
Szakmai beszámoló 

A Szűrtől a vegyvédelmi ruháig 

Vasvári Pál Múzeum 1963-as alapítása óta megpróbál helytállni a múzeumokkal szemben 

felállított három elvárásnak, melyek a múzeumi lét alappilléreit képezik. Az elsődleges feladat 

a megőrzés, vagyis a tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, konzerválása és raktározása. 

Múzeumunk dolgozói kezdetben elsősorban a helytörténeti emlékek után kutattak, majd az 

1980-as évektől gyűjtőkörüket kiterjesztették a természettudományok és a régészet területére 

is. Archiválták a világhírű Alkaloida gyógyszergyár működésére és történetére vonatkozó 

dokumentumokat. Ma a múzeumi gyűjtemény mintegy 7000 régészeti, több mint 8000 

néprajzi, 5000 helytörténeti tárgyból és jelentős adattárból áll. 

A másodlagos pillér ezen műtárgyak bemutatása, kiállítása a célközönség felé. Éppen ezért a 

„Szűrtől a vegyvédelmi ruháig” időszaki kiállítás célja, hogy új alapokra helyezve mutassuk 

be a Nyíri mezőség, ezen belül Szentmihály község néprajzi és történeti tárgyait. 

Közel 40 négyzetméteren egy modern, multifunkcionális térrendszer jött létre, amelyben 

multimédiás eszközök és élményközpontú megoldások segítségével kalauzoljuk az 

érdeklődőket és minden látogatói célcsoport megtalálja a saját számára érdekes információkat, 

műtárgyakat, interaktív játékainkat.  

A 2018. decemberi megnyitó óta folyamatos látogatottság jellemzi kiállításunkat, melyben a 

helyi nyugdíjas köröktől kezdve az általános és középiskolai csoportokon át más városokból 

is érkeztek érdeklődők.  

A város idősebb társadalmi rétegéhez kapcsolódó személyek leginkább a nosztalgiázás, az 

emlékek előtörése miatt keresik fel tárlatunkat, sokan emlékeznek még a régi idők használati 

tárgyaira. 

A fiatalabb generáció képviselőit a múzeumpedagógiai foglalkozások keretében invitáljuk a 

múzeumba. Fontosnak és elsődlegesnek tartjuk, hogy a helyi ifjúság igenis minél többet 

tudjon meg városa történelméről.. A kiállításban játékosan, ugyanakkor információ 

központúan sajátíthatják el ezeket az ismereteket. 

A múzeum által szervezett egyéb programokon is sort kerítünk arra, hogy tárlatvezetéseket 

tartsunk a kiállításban is, hogy minél szélesebb köröknek bemutassuk a Nyíri mezőség 

használati tárgyait. 



Múzeumunk kiemelt célja, hogy kiállításainkat ne csak helyi szinten mutassuk be a 

közönségnek, hanem térségi, megyei vagy akár országos szinten is. Éppen ezért a külső 

kommunikációs eszközeink a helyi médiumokon (rádió, városi televízió, írott sajtó) 

túlmutatva megjelennek az interneten a www.vasvaripalmuzeum.hu weboldalon, illetve a 

Facebook oldalunkon is. Itt folyamatosan megújuló cikkeinket, híreinket olvashatják a 

rendezvényekről, információkat gyűjthetnek a múzeumról, olvashatnak Szabadegyetemi 

előadásainkról. 

A Szűrtől a vegyvédelmi ruháig című kiállítás megnyitója előtt szórólapokon, prospektusokon 

és plakátokon is hirdettük az eseményt a város több pontján is.  

Tárlatvezetést tartottunk a helyi Váci Mihály Gimnáziumból érkező 2 osztály és a Vasvári Pál 

Szakközépiskola Szakiskola és Kollégiumból idelátogató 1 osztály számára, illetve a városban 

működő 2 nyugdíjas klub tagjainak. 
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