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Múzeumok Éjszakája - 2016 - Létavértes 

-szakmai beszámoló- 

A Vértesi Református Egyházközség fenntartásában működő Rozsnyai István Muzeális 

Gyűjtemény és az Irinyi János Általános Iskola és Irinyi Kiállítóterem közös szervezésében immár 7. 

alkalommal került megrendezésre idén a Múzeumok Éjszakája - az Irinyi utcában és a Bihari Jurtatábor 

területén.  

A 2016. június 25-én délután 14:00-kor kezdődő eseményen Menyhárt Károly polgármester 

hivatalos megnyitója után dr. Nagy Zoltán, a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának 

adjunktusa, Irinyi és Meisner professzor kísérleteit mutatta be. Varga János mérnöktanár, aki Cserekert 

elszármazottja, Irinyi egyéb tudományos érdemeiről és a magyar feltalálókról tartott érdekes előadást. 

 Az országosan is kiemelkedő jelentőségű programsorozat tematikája idén: „Hősök, felfedezők, 

újítók”. Ennek a koncepciónak a mentén a szervező két intézmény számtalan színes programlehetőséget 

kínált az idelátogató vendégseregnek. 

 A Kuckó Művésztanya Kulturális Egyesület és Utcaszínház vásári komédiáival örvendeztette meg 

a nézőket, majd dübörgő Chopperek, Harley Davidsonok és gyorsasági motorok benzingőztől szédítő 

felvonulása következett. 

Egy délután, egy este, amikor bárki hőssé válhatott, ha „Huszárságom emlékére” címmel korabeli 

fénykép készült róla a Rozsnyai Gyűjtemény Galériájában, ahol ezen a napon nyílt meg az „Emlékezés a 

Nagy Háború Hőseire” –időszaki kiállítás; melyhez kapcsolódóan Somogyi Sándor az I. világháborúról 

tartott képes előadást, vagy „Elődeink nyomában” lépdelve részt vett a családi vetélkedővel egybekötött 

történelmi túrán.  

A legkisebbeket varázslatos kaleidoszkóp-, és nemezlabda-készítés illetve buborék-show ejtette 

ámulatba. Bárki kipróbálhatta a Debreceni Összefogás a Fizikáért csapat kínálta látványos interaktív fizikai 

kísérleteket és az óriási szappanbuborék-készítést. A fiatalokat Rubik Kocka-kirakó verseny, a feltalálók 

jelentőségét méltató Irinyis tanárok és diákok által előadott irodalmi műsor, „Forr-A-Dalom” címmel 

könnyűzenei koncert, napnyugtakor táncház, esti tűzugrás és éjszakai filmvetítés /Kaszás Géza: Lovasíjász/ 

várta. És természetesen ott voltak a fáradhatatlan „Hétköznapi hősök”, az Irinyi Nyugdíjas Klub lelkes 

asszonyai, akik tarkedlit és kukoricás májpöfeteget készítettek, a Szeretetház kedves lakói, a csodálatos 

népi kézműves termékeket bemutató gyékényfonó és nemezkészítő mesterek és a Szeretetház 

konyhájának ügyes csapata, akik kakashere pörkölttel, vegyes sertéspörkölttel és lángossal kínálták az 

éhes vendégeket.  
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Sok emberhez eljutott a Múzeumok Éjszakája programajánlója, így az idei média kampány sikeresnek 

bizonyult, hiszen a rendezvény látogatószáma elérte a közel 600 főt. Többnyire létavértesi családok vettek 

részt a programokon, de emellett érkeztek vendégek Pécsről, Budapestről, Debrecenből, a környező 

településekről (Monostorpályi, Hosszúpályi, Álmosd, Bagamér, Kokad, Hajdúbagos) illetve a határ másik 

oldalán fekvő Székelyhídról, Diószegről, Érolasziból, Hegyközszentmiklósról, Érköbölkútról is.  

 

Kommunikációs kampány lebonyolítása: 

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

így a határon túl eső Székelyhíd városban is - elhelyeztük a rendezvény előtti héten, emellett 150 darab 

személyre szóló színes meghívót is kézbesítettünk programajánlóval.  

Az előzetes programot az intézmények saját honlapján kívül a Létahírek.blog illetve a Létavértesi Hírek 

havilap is megjelentette. Széhelyhídon és környékén az Ér Hangja Egyesület sajtótermékei: az Ér Hangja 

Havilap és a honlap is reklámozta rendezvényünket.  

A részletes programot A/5 méretű színes szórólapon is terjesztettük a közeli településeken és a 

rendezvény helyszínén. Elkészítéséhez a muzeális intézmény színes nyomtatóit használtuk. Készítettünk 

térképes információs tájékoztató táblákat is, (mivel párhuzamosan futó programok is voltak) melyeket a 

rendezvény területének különböző pontjain helyeztünk el.  

A tavalyi évben elkészíttetett reklám molinókat idén is kihelyeztük, a rendezvényt megelőző héten a  

Létavértes város főutcáján. A nagyobb méretű molinót (1x5m) a rendezvény napján a színpad fölé, 

háttérként helyeztük el. 

 

A programról készült összeállítás elérhető az interneten:   

Létavértes város honlapján elérhető képes beszámoló: 

http://letavertes.hu/webdocs/Files/PortalDocMix/tsvqlyov.htb_2016.%20j%C3%BAnius.pdf  

http://letahirek.blog.hu/2016/06/26/muzeumok_ejszakaja_kepeken_2016_junius_25_letavertes 

http://letavertes.hu/webdocs/Files/PortalDocMix/tfjo1e5a.yd0_2016.%20j%C3%BAlius%20L%C3%A9tav

%C3%A9rtesi%20H%C3%ADrek.pdf 

A Rozsnyai Gyűjtemény honlapján, illetve a youtube-on is elérhető a Ér tv által készített videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=1E1pF9hxwbQ&feature=youtu.be 

 

Mellékletek: 

1. sz. Melléklet: Képek 

2. sz. Melléklet: Plakátok, meghívók 

3. sz. Melléklet: Újságcikkek a Létavértesi Hírek c. havilap júniusi és júliusi számából 

http://letavertes.hu/webdocs/Files/PortalDocMix/tsvqlyov.htb_2016.%20j%C3%BAnius.pdf
http://letahirek.blog.hu/2016/06/26/muzeumok_ejszakaja_kepeken_2016_junius_25_letavertes
http://letavertes.hu/webdocs/Files/PortalDocMix/tfjo1e5a.yd0_2016.%20j%C3%BAlius%20L%C3%A9tav%C3%A9rtesi%20H%C3%ADrek.pdf
http://letavertes.hu/webdocs/Files/PortalDocMix/tfjo1e5a.yd0_2016.%20j%C3%BAlius%20L%C3%A9tav%C3%A9rtesi%20H%C3%ADrek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1E1pF9hxwbQ&feature=youtu.be
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„Hőseink nyomában” – Múzeumok Éjszakája 

Létavértes 2016 június 25. 

Színpadi Programok 

   

                           Menyhárt Károly polgármester megnyitóbeszéde                              Az Irinyi-iskolások előadása  

   

                           A színpadi programok közönsége                              dr. Nagy Zoltán Irinyi professzor kísérleteit mutatta be 

                       

                Óriás buborék Show                                                „Forr-a Dalom” – könnyűzenei koncert 
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                                    Időszaki kiállítás megnyitója                                            „Huszárságom emlékére” – fotó készítés 

 

                   

                       Somogyi Sándor történelmi előadása                                     Kuckó Művésztanya vásári komédiái 

                  

                          Családi vetélkedő a múzeumi kertben                                                           Táncház 
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                                 Kézművesek kiállításai                                                    Kézműves foglalkozás: nemezelés 

                                    

                                    Ügyességi játékok                                                                                 Íjászat 

                     

                      Irinyi Nyugdíjas Kör - tarkedli sütés                                                          Szent Iván éji tűzugrás 
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Rendezvény plakátjai: 

   

 

 

Meghívó külső oldala                                                                    Meghívó belső oldala 
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A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény weboldalán, illetve facebook oldalán a rendezvény programjait 

külön-külön is reklámoztuk: 
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      Újságcikkek a Létavértesi Hírek c. havilap júniusi és júliusi számából: 

   

 


