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I. Múzeumok Éjszakája Martfűn 
 

A közel egy éves Martfűi Hely-és Ipartörténeti Gyűjtemény, a 

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárral, a Tiszazugi Földrajzi 

Múzeummal és a Suszter Kávézóval együttműködve rendezte meg az I. Múzeumok 

Éjszakáját 

 

FÉNYEK-KOROK „Múltidézés a Tiszamentén” címmel 
 

Helyszín: A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a környező parkok 

(5435 Martfű Mártírok út 1.) 

Programjaink június 20-án 17.30 órakor kezdődtek 

JÁTÉKOS HELYTÖRTÉNETI KALANDTÚRával 

Gyerekek, vállalkozó kedvű felnőttek, családok, csoportok részvételével a Művelődési Központ körüli 

parkokban – 7 állomással, start és cél a Művelődési Központ teraszán– Benne: párosítós memóriajátékok, 

képfelismerő, totó, hibakereső, kirakó, városépítés. A feladatok közben megismerkedhetnek régi martfűi 

épületekkel, cipészszerszámokkal, régi plakátokkal, a totó során Martfű történetével kapcsolatos tudásukról 

adhattak számot. Minden induló menetlevelet kapott, melyet minden állomáson érvényesíteni kellett. 

Amennyiben valaki teljesített a túrát, nyereményszelvényt húzhatott (mozijegy, ingyenes edzések, fagylalt, 

gyümölcs, ingyenes könyvtári beiratkozás stb). Segítőink: Művelődési Központ dolgozói, önkéntes fiatalok 

Résztvevők száma 60 fő 

 
  

 

19.00 óra „FUTÁS TISZA CIPŐBEN” 
az indulás feltétele bármilyen cipőgyári embléma, relikvia – sokaknál Tisza Cipő logó, kulcstartó, díszcipő 

volt, mások lábán Tisza Cipő. Útvonal a ’40-es évek Bata-térképe által kijelölt területen: Indulás a cipőgyár 

elől, innen végig a Gesztenye soron - Martfű első főútján -, mely mentén épültek a Bata-lakótelep házai, a 

munkásszállók, a cipőipari szakközép, a sportpálya és a hotel. Visszaút a gáton, érintve a Kikötő teret, érkezés 

a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárba, ahol frissítőkkel és nyereményekkel, emléklappal vártuk 

őket. Résztvevők száma 45 fő. 

utána „KÉT KERÉKEN TISZAFÖLDVÁRRA” 

indulás a Művelődési Központ elől, érkezés a Tiszazugi Földrajzi Múzeum udvarára, ott cipőgyári dolgozók 

találkozója. Biciklistáink jelképes ajándékkal köszönték meg a múzeum munkatársainak az együttműködést és 

Tiszaföldvár segítségét az 1930-as évek végén, amikor is a közigazgatásilag hozzá tartozó területen épülhetett 

fel a martfűi cipőgyár. Majd rövid időre bekapcsolódtak a földvári programokba, többek közt megtekinthették 

az Asztrofotó kiállítást. Segítőink: Martfűi Futóklub, Martfűi Úszó és Triatlon Klub, Polgárőrség. Résztvevők 

száma 23 fő. 
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20.30 órakor INTERAKTÍV ELŐADÁS kezdődött az állandó kiállítás első termében  

előadás Tiszaföldvár és Martfű közös történelméről a 20. század elején - Martfű önállóvá válása és A Martfűi 

Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény bemutatása – Asztalos Árpádné igazgató, Eiler Zita muzeológus, 

közreműködtek: Aranyos Sándor muzeológus, Honti Gyula, Martfű város építésze és a Múzeumi Baráti Kör 

tagjai. Résztvevők száma: 35-35 fő. 

  
 

18.00 órától HANGULATIDÉZŐ MÚZEUMMOZI kezdődött. 
01.00-ig folyamatosan vetítettünk a Bata cég korabeli dokumentumfilmjeiből, filmeket, reklámokat a ’40-es 

évekből, riportfilmet a martfűi Bata-korszakról. Sok olyan ember szerepelt ebben a filmben, aki ma már nincs 

velünk, de emlékeik segítségével mi is átélhettük a ’40-es évek Martfűjét. Helyszín: az állandó kiállítás első 

terme. A vetítéseken több mint 80 fő részt vett. 

 

 
 

21.30-03.00 óra CSILLAGFÉNYES TERASZKONCERT a Smart Jazz Zenekarral 
Kifulladásig, a ’40-70-es évek zenéivel, Asztalos Árpádné (igazgató) és Gál Albert (Suszter Kávézó) 

köszöntőjében üdvözölte az Első Martfűi Múzeumok Éjszakájára látogatókat. 22.00 órakor került sor az 
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Arany Kaptafa Táncversenyre, ahol a jelentkezőknek három különböző stílusú zenére kellett bemutatni 

tudásukat, főnyeremény egy” arany” kaptafa, de a második és harmadik helyezett is díjazásban részesült. 

Koncerten részt vevők száma kb. 280-300 fő, a táncversenyen 12 pár indult. 

 

 
 

 

 
 

22.45 óra TŰZ-TÁNC a Martfű Néptáncegyüttes vezetőjével, martfűi és szandaszőlősi néptáncosok 

közreműködésével, moldvai körtáncokkal, a Művelődési Központ terasza melletti parkban. A tánc után 

tűzugrással űztük el a negatív energiákat és kívánhattunk is valamit. 30 fő táncolt, kb. 200-an nézték a 

teraszról ezt a programelemet. 

 

 
 

„Múzeumi séta” Az éjszaka során (18 órától 01.00-ig) folyamatosan tartottunk tárlatvezetéseket az állandó 

kiállításban. Ennek címe „Város születik”, Martfű történetét mutatja be 1938-48 közötti évtizedben. Itt a 

kiscsoportoknak köszönhetően igény szerint térhettünk ki bővebben a kiállításegyes részeire. Mintegy 140 fő 

tekintette meg ennek keretében állandó kiállításunkat. 



3507/00137 
 

 
 

  
 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK VOLT: A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM, 

a MARTFŰ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, a Suszter Kávézó, a Martfűi Úszó és 

Triatlon Klub, a Martfűi Futóklub, Aranyos Sándor muzeológus, Honti Gyula főépítész, a Múzeumi Baráti 

Kör, a Települési Értéktár Bizottság, a Martfű Néptáncegyüttes, a Martfű Termál SPA és a martfűi 

civilszervezetek. 

 

 

Az első Martfűi Múzeumok Éjszakája céljául tűztük ki, hogy növeljük a Múzeumok Éjszakája 

rendezvény és ezzel párhuzamosan a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény ismertségét. Nagy 

örömünkre, egy új csoportot is sikerült behívni a múzeumba: a gyűjtemény közel egy évében nem 

sikerült fórumot találni a 25-50-es korosztály megszólítására, rendezvényünkön a legnagyobb 

arányban most ők vettek részt! Ahogy a dokumentációként mellékelt képeken is látszik, nagy 

érdeklődéssel böngészték a régi jegyzőkönyveket, fényképeket az éjjeli „múzeumi sétán”, nagy 

örömmel vettek részt a táncversenyen, koncerten. 

A gyerekek, kisgyermekes családok a kalandtúrán és a futáson vettek részt leginkább, sok szülő - 

már gyerek nélkül - visszatért az esti programokra is. A gyerekek nagyon élvezték a kalandtúra 

feladatait, a párosítós memóriajáték kapcsán rácsodálkoztak a régi gyárépületre és a Bata-

lakótelepre (a 40-es évek elején). A részletfelismerőn kiderült, milyen jól ismerik a várost, hiszen 

egy-egy apró jellegzetességből szinte hibátlanul találták el az épület, szobor nevét. Szomorú 

tapasztalat viszont, hogy az általános iskolások nem tudnak cipőt fűzni! Eredetileg gyorsasági 

versenyt szerettünk volna ill. ügyességit (ki hányféleképpen tudja befűzni), a gyerekeknek sok 

esetben viszont már maga a befűzés is komoly összpontosítást igényelt. A várostörténeti totó 

kérdéseire is jó válaszok érkeztek: azok a gyerekek, akik részt vettek már az állandó kiállítás 

helytörténeti foglalkozásán, tájékozottak voltak a cipőgyár alapításával, Martfű 20. századi eleji 

történetével kapcsolatban. Szerettük volna, ha nagyobb a gyerekek aránya a látogatók között, de 

sajnos a nyári szünet alatt nehezebben lehetett őket mozgósítani. A ballagás szintén erre az 

időpontra esett. 

A futásra-kerékpározásra vártunk volna több triatlonost, sajnos, ők versenyen voltak ebben az 

időpontban. A Tiszaföldvárra érkezők megnézhették a Fény Éve alkalmából nyílt Asztrofotó 

kiállítást, melynek anyagát a múzeum igazgatója, Béres Mária, Martfűre is felajánlotta. 

(Szeptember 8-25-ig lesz látható a Művelődési Központban). A kommunikációs tervben 

megfogalmaztuk azt a célt, hogy erősítsük az együttműködést a Tiszazugi Földrajzi Múzeummal, 

ez a kiállításon túl most abban is megvalósul, hogy az augusztus 18-22. között megrendezésre 
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kerülő Örökzöld Tisza Martfűi Fesztiválra meghívtuk őket bemutatkozni és kézműves foglalkozást 

tartani. 22-én a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum érkezik hozzánk ugyanilyen céllal. 

Igyekszünk ezeket a kapcsolatokat a jövőben még tovább bővíteni. 

Előadásainkon elsősorban középkorúak és nyugdíjasok vettek részt, sokakban felidéződtek szüleik, 

gyermekkoruk emlékei. Bemutattuk, milyen út vezetett a működési engedély megszerzéséig, 

hogyan telt a gyűjtemény első fél éve és mik a terveink a közeli ill. távoli jövőben. Büszkék 

vagyunk arra, hogy a Gyűjtemény létrejöttét lakossági indíttatásból az önkormányzat önerőből 

valósította meg. Továbbra is szeretnénk bevonni a martfűieket munkánkba: a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja keretein belül konferenciát, tudományos előadásokat tartunk, ahol a gyűjtemény céljai 

mellett szeretnénk bemutatni tudományos és pedagógiai koncepciónkat is a lakosság mellett a 

pedagógusoknak, múzeumi szakembereknek is. 

A vetítés nagy sikert aratott minden látogatónk körében, érdekesek voltak a 30-40-es évek 6-10 

perces reklámjai, a legtöbben viszont a Marfű Média saját készítésű visszaemlékező riportfilmjére 

voltak kíváncsiak. Jövőre az összefoglaló kisfilmünket is megnézhetik idei rendezvényünkről, 

ezzel szeretnénk megmutatni, milyen jó hangulatban telt el az első Múzeumok Éjszakánk, hogy 

kedvet teremtsünk a következőkön való részvételre. 

A koncertet a Művelődési Központ teraszán tartottuk, a könnyűzenei szórakozást jól kiegészítette a 

„múzeumi séta”- tárlatvezetés az állandó kiállításban. Vegyes korosztály jelentkezett a 

táncversenyünkre, a fődíjat két szandaszőlősi néptáncos lány vitte el, akik a tűztáncon is részt 

vettek. 

A tánc utáni tűzugrással elűztük a rossz energiákat és mindenki kívánhatott valamit. 

A koncert hajnal 3-ig tartott, jó hangulatban.  

A Múzeumok éjszakája rendezvény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatainkat 

kamatoztathatjuk majd a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjainak keretében, de látjuk, pozitív 

visszajelzést kapott a gyűjtemény bemutatkozásának ez a rendhagyó módja! 

Köszönet a Nemzet kulturális Alapnak a kommunikációs kampány támogatásáért, hiszen 

segítségükkel mintegy 400 szórólapon, 50 nagyobb plakáton tudathattuk a lakossággal a 

rendezvény programját, bannert készíthettünk gyűjteményünk reklámozására. Hírelésünk, 

összefoglalónk és a kisfilmünk megjelent az újságban, honlapon is 

( http://martfu.hu/?module=news&action=show&nid=214913 ). 
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