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Múzeumok Éjszakája 2016. 

„Hősök, felfedezők, újítók” 

 

Idén második alkalommal csatlakozhatott a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény a 

Múzeumok Éjszakája országos eseményéhez. 

„A villany az új, a csillag a régi” 

címmel hirdettük meg rendezvényünket, a Babits idézettel is utalva a szlogenre. 

Állandó kiállításunk az önkormányzat és a Kubinyi Ágoston Program támogatásával megújul. 

A felújítás első üteme május-június hónapokban zajlott, ezért idei rendezvényünknek új 

helyszínt kellett keresni: a Pécskői Család Alföldi Kerámiagyűjteményét és a Kézműves 

Házat (az első a Művelődési Központban, a második közvetlen mellette található). Itt a 

mézeskalács készítő műhely és foglalkoztató terem mellett helyet kapott egy tiszazugi 

tisztaszoba is, így e két helyszínt tematikailag is jól össze tudtuk kapcsolni. 

A „Hősök, felfedezők, újítók” szlogenhez igazodva alakítottuk ki programjainkat, melyre 

délután négy órától vártuk az érdeklődőket.  

A kerámiagyűjtemény kapcsán emlékeztünk meg egy martfűi HŐSről, a februárban elhunyt 

Pécskői Miklósról, Martfű Város Díszpolgáráról. Biológia-földrajz, majd történelem szakos 

tanárként, a feleségével Martfűn eltöltött több mint negyven év alatt generációk sora került ki 

a keze alól. Mindenki előtt ismert volt, hogy régiségeket gyűjt, az osztályterme is ezekkel volt 

tele. Szerencsénkre, szenvedélyét testvérével, Pállal együtt nagy odaadással szolgálta. A népi 

kultúra tárgyi értékeiből összeállított, túlnyomórészt 19. század végi anyagukat a köz javára 

fordították, kerámiagyűjteményükben osztályok sora kap itt azóta is alapismereteket rajz, 

néprajz és honismeret óra keretein belül. Az emlékezést tárlatvezetés követte. (Résztvevők 

száma mintegy 60 fő) 

Köszönettel tartozunk a családtagoknak a gyűjteményért, és hogy jelenlétükkel megtisztelték 

rendezvényünket. 
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Az este folyamán, fél hattól a kiállításhoz kapcsolódva tartottunk foglalkozást a Kézműves 

házban: 3D-s párosító játékunkon a megismert eszközök segítségével a permanensen újuló 

háztartást vizsgáltuk, azt, hogyan változott a nők szerepe, feladata a ház körüli munkák során, 

milyen találmányok segítették mindennapjaikat a 19. század végétől napjainkig. A 

foglalkozást kézműveskedés - karkötő készítés és érzékelős játék (fűszer, lekvárfelismerő) 

egészítette ki. 

   

 

Híradástechnika történeti kiskiállítást rendeztünk Szilvási József régi rádiói, televíziói 

segítségével, közben kipróbáltuk a morzejeleket és a hírolvasást is. Hét órától Nosztalgia est 

vette kezdetét táncversennyel, volt Limbó Hintó és Kacsatánc valamint sok bakelit, Hotel 

Menthol és twist. Amíg a gyerekek számháborúztak, a felnőtteknek főcímdalokat kellett 

felismerniük és képekről régi bemondókat, volt borkóstolás, szendvics és háziszörp. A zenét 

Varga István, a Piki diszkók lemezlovasa szolgáltatta. A Tisza Cipőgyárhoz kötődő ifjúsági 

klub diszkósa régi slágerlistáit vette elő újra, hogy a 70-es évek hangulatát idézze. 

(Résztvevők száma kb. 90 fő) 
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„Hozz magaddal egy gombot és küldj üzenetet Franciaországba!” 
A francia-litván-magyar nemzetközi Femin’art pályázat, Clunyben július 8-ára hirdetett 

„Megszólalnak a ruhák” művészi performanszához csatlakoztunk, melyben ruhákat 

akasztanak a város főbb pontjaira. Minden ruha egy-egy üzenetet hordoz, így válik a nők 

szószólójává. Üzeneteikben a nők megfogalmazták, mi az, amire a mai világban nemet 

mondanak, ami ellen tiltakoznak, mi az, amiben szerepet vállalnak, ami mellett elkötelezik 

magukat. A performansz ellepte Cluny köztereit, egészen az apátság épületéig. Az eseményt 

élőben közvetítette a tévé, rádió is. (https://www.cluny.tv/rassemblement-europeen-feminart-

a-cluny/) 

 

Magyarországról a pályázat martfűi csoportjának 10 tagja vitte el az üzeneteket és fejenként 

egy ruhát. A Múzeumok Éjszakája program keretein belül ezeket az üzeneteket gyűjtöttük 

össze, és díszítettünk egy közös ruhadarabot a hozott kiegészítők felhasználásával. 
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Ahogyan a bevezetőben említettem, állandó kiállításunkat idén nem tudtuk bevonni a 

programokra, így másik méltó helyszínt kellett keresnünk. Gyűjteményünk küldetése Martfű 

hely- és ipartörténetének, emlékeinek felgyűjtése és feldolgozása, de fontosnak tartjuk, hogy 

minél szélesebb körrel ismertethessük meg a Pécskői család gyűjteményét. Ezzel adhatjuk 

meg az időbeli viszonyítás alapjait illetve a mai generációknak is bemutathatjuk, milyen 

területeken változott nagyot a martfűiek és főként a cipőgyári munkások életmódja azok 

szüleiéhez vagy épp a szomszéd tiszazugi települések lakóiéhoz képest. 

A kiállításhoz kapcsolódó játékok segítségével ezt szerettük volna kicsit kihangsúlyozni, 

erősítve a gyerekekben is a tiszteletet a „régi tárgyak, régi emberek” iránt. A falusi-városi, 

földművelő-gyári munkás életmód előnyeit, hátrányait, a technikai fejlődés, életmódváltozás 

pozitív és negatív következményeit is bemutattuk, hogy a régi, paraszti kifejezések ne az 

elmaradottság szinonímái legyenek, de lássák, mit adott a cipőgyár működése következtében 

megindult fejlődés a lakosságnak. 

 

Idei rendezvényünket a helyszín adottságai miatt is kisebb léptékűre terveztük, mint a tavalyit, 

nagy örömünkre lelkes gyerek- és felnőtt csapat gyűlt össze. 

A gyerekek élvezték a játékokat, a bakelit-zenét, nagy érdeklődéssel rakták fejlődési 

sorrendbe a háztartási eszközöket - eszükbe sem jutott elővenni telefonjukat -, a felnőttek 

szívesen emlékeztek vissza fiatal- és gyerekkorukra, a régi filmekre és slágerekre. 

 

Híradástechnika-történeti kiskiállításunkat és a hozzá kapcsolódó foglalkozást, játékokat 

szeptember-október hónapra az iskoláknak is kiajánlottuk, magyar, társadalomismeret és 

technika órák keretén belül jönnek majd múzeumi óránkra az osztályok. 

 

A Femin’art pályázathoz kötődő felhívásunknak örömmel tettek eleget a martfűi női 

csoportok. Akik nem tudtak rendezvényünkön részt venni, később intézményünket keresték 

fel, hogy felvarrhassák az őket, csoportjukat jelképező gombot és átadhassák üzenetüket. 

 

A rendezvény jó alkalom volt arra is, hogy felhívjuk a figyelmet megújuló állandó 

kiállításunkra, melynek megnyitójára a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretein belül kerül sor. 

Az új tárlat egyik fontos célkitűzése, hogy az ipartörténet mellett az életmód egyes 

szegmenseit is ábrázolja, így jó bevezetést kaphattak a témához a programjainkon résztvevők. 

 

 

Az NKA támogatásából 40 db A/3-as plakátot és 200 szórólapot készíttethettünk, továbbá 

megjelent programajánlónk a martfűi honlapon, a Martfűi Közéleti Magazinban és a havi 

műsorfüzetben. A rendezvényről készült összefoglalónk az alábbi linken érhető el. 

 

http://martfu.hu/index.php?module=news&action=show&nid=223684 

 

A rendezvény plakátja és szórólapja: 

http://martfu.hu/index.php?module=news&action=show&nid=223684
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