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Szent Iván napjának éjjelén a Múzeumok Éjszakáján soha meg nem ismétlődő élményben lesz része
annak, aki eldönti, hogy kézen fogja gyermekét, család tagjait és elindul a nagy Kalandra, ugyanis
ezen az esten és éjjelen szép és érdekes események várnak rá.
A téma: Kincs és értékmegőrzés a digitális világban, azaz most kiemelt hangsúlyt kap a
közgyűjteményekben rejtőző érték.
Igaz, hogy csak egy éjszakáról van szó, melyen 320 intézmény, 2000 programmal vesz részt a
fővárosban és vidéken, közösségteremtő és építő erejével megmutatja a kultúra minőségi arculatát.
A sajtótájékoztatón részvevők,- 2017.június 13-án, a Bp. III. Szentlélek téri Vasarely múzeumban,betekinthettek a támogatók elképzeléseibe, hol, mi mindent lehet, lehetne meglátogatni, megnézni,
mely az emberi időszámítás szerint szinte kivitelezhetetlen. Kormányzati és önkormányzati
képviselők számoltak be terveikről.
Debrecen polgármestere szenzációs bejelentést tett: Tárgyalások után egy napra a Debrecenben a
Modem kiállító termében látható lesz Munkácsy Mihály festményeinek legfontosabbika, a
Trilógia -Krisztus Pilátus előtt, az Ecce Homo, a Golgota.(Erre az alkalomra különvonatok
indulnak Debrecenbe, kedvezményes áron kedvezményes belépővel.
A város Európa Kulturális Fővárosa címre pályázik. A 2017- es esztendő jubileumi év, a Reformáció
500. éves évfordulója, de egyben több fontos dátum kapcsolódik még az évhez. A Magyar Református
Egyház 450 éves évfordulója, Arany János születésének 200. évfordulója, Kodály Zoltán születésének
125. évfordulója, Szabó Magda debreceni születésű írónő 100. évfordulója.
Debrecenben a Múzeumi negyedben a Déri Múzeumban lesz látható Romániából,
Nagyszebenből kölcsönzött ereklye, a hajdani nagy magyar erdélyi fejedelem Bocskai István
ékszerekkel díszített jogara, t.i.Bocskai járt fejedelemként Debrecenben, tisztelgés emléke előtt
most ez két ország közötti egyesség a kiállításra. ...Báthori István jogarát is és a Kihirdető
levelet is (Török szultáné) a nyilvánosság elé hozzák most. A Déri Múzeumban látható lesz
Rodin szépséges alkotása a Csók. A megrajzolt EROSZ az Antall Rusztig gyűjteményből,
a Debreceni Nagytemplomban Kossuth Lajos széke 1848/49-ből, Kossuth az Ideiglenes magyar
kormány miniszterelnökeként ült benne akkor.
A Vizsolyi Biblia és a Rákóczi harangok is a kiállítás részei lesznek..
A Kollégium Nagykönyvtára is nyitva lesz.
A Városháza, történelmi ereklyékkel, a Titkos levéltár a régi adóslevelekkel, a 39- es
Gyalogezred anyaga a Városháza folyosóján az I. világháborús Isonzói ereklyékkel, a Bocskai
Dandár anyaga, Nagy Lajos magyar király adósságlevele, Diploma Leopoldium- azaz Debrecen
szabad királyi várossá nyilvánítása, a Főbíró gyűrűje is- mind, mind látható lesz.
A tájékoztató füzet nyitó szövegéből néhány sor:”Tisztelt Múzeumlátogató! “Mert hol vagyon te
kincsed, ott vagyon a te szűvedis.”fordította le egy régi nyelvemlékünk, a Müncheni kódex, az u.n.
Huszita biblia 1466-ban magyar nyelvre a Szentírást. Bizony nem mindegy, mit tartunk értéknek
mivel vesszük körül magunkat életünk napjaiban. A kincs értékét mindig az ember adja, nem lehet
kinccsé az, amit nem ismerünk, amit nem fogadunk szívünkbe… A kincs nem maradhat meg
értékőrzők nélkül, akiknek feladatuk, küldetésül, hogy elmondják, bemutassák ezeket a kincseket. A
minket vevő közös világról, közös múltról, művészetről, tudományról szólnak, jelenről és jövőről,
melybe összetartozunk... Tavaly 400 ezren vették részt, karszalagok bizonyítják... Bízzunk, hogy idén

is sokan jönnek el a Múzeumok Éjszakáján a kincskereséshez. (részlet Balog Zoltán EMMI üdvözlő
szavaiból)
A Múzeumok Éjszakája redezvénysorozatnak “arcát adta” Für Anikó színművész, emlékeket
idézve gyermekkorából, hogyan érintette meg őt a korai múzeumi élmény a Mezőgazdasági
Múzeumban (Szüleivel ment, s az előcsarnokban - a Kincsem csontváza volt vitrinben. A 3 éves
gyermek nézte, hallgatta anyja magyarázatát a csontokról. -Jó, jó -mondja a 3 éves kislány, - de hol
van róla a lója?
Lám, ilyen őszinte a gyermekszáj.
Für Anikó kedvére való ez a felkérés, szívesen vesz részt, főként hogy épp Szent Iván éjjelén zajlik
most. Ő maga 15 évesen a kelet- németországi kiránduláson egész napokat töltött a drezdai Zwingerben, aztán kicsit később Leningrádban az Ermitázs-ban, elfelejtkezve hogy egyetemistaként
kötelezettségei vannak a diákutazáson.
Szívügye a környezetvédelem, büszke a magyar kultúrára, mely az emberiség történetének része s
felpezsdíti az embert, ha csak egy éjszakára, de büszke lehet olyan alkalmakon, mint a Petőfi Irodalmi
Múzeumban az Arany János emlékére létrehozott Üzenő fal, melyre mindenki irthat egy sort.
A Mezőgazdasági Múzeumban meseprogramokkal készülnek a gyermekek fogadására.
A Kereskedelmi és Vendéglátó Múzeumban a Sör története játékosan ismerhető meg kóstolás
közben.
A Fiumei Sírkertben Gróf Apponyi Albert miniszter gyászhintója tekinthető meg éjjel, melyről
kevesen tudják, hogy 4 méter magas, és 5 és fél méter hosszú pompás hintó.
A Vaszary Villában Balatonfüreden Keleti Éva fotói láthatók Szilágyi Tibor estjén,
Pápán a Kékfestő Múzeumot nyitják meg erre az éjszakára,
Aquincum-ban megtekinthető lesz a Krisztus u. 2. századból az Átoktábla, melyre akkoriban a
sérelmeket írták fel
Az MTV 5 és a Duna Televízió műsorán széles rétegekhez jut majd el a kultúra, mely felemel és
nemesít, értéket közvetít, esélyegyenlőséget ad. Már egy nappal a Múzeumok Éjszakája előtt színes
összeállítást nyújt, felejthetetlen élményként.
A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatója szerint minden információt megkaphatunk a
www.muzej.hu oldalról. Szavazni lehet a Nap Műtárgyára a
Szeretlekmagyarorszag.hu facebook oldalon a közönség számára pályázatot indítanak. Be a
múzeumba! Hétköznapi tárgyakra lehet szavazni (lásd! plüss állatka, kávéfőző kapszulával,drón,
bicikli)
A Sajtótájékoztató után Vasarely képei, térplasztikái, szövött faliképei, élete alkotó korszakaiból egyegy nagyon értékes rajz, vegyes technikás kép, szemet gyönyörködtető fantáziát megmozgató,
térbelinek tűnő kinetikus alkotásai láthatók, köztük a Zebra eredeti képe.
Az épület teljesen felújítva 2017.június 24-én-nyit, várja az érdeklődőket a belső kertben évszázados
fák árnyai alatt régi ódon falak között, ahol madárfüttyöt hallgatva felüdül a látogató.
Egy éjszaka- végtelen felfedezés, rejtett csodák országszerte!
Induljunk el ezen az éjszakán testben-lélekben nyitottan az élményre!
2017. június 13.

