
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 

3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz „A 

Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítására, valamint a Festetics-

örökség bonrendszer kidolgozását célzó együttműködés kialakítására” című pályázatát 

150.000 Ft összeggel támogatta.  

A pályázati célkitűzésnek megfelelően Keszthelyen 2015. június 20-án este hat óra és 

hajnali egy óra között tizenöt non- és forprofit intézmény (Balatoni Múzeum, Helikon 

Kastélymúzeum, Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely, Balaton Kongresszusi Központ és 

Színház, Népviseletes Babamúzeum, Történelmi Panoptikum, Csigaparlament, Játékmúzeum- 

Tüskevár Panoptikum, Erotikus Panoptikum, Keszthely Pantheon, Nosztalgia és Giccs 

Múzeum, Rádió és Televízió Múzeum, Múzeum Zoo, Kályhák Háza, Szendrey Júlia 

Emlékszoba) közös szervezésében került megvalósításra a Múzeumok Éjszakája. A 

rendezvényre 3200 felnőtt és 896 gyermek váltott jegyet, így a keszthelyi Múzeumok 

Éjszakájának összlátogatószáma 4247 fő volt.  

A keszthelyi Múzeumok Éjszakája program keretében a Balatoni Múzeum programjai 

hagyományosan egy kiemelkedő időszaki kiállítás köré szerveződnek. Ez a kiállítás 2015-ben 

„A balatoni csata” című időszaki kiállítás volt, mely a 70 évvel ezelőtt - a II. világháborúban - 

a Balaton térségében zajlott hadi eseményeknek állít emléket. A kiállítást 19.00 órakor Dr. 

Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke nyitott meg.  

A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és 

önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.   

Az este folyamán a múzeum előtt tank replikák fogadták a látogatókat. A tankokkal 

lehetett fényképezkedni, fel lehetett mászni rájuk. A múzeum udvarán folyamatosan zajlott a 

Feldherrnhalle Hagyományőrző Baráti Kör és a keszthelyi Alapellátási Intézet 

munkatársainak köszönhetően a Hadi Kórház bemutató. Itt II. világháború korabeli orvosi 

eszközöket mutattak be, újraélesztési és sebkötöző bemutatót tartottak. Az épületben a 

Feldherrnhalle Hagyományőrző Baráti Kör jóvoltából II. világháborús egyenruhákat lehet 



felpróbálni, hatástalanított fegyvereket testközelből szemlélni, illetve a hagyományőrzőkkel 

beszélgetni a II. világháborúról. 

A gyerekeket a bemutatók mellett kézműves foglalkozás is várta, ahol fegyvert, 

rohamsisakot, katonai jelvényeket készíthettek. Készült katonai arcfestés, majd a teljes harci 

felszerelésben kipróbálhatták a kézigránát dobást fából készült gyakorló gránátokkal. A 

családok közösen tölthették ki az aknakereső túra feladatlapjait, ahol a múzeum minden 

kiállítási egységéből tettek fel kérdést. A helyesen kitöltött feladatlapokat jutalmaztuk.   

A felnőtt közönséget a „Hadi Mozi” várta, ahol „A tizedes meg a többiek” című filmet 

vetítettük.  

21.00 órakor „A hősök emlékezete” címmel Haász Gabriella tartott előadást.  

22.00 órától tábortűz mellett katonadalokat tanulhattak a látogatók. 

23.00 órától „Zenés takarodó” címmel a keszthelyi Late Night Jazz zenekar adott 

koncertet a múzeum dísztermében.  

A fő attrakciók mellett folyamatos kísérő programokkal vártuk látogatóinkat (folyamatos 

tárlatvezetések az állandó és időszaki kiállításokban) 

A múzeum széles programkínálata biztosította, hogy minden korosztály megtalálja az 

érdeklődésének megfelelő programot. A rendezvény keretében 1982 felnőtt és 908 diák 

látogatta meg az intézményt (összesen 2890 fő). Ebből 653 felnőtt és 239 diákjegyet a 

Balatoni Múzeumban vásároltak meg a rendezvény résztvevői. Azt este folyamán a külföldi 

látogatók aránya az 1%-ot érte el. A Balatoni Múzeum célkitűzését elérte, mivel több mint 

5%-kal tudta növelni a férfi látogatók számát.  

A Múzeumok Éjszakáján a csatlakozott intézmények között karszalaggal óránként 

ingyenesen igénybe vehető dottó kisvonat közlekedett. A csatlakozott intézmények 

programkínálatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Az Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 150.000 Ft támogatást a Nyugat-Balatoni 

Szuperinfó keszthelyi Múzeumok Éjszakáját népszerűsítő egy oldalas hirdetését finanszíroztuk 

(reklám- és propagandaköltség címén). (2. sz. melléklet) A Nyugat-Balatoni Szuperinfó 

28.500 példányszámban jelenik meg Keszthely, Hévíz, Tapolca, Marcali, Gyenesdiás, 



Vonyarcvashegy, Balatongyörök területén. Terjesztési módja ingyenesen, postaládákba 

történik. 

A Múzeumok Éjszakája rendezvényen túlmutatóan a partnerek (Balatoni Múzeum, 

Helikon Kastélymúzeum, MMM Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely és a Hévízi Gyógytó, 

Hotel Spa Hévíz, Szent András Reumakórház) a Festetics-örökség bonrendszert használják. A 

kedvezményrendszer az egyes intézményeket összekötő "Festetics örökség" jegyében került 

kialakításra. A Festetics-örökség Magyarország egyik legjelentősebb főúri családja által 

létrehozott tárgyi és szellemi értékeket foglalja magába. Az együttműködő partnerek célja a 

hagyományos és idényjellegű balatoni turisták mellett, a hévízi vendégkör megszólítása, a 

májustól-szeptemberig tartó szezonalítás megnyújtása. A bonok a Festetics-örökség 

kedvezményt nyújtó szolgáltatóknál kerültek elhelyezésre. A kultúrafogyasztók az egyes 

partner intézményeknél bizonyos szolgáltatások igénybevétele esetén juthatnak hozzá a 

többféle kedvezmény felhasználására jogosító bonokhoz.  

A jelen szakmai beszámolót a Balatoni Múzeum oldalán a 

http://balatonimuzeum.hu/rolunk/beszamolok/item/959-nka-3507-00097-palyazat-

beszamoloja cím alatt tettük közzé. 

 

Keszthely, 2015.08.13. 

 

 ……………………………………… 

 Havasi Bálint 

 múzeumigazgató 

  



Fotódokumentáció 

 

 

 

Tankok az udvaron Hadi Kórház 

  

Dr. Benkő Tibor vezérezredes megnyitója Hagyományőrzők 

  

Haász Gabriella előadása Tárlatvezetés A balatoni csata című 

kiállításban 



  

Katonai arcfestés Rohamsisak és fegyver készítés 

  

Tábortűz mellett katonadal tanítás „Zenés takarodó” a keszthelyi Late Night Jazz 

zenekarral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  



1. sz. melléklet 

A keszthelyi Múzeumok Éjszakája szórólapja 

 



 

  

  



2. sz. melléklet 

A Szuperinfó hirdetés 

 


