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Két forró nap közt egy langyos nyári éjszakát nem kell feltétlenül 
ágyban tölteni. Különösen, ha az a Múzeumok Éjszakája, amit a 
szervezık – a városi könyvtár munkatársai és megannyi segítıjük – 
teletőzdeltek kalandokkal, találkozásokkal, élményekkel, hangulattal. 
Mivel pedig az idén már harmadik alkalommal került megrendezésre 
Monoron a Múzeumok Éjszakája, akadtak is szép számmal, akik az 
elızıekbıl már sejtették, hogy érdemes ébren maradni és útnak 
indulni. Az éji programok látogatói közt számos új érdeklıdıt is fel 
lehetett fedezni. 
  
Jött, ment, barangolt, vagy épp kerékpárra pattant a közönség ezen az 
éjjelen, bár, amint hallottuk, Czibor Évánál, a programok egyik fı 
szervezıjénél és koordinátoránál többet aligha volt úton bárki: ıt még 
a fotók is csak mozgás közben tudták megörökíteni.  
Miután a négy helyszín között ingázott, nyomon követett minden 
történést. Így azután az eseményeket utóbb az ı összefoglalójából, s 
Hajdú Zoltánné könyvtárigazgató segítségével foglalhattuk össze. 
 A Helytörténeti Kiállításon kezdıdött szinte minden, bár délelıtt még 
azt lehetett volna hinni, hogy a fıtér átépítése miatt oda ember be nem 
jut. Ám kiderült, hogy a Monori Városfejlesztı Kft. is magáénak érzi 
az ügyet:  elhárították a közlekedési akadályokat, s még idejében 
építettek egy pallót az érkezıknek.  
Minden nehézség nélkül, óránként indulhatott a tárlatvezetés, Bernula 
Béla Péter tanár úr szakavatott közremőködésével. A csillagtúra, a 
kerékpáros felfedezıút  is innen indult, amelynek során húsz helyszínt 
kellett felkeresni, s az ott látottakra vonatkozó kérdésekre válaszolni. 
Az éjszakában barangoló kerékpáros felfedezık éjfél körül érkeztek a 
Cimbora Borházba, ahol jutalmuk egy-egy könyv volt. 
Kugel György borházában – ahol Székely Judit textilmővész munkáit 
láthatták az érdeklıdık, s ahol igazi örömzenét hallhattak, hiszen 
Buddy Májki és Bayer Tibi este 7 órától hajnali 1-ig énekeltek és 
gitároztak, csak úgy, jókedvükben, honorárium nélkül – amúgy is igen 
jó volt a hangulat. Jó bor, s megszámlálhatatlan szelet zsíroskenyér 
fogadta a vendégeket, s akiknek még éjfél után sem akarózott tovább 
indulni, táncra is perdültek. 



A gyerekek is találtak maguknak elfoglaltságot. Kipróbálhatták a 
papírmerítést, nagymérető kartonokra rajzolhattak, de akik az 
udvarvégi építıanyagok közt fedeztek fel egy pompás homokdombot, 
s azon csúszdáztak, ugyancsak jól érezték magukat. 
A Múzeumok Éjszakája elıtt rajzpályázatot írt ki a könyvtár általános 
iskolás tanulók számára, hogy a Strázsahegyen szerzett élményeiket, 
rajzokban fogalmazzák meg. A Jászai iskolából 14 pályamő érkezett. 
A gyerekek rajzolt élményeibıl Varga Virág festımővész képet 
komponált, ezt azután a Cimbora Borház udvarán Varga Virág és a 
gyerekek felnagyították és újra megfestették. A könyvtár aulájában 
meg lehet nézni a jókedvő, közös alkotás eredményét. 
A strázsahegyi Kovács-Gomez pincében Magócsi Ildikó, a Ghymes 
együttes hivatalos fotósának képeiben lehetett gyönyörködni. Amint 
utóbb több látogatótól is hallottuk: „nagyon tehetséges a Magócsi Pali 
lánya”. S amit még hallhattunk: az is nagyon jó volt, hogy  a 
helyszínek közti barangolás közben össze lehetett futni jó barátokkal,  
évek óta nem látott, régi ismerısökkel. 
Mindeközben a városközpontban lévı Monar Galériában a 
nemzetközi Zedan Jelen (Szomjas Szarvas) csoport installációit és 
festményeit nézhették meg a látogatók. Dénes Imre és Kovács István a 
performensz mővészet képviselıi, akik 2012-ben Japánban és 
Svédországban szerepeltek performensz fesztiválokon. Hogy ezt az 
irányzatot megismertessék az érdeklıdı közönséggel, annak 
érdekében Dénes Imre vetített bemutatókat tartott a kortárs 
performensz mővészetrıl. Aki esetleg ennek ellenére úgy érezte, 
mégsem ez az ı kedvenc mőfaja, vigasztalódhatott a Galéria kertjében 
fızött vegetáriánus bogrács étellel. 
 
 
A Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás köszönetet mond minden 
segítınek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 
Kugel Györgynek a finom borért és a szép helyszínért, Rábai Gábor 
pékmesternek a kenyérért, amibıl zsíros kenyereket készíthették az 
éhes résztvevıknek, Ajtai Györgynek a szikvízért, a Homoksori 
festékboltnak az alapanyagokért. 
Varga Virágnak a festés koordinálásáért, Medgyesi Barbarának a 
papírmerítés bemutatásáért. 
 


