
 

Asztalos Árpádné közművelődési szakember, etnográfus és üzemgazdász, a Martfű Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója1997-től. A város kulturális, közösségi életének 

meghatározó alakja, mozgatója, akinek neve összefonódik az intézmény történetével.Nem 

csak azért, mert több évtizede vezetője a megye legnagyobb művelődési házának, hanem mert 

pályáját is ebben az intézményben kezdte harminc éve. 

Kimagasló szakmai tudással tudja végezni az összevont intézmény igazgatását. A Martfű 

Városi Művelődési Központ és Könyvtárban egymás mellett működik a Közművelődési 

Intézmény, a Városi Könyvtár, a Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, a Média Csoport és a 

Martfű Mozi. 

Vezetése alatt az intézmény regionális szerepe tovább erősödött, rendszeresen helyet ad 

országos és nemzetközi rendezvényeknek is.  

Irányításával évről évre bekapcsolódott és bekapcsolódik több országos rendezvénysorozatba, 

mint például a „Kultúrházak éjjel nappal”, „Kulturális Örökségvédelmi Napok” 

rendezvénysorozat, a Jászkun Világ Művészeti Szemle, az Országos Rejtvényfejtő Verseny, a 

Tiszazugi Nyugdíjas Találkozók, és az Amatőr Artium Képző- és Iparművészeti Tárlat. 

Vallja, hogy csak az a település életképes hosszútávon, amely a közösségekre épül, 

hagyományait életben tartja, értékeivel jól bánik.  

Finom, művészetre érzékeny egyénisége nyomon követhető a munkájában, eredményeiben. 

Néptáncos és kézműves alkotó közösségeinket nemzetközi élményekhez jutatta két Erasmus+ 

pályázatnak köszönhetően. A civil közösségeket támogatja, hozzájárul a város művészeti 

csoportjainak színvonalas működéséhez, amelyek országos elismertségre tettek szert. A 

mozgásművészeti csoportok területén kifejtett munkájáért 2009-ben a Táncpedagógusok 

Országos Szövetségének „Táncművészetért” díját vehette át.  

A városban élő emberek és közösségek összefogásával felelős szerkesztője volt a Martfű 

múltját, jelenét bemutató jubileumi könyvnek. 

Fontosnak tartja, hogy a Művelődési Központban teret kapjanak a településről elszármazott 

képzőművészek alkotásai és az előadóművészek bemutatkozásai. 

Tevékenyen részt vesz Múzeumi Baráti Körben, a martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény 

néprajzi gyűjteményét bemutató kulturális tér létrehozásában,a Kézműves Ház kialakításában, 

valaminta városalapító Jan Antonin Bata emlékének megőrzésére, állandó kiállítás 

létrehozásában. 

Szakmai és vezetői munkáját nyitottság, alázatosság, igényesség jellemzi.  

Művészeti tájékozottsága, esztétikai igényessége minden területen megmutatkozik. Támogató 

személyisége, megoldáskereső hozzáállása, értékrendje az intézmény és a város eredményes 

működését szolgálja. Empatikus személyisége, rugalmassága, kommunikációs képessége, 

munkabírása példamutató. 

Elnökségi tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművelők Egyesületének, valamint 2009-

től 2019-ig, 10 éviga Magyar Népművelők Országos Egyesületének Pénzügyi Bizottságában 

isdolgozott. 


