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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL 

Június 20-án szombaton a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg a Vasvári Pál Múzeum új időszaki 

kiállítása, amelyben a Magyar motorkerékpár gyártás méltán híres múltját ismerhették meg a 

látogatók meg. Az ország legnagyobb kulturális rendezvényét idén 13. alkalommal rendezték 

meg, amelyhez ebben az évben is csatlakozott a Nyíri Mezőség Múzeuma, immáron a 9. alka-

lommal. A szokásokhoz híven kora délutántól hajnalig gazdag programokkal várta az izgal-

mas, kalandra vágyó látogatókat a múzeum. 

A kulturális programban az állandó kiállítások mellett megismerkedhettek  a  magyar motor-

kerékpár gyártás méltán híres múltjával. A "Magyar motorkerékpárok technikatörténetét” 

bemutató vándorkiállítás a budapesti Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény egyedülálló darabja-

iból, valamint a közel 50 nagyméretű plakátból, melyek a hazai és nemzetközi sajtóban meg-

jelent motorkerékpárokat és a motorsportot népszerűsítő plakátok, prospektusok-, katalógus-

gyűjteményből állt össze. 

A szervezők a rendezvény napjára vártak minden helyi és távolabb élő vállalkozó kedvű mo-

torkerékpár tulajdonost a múzeumhoz, akik szívesen bemutatták eredeti állapotú, vagy az álta-

luk felújított motorkerékpárjukat. Ezen résztvevőket oklevéllel jutalmazta a múzeum. 

Idén nyolcadik alkalommal - a Múzeumok Éjszakáján - adták át a Gombás András Díjat, 

amely díjat a múzeum névadóját viselő civil értelmiségieket tömörítő Vasvári Pál Múzeum 

Baráti kör Egyesülete adományoz oda évente olyan személynek, aki az adott évben kiemelke-

dő módon járul hozzá a múzeum gyűjteményének gyarapodásához és szakmai fejlődéséhez. 

Az idei esztendőben Sulyok József korábbi Polgármester vehette át a díjat, amit Dr. Legány 

András az egyesület elnöke adott át a díjazottnak.A díj átvétele után az egykori polgármester 

megköszönte az elismerést és arra bíztatta a városlakókat, hogy aki csak teheti igyekezzen az 

általa birtokolt nagy jelentőséggel bíró hagyatékából(fotók, tárgyak, eszközök stb.) minél töb-

bet megmutatni a jelennek, megőrizni jövőnek, átadva emlékül úgy ahogyan egykoron Gom-

bás András múzeumalapító is tette. A múzeumalapító Gombás András emlékére létrehozott 

díjat az elmúlt években már átvehette: néprajzkutató, tájház vezető, etnográfus- néptánc okta-

tó, általános iskolai tanár illetve helyi civil, akik önzetlen felajánlásukkal nagyban hozzájárul-

tak a múzeum műtárgy gyarapodásához. 

A zenei színpadon a fúvószene és a néptánc mellett fellépett a Karmapirin zenekar, valamint a 

Kowalsky Mega Vega. Idén sem maradhaott el a tűzugrás, amit hajnalig tartó táncház követett 

a Múzeumkertben. Kézműves foglalkozások, bábelőadás, szakmai tárlatvezetések tették élve-

zetessé a napot! A rendezvényhez ebben az évben csatlakozott a Magyar Motorok Múzeuma, 

Bodrogkeresztúrról, ahol vasárnap tárlatvezetés, oldalkocsis motoroztatás,KRESZ TESZT és 



Hegy kör is várta az érdeklődőket. A Szentmihályi Gyógyfürdőbe a szombati napon jegyet 

váltók kombinált belépőjegyükkel a Múzeumok Éjszakájára ingyenesen léphettek be! 

A szervezők minden korcsoport számára kínált elfoglaltságot és szórakozást. A kiállítás 

megnyitón, a tárlatokon és a koncerteken 0-100 év között láttunk résztvevőket. 

Látogatószámok: 

Kedvezményes jegyet vásárolt látogató (200 ft/fő): 350 fő 

Teljes árú jegyet vásárolt látogató (400 ft/fő): 225 fő 

Ingyenes látogató: 1100 fő (6 éven aluli, pedagógus, közreműködő, nyugdíjas) 

Összesen: 1875 fő  

 

Az NKA-tól elnyert 200ezer Ft tette lehetővé, hogy 2015-ben a Vasvári Pál Múzeum IX. 

Múzeumok Éjszakája rendezvény szakmai téren jobban kiteljesedjen. 

 

A rendezvényről készült fotók elérése honlapunkon: http://vasvaripalmuzeum.hu/gallery, 

illetve facebook oldalunkon lehetséges. 

 

Tiszavasvári, 2015. augusztus 10. 

http://vasvaripalmuzeum.hu/gallery


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Kiállításmegnyitó 

 

 

 

 



 

 

kézműveskedés 

 

A múzeum terén 

 



 

 

Néptáncos ifjak 

 

Gombás András díj átadás 

 



 

 

Kowalsky meg a vega koncert előtt 

 



 

Tűzugrás előtt 



 

A tömeg is táncolt 


