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Múzeumok Éjszakája - 2017 - Létavértes 

-szakmai beszámoló- 

A Vértesi Református Egyházközség fenntartásában működő Rozsnyai István Muzeális 

Gyűjtemény és az Irinyi János Általános Iskola és az általa fenntartott Irinyi Kiállítóterem közös 

szervezésében immár 8. alkalommal került megrendezésre idén a Múzeumok Éjszakája - az Irinyi utcában 

és a Bihari Jurtatábor területén. A város életében minden évben kiemelt és nagyon fontos esemény a 

Múzeumok Éjszakája, amikor délután négy órától éjfélig, próbálunk minden korosztálynak olyan 

programokat ajánlani, ami azontúl, hogy értékközvetítő, szívesen részt is vennének rajta úgy a helyiek, 

mint a közeli települések lakói. 

Az országosan is kiemelkedő jelentőségű programsorozat tematikája idén: „ Az Értékőrzés” volt. 

Ennek a koncepciónak a mentén a szervező két intézmény számtalan színes programlehetőséget kínált az 

idelátogató vendégseregnek, az idei programok a település két általános iskolájának Arany János és Irinyi 

János 200 éves születési évfordulójának jegyében zajlottak.  

A 2017. június 24-én délután 16:00-kor kezdődő eseményen Menyhárt Károly polgármester 

hivatalos megnyitója, köszöntője után az Irinyi és Arany János Általános Iskolák Gyermekcsoportjainak 

színpadi műsora következett. A délutáni órákban a múzeum területén gyerekeknek, családoknak 

kedveskedtünk a Debreceni Duo Trio akrobatikus, gólyalábas „Cirkusz Bodrikusz” című előadásával, majd 

több helyszínen párhuzamosan kézműves foglalkozásokkal vártuk az ügyeskedni vágyókat, ahol már-már 

feledésbe merülő anyagokat, mesterségeket próbálhattak ki az érdeklődők, pl. korongozás, gyékényfonás, 

illetve az iskola udvarán a pedagógusok vezetésével a kisebbek könyvjelzőket, képeslapokat készítettek. 

A programok között helyt kapott a már hagyományosnak számító aszfaltrajzverseny, melynek témája Irinyi 

találmányai, Arany versei, ezt követően sor került Létavértes Toldijának és Bajuszkirályának 

megválasztására is. Kustán Erzsébet székelyudvarhelyi makramé, csomózó időszaki kiállítása, ill. a 

Rozsnyais Kézműves tábor alkotásait bemutató kiállításon is nagy volt az érdeklődés. Szintén nagy sikernek 

örvendett a családi vetélkedő, Irinyi és Arany koráról, melynek utolsó állomásán a versenyző csapatok az 

Irinyi Nyugdíjas Kör bemutatásában megnézhették a Vértesi Házi kenyér készítését, annak folyamatát, 

majd kitölthették a hozzá kapcsolódó feladatlapot, természetesen értékes nyereményekért. A jó hangulat 

elengedhetetlen része volt a finom kenyérlángos és marhapörkölt, melyet a Vértesi Ref. Egyh. Idősek 

Szeretetházának konyhája biztosított. Az esti órákban a hajdúböszörményi Fúvós Zenekar felvonulása, 

szabadságharcos katonadalok előadása után moldvai táncházzal, elmaradhatatlan Szent Iván éji 

tűzugrással és egy különleges „Nyerő Páros Hétpróbával”, vetélkedővel vártuk a szerelmes és házas 

párokat, a nyertesek egy-egy finom és szép Kozma Mézeskalács szívvel gazdagodtak.  

 

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 Budapestről, Debrecenből, a környező 

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

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

Pozitív megerősítés a szervező intézmények munkatársainak, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés a 

Múzeumok Éjszakája program iránt úgy a családosok, mint a gyerekek körében, jó látni, hogy egyre 

nyitottabbak, egyre érdeklődőbbek az emberek és ez hatalmas öröm nekünk szervezőknek. 
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Kommunikációs kampány lebonyolítása: 

 

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

így a határon túl eső Székelyhíd városban is - elhelyeztük a rendezvény előtti hetekben, 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.  

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

rendezvény helyszínén.  

A fent említett szórólapok, meghívók elkészítéséhez a Rozsnyai 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://cdn.blog.hu/le/letahirek/postimage/plakat_2017_honlap_1497305881.jpg 

http://letavertes.hu/webdocs/Files/PortalDocMix/3u3hq5jh.hss_2017.%20j%C3%BAlius.pdf 

7 és 9 oldalon 

 

A Rozsnyai Gyűjtemény honlapján és facebook oldalán elérhető az idei Múzeumok Éjszakája rendezvény 

plakátja, leírása, bemutatása 

http://rozsnyaigyujtemeny.hu/?p=1639 

 

https://www.facebook.com/gyujtemeny.rozsnyai/media_set?set=a.1333335113447681.1073741854.10

0003136168799&type=3 

 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. Melléklet: Képek 

2. sz. Melléklet: Plakátok, meghívók 

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

http://cdn.blog.hu/le/letahirek/postimage/plakat_2017_honlap_1497305881.jpg
http://letavertes.hu/webdocs/Files/PortalDocMix/3u3hq5jh.hss_2017.%20j%C3%BAlius.pdf
http://rozsnyaigyujtemeny.hu/?p=1639
https://www.facebook.com/gyujtemeny.rozsnyai/media_set?set=a.1333335113447681.1073741854.100003136168799&type=3
https://www.facebook.com/gyujtemeny.rozsnyai/media_set?set=a.1333335113447681.1073741854.100003136168799&type=3
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1. sz. Melléklet 
 

 

„ Érmellék értékei ” – Múzeumok Éjszakája 

Létavértes 2017. június 24. 

Színpadi Programok 

                        

         Menyhárt Károly polgármester megnyitóbeszéde                              Az Arany János - iskolások előadása                                                                  

   

                                A színpadi programok közönsége                                    Cirkusz Bodrikusz című előadás 

                       

                Családi vetélkedő                              Kézműves foglalkozás – gyékényfonás helyi mester emberrel 
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1. sz. Melléklet 
 

                     

                    A gyerekek munkájából szervezett időszaki kiállítás                                  Szent Iván éji tűzugrás 

 

                     

                                                                       A hajdúböszörményi Fúvós Zenekar előadása 

                     

                                              Moldvai Táncház                                           A Nyerő Páros Hétpróba győztesei 
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2. sz. Melléklet 
 

„ Érmellék értékei ” – Múzeumok Éjszakája 

       Rendezvény plakátjai: 

           

A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény weboldalán, illetve facebook oldalán, szórólapokon a rendezvény 
programjait külön-külön is reklámoztuk: 
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2. sz. Melléklet 

 

 

A rendezvény utcai molinója: 

 

 

 

A rendezvény meghívójának külső, belső oldalai: 
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      Újságcikkek a Létavértesi Hírek c. havilap májusi, júniusi és júliusi számából: 

       

       


