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Egy lépés a múlt… 

III. Martfűi Múzeumok Éjszakája 

2017. június 24. 

 

Június 24-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött a 3. Múzeumok Éjszakája Martfűn, a Martfűi 

Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény rendezésében. A Bata cég által épített első cipőgyári épületet, az 

’A’-gyárat látogathatták meg az érdeklődők. Képzeletünkben visszautazhattunk az 1940-es évekbe, 

amikor, épültek a Bata-lakótelep házai, körülöttünk még szántóföld, a távolban a téglagyár kéményei 

magasodtak. Rágyanszky István tanár úr ismertette Martfű első lépéseit az önálló községgé fejlődés 

útján és ezzel az épület történetét is, hiszen innen kerültek ki az első pár bakancsok. Ezek után 

megnézhettük, hol volt a tűzöde, szabászat, aljakör. Jó volt hallgatni, ahogyan a régi dolgozók mesélték 

emlékeiket, hiszen ők itt töltötték munkáséveik nagy részét, azokat a lépcsőket koptatták, melyeken 

most mi is járhattunk. (Létszám: 52 fő) 

   

Koradélután veterán autós-motoros találkozó és felvonulás színesítette a rendezvényt, tájékozódási-

helyismereti versennyel, retro-totóval, Martfűn első alkalommal. Ennek eredményeként 

Gyűjteményünk bemutatkozhatott a Szolnokon, augusztusban megrendezett, országos hírű 

Szocijármű Kiállítás és Nosztalgia Találkozón. (13 órától - Létszám: 65 fő) 

17 órától a „Martfű kincsei” rajzpályázat eredményét hirdettük ki, nagyon örültünk a több mint 100 

alkotásnak, amit óvodások és iskolások készítettek kedvenc szobraikról, tereikről, épületeikről, Martfű 

értékeiről.  A díjazottakat 3 korcsoportba soroltuk, munkájukat könyvjutalommal díjaztuk. (Létszám: 

32 fő)                                                                                  
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Az eredményhirdetés után játékos kalandtúra várta a gyerekeket és szüleiket, itt 7 állomáson kellett 

bizonyítani ügyességüket, gyorsaságukat és rátermettségüket. Megfigyelőképességüket 10 kérdéssel 

teszteltük, amihez be kellett járni a művház tereit, számolni a terasz oszlopait… (Létszám: 45 fő) 

    

A 60-70-as évek hangulatának megidézéséhez a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Levéltárának „Amikor én még kissrác voltam” című Retro kiállítása is hozzájárult, kíváncsian 

tanulmányoztuk a tablókon a régi márkákat, vagy személyes kedvencemet, a szolnoki Tünde cukrászda 

pultját. Természetesen a Tisza Cipőgyár suszterfigurája és cipői is fellelhetőek a képek között. A kiállítás 

a nagy érdeklődés miatt nyár végéig intézményünk emeleti galériáján is megtekinthető.  
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Állandó kiállításaink, a hely- és ipartörténeti Város Születik és a Pécskői család alföldi 

kerámiagyűjteménye ezen az estén rendhagyó módon várták a látogatókat. A Pécskői testvérek által 

gyűjtött, főként mezőtúri és hódmezővásárhelyi kerámiák mellett megnézhettek egy délalföldi 

viseletet és Busi Ildikó, a Martfűi Néptáncegyüttes vezetőjének karcagi viseletét - melyben a Fölszállott 

a páva műsorban szerepelt nagy sikerrel -, az éhséget cibaki bodaggal enyhítettük. (Létszám: 60 fő) 

A Város születik kiállítás tereit kicsit átvarázsoltuk. Első termünkben a 60-80-as évek legnépszerűbb 

reklámjai segítségével idézhettük fel a jól ismert dallamokat, szlogeneket, régi fotóalbumokat és 

újságokat tanulmányozhattunk a könyvtár egykori puffjain, vagy belecsöppenhettünk egy cipőgyári 

munkás nappalijába. (Létszám: 60 fő) 
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Kolléganőnk a Csinibaba Divatház fodrászszalonjában varázsolta csodaszéppé a jelentkezőket, 

született tupírhaj és konty, a vállalkozó kedvűek be is öltözhettek otthonkába, munkásköpenybe vagy 

épp Tisza Cipő gumicsizmába. A gyerekeket cipős kézműveskedésre vártuk. 

    

 

 

10 órakor kezdődő táncversenyünk is jó hangulatban telt, lelkesen ropták a bakelit zenére, a nyertes 

pár Arany Kaptafa díjat érdemelt. A retro zenét bakelit lemezekkel kollégáink szolgáltatták, dübörgött 

a twist és a rock and roll. Köszönjük az önkéntesek segítségét, akik a kalandtúra állomások felügyelői 

voltak, és a művelődési központ dolgozóinak munkáját, akik fáradhatatlanul kínálták a bodagot, 
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készítették a frizurákat, az ajándék grillázs talpakat, kezelték a bakelitlejátszót, nyereményt osztottak 

a kalandtúra résztvevőinek, vagy életképet varázsoltak a kiállítás termeibe és még sorolhatnám… 

Azt látjuk, nehéz a gyerekeket szünidőben mozgósítani, sokan nyaralnak ebben az időszakban, mégis 

lelkes csapatok, családok vettek részt minden egyes programelemen. Népszerű volt fodrász – és 

divatszalonunk, nagy sikert arattak az otthonkák, Tisza szandálok és gumicsizmák. Szívesen utaznak 

vissza a hozzánk látogatók a Tisza Cipőgyár fénykorába és nagyszüleik otthonába, szeretnénk továbbra 

is ebben az irányban haladni rendezvényeink tervezésénél. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy mélyül fiatal gyűjteményünk kapcsolata más közgyűjteményekkel: a 

Szolnoki Levéltárban martfűi illetékességű iratokat is kiállítottak aktuális, 15 év iratajándékozásai című 

időszaki kiállításukon, míg a Skanzen 50. születésnapja alkalmából létrehozott Hé ’67 tárlaton Tisza 

Cipőket, Tisza neontáblát mutatott be, valamint az 1961-ben átadott martfűi könyvtár eredeti 

berendezését. 

Az NKA támogatásából 10 db A/1-es, 44 db A/3-as plakátot és 200 szórólapot készíttethettünk, 

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

Művelődési Központ havi műsorfüzetben. A rendezvényről készült összefoglalónk az alábbi linken 

érhető el. 

http://martfu.hu/?module=news&action=show&nid=231451 

A rendezvényről készült plakát: 

http://martfu.hu/?module=news&action=show&nid=231451
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