye címerét készíthették el lemezdomborítás technikájával. Nyéki Zoltán gyékényfonó mestersége 

fogásaival ismertette meg látogatóit bemutató formájában. 

Az Irinyi utcán elhelyezett színpad fellépői között voltak az Irinyi-iskolások és óvodások 

tánccsoportjai, az érsemjéni Ezüstperje néptáncegyüttes, illetve a Székelyhídi Férfikórus is, akik érmelléki 

szerzők nótáit hozták el a Múzeumok Éjszakája látogatóinak. A színpadi programok sorát a Sárkánylányok 

tűztánca zárta. 

Az „Éjszaka műtárgya” Létavértes város kulcsa volt, amelyet a színpad előtti tárlóban helyeztünk el.

A Rozsnyai Gyűjtemény Napelemparkjánál a Pircsike Kulturális Egyesület színjátszói kétszemélyes 

bohózatokat adtak elő, majd a pocsaji Sinka Miskától és felesége, Gittától bihari népdalokat hallhattunk 

citerakísérettel. Késő estig szólt a zene: a létavértesi zenészcsalád legifjabb tagjának, Budai Adornak 

muzsikájára rophatták a látogatók. 

A rendezvényen két intézmény közös kvízjátéka örvendett a legnagyobb népszerűségnek: a 

kiállítótermeket és a Múzeumok Éjszakája egyéb látnivalóit körbejárva lehetett megtalálni a helyes 

válaszokat a feltett kérdésekre. Az Adomán Mónika által felajánlott dekupázs technikával díszített tárgyak 

és a Rozsnyai Gyűjtemény ajándékcsomagjai mellett a fődíj a helyi Stefánia cukrászda által felajánlott 

csokoládétorta volt. 

A létavértesi Múzeumok Éjszakáján 2015-ben kb. 500 fő vett részt, nagyrészt helyi lakosok, de a 

határon túli Székelyhídról és környező falvaiból, illetve Debrecenből is érkeztek látogatók. 
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A kommunikációs kampány lebonyolítása 

100 darab A/3 méretű plakátot Létavértes közintézményein, utcai hirdetőtábláin kívül a környező 

településeken is elhelyeztük a rendezvény előtti héten, így a határon túlra eső Székelyhíd városán és 

környező falvakban. 

Az előzetes programot az intézmények saját honlapján kívül a Létaihírek.blog, illetve a Létavértesi 

Hírek havilap is megjelentette. Székelyhídon és környékén az Ér Hangja Egyesület sajtótermékei: az ér

Hangja havilap és a honlap is reklámozta rendezvényünket. 

A rendezvény előtti héten 6 alkalommal a megyei hatókörű rádió hullámhosszán, a Best FM-en 

radiospotban is hirdettük programunkat. 

A részletes programot A/5-ös színes szórólapon terjesztettük a rendezvény helyszínén. 

Elkészítéséhez a muzeális intézmény színes nyomtatóját használtuk. Készítettünk a helyszín térképét is 

tartalmazó tájékoztató táblákat is, amelyeket a rendezvény területének különböző pontjain helyeztünk el. 

A pályázati támogatásból elkészült két darab ponyva a Múzeumok Éjszakája logójával. A kisebb 

méretűt (1x2 méter) az utcán elhelyezett színpad hátterében, a nagyobbat (1x5 méter) a Rozsnyai 

Gyűjtemény Napelemparkjánál feszítettük ki.  

A programról beszámoló jelent meg a Létavértesi Hírek c. helyi újságban (3. sz. melléklet), illetve a 

székelyhídi Ér Tv a rendezvényről készült összeállítása is elérhető az interneten: 

http://erhangja.ro/blog/tv/er-tv-105-adas-2015-07-03-szekelyhid 

Létavértes város honlapján elérhető képes beszámoló: 

http://letavertes.hu/data/muzeumokejszakaja2015_20150703-135500.pdf.  

A Rozsnyai Gyűjtemény honlapján elérhető beszámoló: 

http://vu2381.admin.webhold.hu/?p=1096 

Mellékletek: 

1. sz.  melléklet: fényképek (2 oldal) 

2. sz.  melléklet: plakát 

3. sz.  melléklet: Újságcikk a Létavértesi Hírek c. havilapban 

http://erhangja.ro/blog/tv/er-tv-105-adas-2015-07-03-szekelyhid
http://letavertes.hu/data/muzeumokejszakaja2015_20150703-135500.pdf
http://vu2381.admin.webhold.hu/?p=1096
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Létavértesi Múzeumok Éjszakája 

2015. június 27. 

   

    Színpadi programok   

   

Az Irinyi-iskolások táncos műsora    A Székelyhídi Férfikórus 

 

Az Éjszaka műtárgya – háttérben a Múzeumok Éjszakája-molinó Az Ezüstperje néptáncegyüttes 

 

A színpadi programok közönsége 



NKA Közgyűjteményi Kollégiuma  
Pályázati azonosító: 3507/00109 

1. sz. melléklet 
 

4 
 

 

Kézműves foglalkozás: Bihar címerének elkészítése lemezdomborítással 

 

A Pircsike Kulturális Egyesület színjátszóinak előadása 

 

Érmelléki tájházak és kiállítóhelyek kiállítás   A kvízjáték nyereménysorsolása 
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