
Szakmai Beszámoló 

A bonyhádi Völgységi Múzeum Múzeumok Éjszakája (2017. június 24. 15.00-24.00) 

programjáról 

 

 

Tervezett program: 

15.00 Megemlékezés és emléktáblák koszorúzása a cipőgyár épületénél. Értékőrzés: 100 éves 
Bonyhádon a cipőgyártás 

16.00-17.00 Térzene a Szabadság téren. Felvonulás az önkéntes és hivatásos tűzoltókkal, a 
Bonyhádi Rézfúvós Zenekarral.  

Útvonal: Völgységi Múzeum (Szabadság tér 2, nyitva:  15-24 óráig), Tűzoltó Múzeum 
(Szabadság tér 13, nyitva:  17-21 óráig), Széchenyi tér, Gyár utca,  Tűzoltóság (Táncsics 
utca), Völgységi Múzeum 

16.00- 19.00 Toma és csapata gyermekprogramjai 

   Helye: Völgységi Múzeum mögötti parkoló 

17.00 Sör-virsli party a sörsátorban. Helye: Millenniumi Park (Völgységi Múzeum mögött) 
17.00 Borkóstoló (Völgységi Múzeum pincetárlata) 

17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00,19.30 Tárlatvezetések: Völgységi Múzeum „Ház és Ember a 
Völgységben”új állandó kiállítás megtekintésére.  

20.00 Megelevenedő képek. Múzeumi mozi cipőgyári képekből a nagysátorban 

22.00 -24.00 Retro disco a ’70-es-’80-as évekből 

22.00 Szent Iván éji tűzgyújtás és tűzugrás 

23.00 Genesis Tűzzsonglőr Csoport bemutatója 

 

Megvalósult program: 

A legnagyobb tömeget megmozgató programnak bizonyult a nyitórendezvény. 
„Értékőrzés: 100 éves Bonyhádon a cipőgyártás” jegyében a megemlékezést a cipőgyár 
épületénél Szabó Tibor alpolgármester, Farkas László igazgató tartotta, a beszédeket követően 
Bonyhád Város Önkormányzata és a cipőgyár dolgozói közössége koszorúzta az 
emléktáblákat. A 16 órakor kezdődő felvonulás a tűzoltókkal és a nemzetőrökkel annyiban 
módosult, hogy az útvonal biztosításában a rendőrség és a polgárőrség is közreműködött, de 
nem a Bonyhádi Rézfúvós Zenekarral, hanem a Delfin zenekarral történt. Erről a pécsi Pannon 
Televízió is tudósított. 

A 17 órától 19 óráig tervezett gyermekprogram Toma és csapata fellépése helyett 
Tűzoltó autó és eszközbemutató lett. Nagy sikere volt a Dani Ágnes által tartott Arc- és 
testfestés, csillámtetoválás-nak, annyira, hogy 20 óráig meghosszabbítottuk. 

A Sör-virsli party a sörsátorban elmaradt, mivel a susztertalálkozó résztvevői más helyszínt 
választottak. A múzeum munkatársai zsíros kenyérrel, frissítő italokkal kínálták az érkezőket, 
a suszterok pedig pogácsával, szendviccsel egészítették ki. A 17 órakor kezdődő 
tárlatvezetésekből az utolsó maradt el, mert időközben az érdeklődő közönség átvonult a 
Tűzoltó Múzeumhoz, ahol nagy érdeklődés követte az önkéntes tűzoltók autó és 
eszközbemutatóját. 

A Múzeumi mozi cipőgyári képekből a múzeum előcsarnokába helyeződött át és folyamatos 
érdeklődést vonzott, de nem 20 órakor, hanem előbb 17.30-kor kezdődött, mikor a 



susztertalálkozó résztvevői csatlakoztak. Új program elem volt a „Ház és Ember a 
Völgységben” kötet bemutatója, amelyre a múzeum udvarán elhelyezett sörasztaloknál került 
sor Hecker Henrietta levéltáros szakavatott könyvismertetésével. A Borkóstoló Kozma Csaba 
borismertetésével a Völgységi Múzeum pincetárlatában jó hangulatú, egyre inkább 
elmaradhatatlan része a rendezvénynek. 20.30-kor jól sikerült a két fiatal lelkes nemzetőr 
Borsos Balázs - Bodai Barna: A nemzetőrség története című előre nem tervezett előadása, 
rögtönzött kis kiállítással és vetített képekkel vonzotta a közönséget. 

  A Retro-disco nem 22 órakor, hanem már 21 órakor kezdődött és 23.30-ig tartott. 22.00 
órakor került sor a Szent Iván éji tűzgyújtás és tűzugrásra. 23 órakor elmaradt a Genesis 
Tűzszonglőr Csoportjának bemutatója, mert a szolgáltató lemondta. Összességében a program 
jól sikerült, mert 50 gyerek és 400 felnőtt résztvevőt regisztráltunk a korábban szokásos 
létszám háromszorosát. Ennek mintegy a felét a susztertalálkozó résztvevői, a hatvanéves 
korosztály adta.  Az egyéni látogatók közt a családok érkezésének örültünk a legjobban, az est 
második felében, amikor a nagy meleg mérséklődött, sok vendég jött a múzeum állandó 
tárlatának megtekintésére. 

 

Bonyhád, 2017. június 30.       dr. Szőts Zoltán múzeumigazgató 

 

 

Melléklet: 10 db fénykép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megemlékezés a cipőgyár épületénél 

 
 

Felvonulás a tűzoltókkal, a nemzetőrökkel és a Delfin zenekarral 

 
 



Gyermekprogram: Tűzoltóautó és eszközbemutató 

 
 

Gyermekprogram: Arc- és testfestés, csillámtetoválás 

 



Múzeumi mozi cipőgyári képekből 

 
 

Tárlatvezetések: Völgységi Múzeum „Ház és Ember a Völgységben” új állandó kiállítása  

 



„Ház és Ember a Völgységben” könyvbemutató, Heckert Henrietta 

 
 

Borkóstoló (Völgységi Múzeum pincetárlata) Kozma Csabával 

 



Borsos Balázs - Bodai Barna: A nemzetőrség története előadása 

 
 

Retro disco a ’80-as, ’90-es évekből 

 
 

 


