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Beszámoló a Múzeumi Kiállítóhely 2011. évi munkájáról
,,A múzeum mindig értékmarad''

Röviden a Múzeumi Kiál|ítóhelv főbb feladatáról:
Gondoskodik a gyríjteményben lévő nyilvántartott kulturális javak megőrzéséről, állaguk
védelmérőI, kiá||itásokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési,
múzeumpedagógiai hasznosításáról. Kiállításokat rendez, előadásokat szervez,
tanulmányokat' ismeretterjesztő munkákat, időszaki kiadványokat jelentet meg.

Röviden munkánkról:
Az elmúlt évről elmondható, hogy fegyelmezett, spórolós pénzúgyikeretek között működött a
Falumúzeum - Múzeumi Kiállítóhely. Sok tekintetben visszafogottan teljesítettük az e|mu|t
évet, ez áIta|íhan azt jelentette' hogy kevesebb ellátmány folvételérekerült sor és nagyobb
összegű beszerzés,benlházás, fejlesztés nem történt, mindezt annak érdekébentettük, hogy a
múzeum fo lyamato s műkö désétb izto s ít ani tudjuk.

Az év végéna megspórolt pénzünkből, mintegy 44.000,-Ft-ból csúszásmentes (bézs színű)
ipari linóleumot vásároltunk, hogy a muzeáIis intézmén}'unk előterének padozatát
felújíthassuk.A régi csempe járőIap nagyon csúnya és csúszás veszélyes, a réűte|yezett

padlószőnyeg az idő múlásával elkopott.

Az év során

kezdeményezésemre és Notter Béla (ITKI elnök) hathatós segítségerévén,
Verseczkyné Szki Évaigazgatónő támogatásáva|, sikerült két új kitúzőtkészíttetnünk, melyen
a Honvédszobor és a múzeum udvarán lévő ,,Huszárszobor,, volt látható. Atmérőjük 58 mm.
Külön öröm volt számunkra, hogy Dr. Székelynéopre Mária oktatási referens á|taI
szerkesztett, ,,ISaSzeg Zsebka|auz,, c, színvonalas kis tájékoztatő fize}', városunkról
megjelenhetett és azt muzeumunkban árusíthattuk. Mind a jelvények, mind a Zsebkalauzvtán
nagy volt az érdekIődés. A ,,Zsebka|auz,, kiadását a jövőben is biáosítani kell! Sikerült

megvásárolni április 6-ra a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Kiskönyvtára',Isaszeg
Yárosnéző séta'' c. kötetéből 250 db, valamint a Múzeumbarátok Köre színes képeslapjaiból
200 db-ot, mellyel bővítettük az érusitható kiadványainkat, növelve ezze| is a bevételeinket.

A

kiállításunk megtekintésétfolyamatosan biztosítottuk, szükség esetén szabad napon'
szabadság alatt is, ha kellett vasárnap reggel 8-kor nyitottam ki a múzeumot!
' Isaszesi Természetbarát Klub

Múzeumi Kiállítóhelyünk már hagyományosan részese az ,,Isaszegi Csata Emléktúrának,
hiszen ekkor reggel ó-tól - 12 őráig a 15, 30 és 45 km-es teljesítménytúraegyik ellenőrző
pontja vagyunk. Ez évben egy különlegesen szép emlékbé|yegzőt is készíttetett az ITK,
köszönet érte! Ekkor a kirándulók számára, biztosított a kiállítás megtekintése
kedvezményesen.
Látogatóink száma hasonlóan alakult az e|m,í|t évíhez(3.500 ftí)' a látogatók többségét a diák
látogatók adják, és az ország különböző részeirő1' érkeztek hozzétnk. Kiadványokból és
belépőjegyekből a bevételünk: I75.250,-Ft,-Ft volt. A Múzeumi Kiállítóhely munkatársa
Szmolicza J. több alkalommal is tartott a csopottos látogatók részéretár|atvezetést
alkalmanként. egy óra időtartamban.
Belépőjegy áraink: Teljes áru: 300,-Ft/ftí Kedvezményes (diák és nyugdíjas): 150,-Ft
A helyi iskolások- nem egyénileg- csoportosan tanóra keretében és az Isaszegi
Múzeumbarátok Köre tagjai díjmentesen |átogathat1ák kiállításunkat. Kormányrendelet
a|apján a hónap első vasárnapja, va|artint nemzeti ünnepeink is díjmentesen látogathatók.

SzmoIicza József gyűjteménykeze|ő sokrétű munkája kiterjedt a következőkre: különböző
rendezvények meghívóinak elkészítése,a meghívók széthordása, a rendezvények szervezési,
terem e|őkészítő munkáira (terem berendezése' takarítása, stb.)' az egész épület folyamatos
takarítására, valamint az utcai rész takaritása, A múzeumpark gondozása (öntözés, flívágás,
utrágágyás talaj-előkészítő munkái, virágültetés, kapálás, fak gallyazása, sövényvágás, stb.),
Ósszel a nagy mennyiségű utcai falevél összegffitése, télen a hó eltakaritása. Muzeumbarátok
Kör e p á|y éuat ainak készítés ében kö zreműkö dés (szab adnapo n is), stb.

Sikerült a ,,Szarmatakori Kurgdnok Isaszegen,' c. tablót (I40x70 cm), az Archeológiai
Értesítőrégi számából szkennelve' laminálva, habkartonra kasírozva fe|ujitani, mivel a régi
esztétikailag erősen kifogásolható volt. A II. világhaborus tár\őhoz is készült 2 db fotó,
habkartonr a kastr oz;r

a.

Az év során azu,fl. Pozíciő lista elkészült, amely

a Kiállító-teremben atétrgyak helyét mutatja

meg. Folytattam a pozitiv fotóink digitalizáIását' szkennelését, mellyel teljes egészébennem
végeztem és áthúzódik a végső befejezése 2012 évre.

Az

I938-ban Isaszegről készült Grajzer József fele filmet 9'5 mm-es kb. 10 perc időtartamú,
biztonságos megőrzés érdekébenátadtuk aMagyar Nemzeti Filmarchívum részére.
további
a
Ennek fejében kaptunk egy Béta és egy DVD másolatot a filmről. Sajnos a korábbi általunk
átírt kazetta tönkre ment, ezért vo\t indokolt a fentiek megtétele.
Társadalmi munkában Szatló Gyula lakatos, a IMK2 tagja segítségévela következő munkákat
végeztük el:
Május 19. 13,00 - 14,30 taÍlók felvitelében a padlásra segítség.
Július 6. Raktarak előtti fedett részen egy dexion-salgó elemekből tároló szerkezet készítése
9,30 - 13,00 őráig,lakat felszerelése
Július 27.9,30 - I2,30-ig fonott drőt szere|ése kutya kennel'
December 10-én: 8,00 - I],00 Uj utcai szemeteskuka készítése,saját anyagból, egyedi
poroltó felszerelése a Kiállító-teremben.
9.lképzelés szerint, Co2
osszesen : 18 óra

,

Isaszegi Múzeumbarátok Köre

Tovabbá:

November 11-én Földi Alexandra (volt múzeumi szakkörös):

falevól gereb|yézésben és
i
14,00
6,30
őráig.
területen
fészer
előtt
segített,
a
bezsákolásban
annak
Az Isaszegi Falumúzeum több száz az 1960-as és 1970-es évekből szérmaző filmplakáttal
rendelkezik, melyeket korábban Szilágyi Gyorgy isaszegi lakostól kaptunk qándékba. Az
értékesplakátok édesapja néhai Szilágyi Sándor nyomdász-grafikus gyűjteményéből
származnak. A plakátok között nemcsak hazai, hanem külfoldi anyag is szép számma|
ta|á|hatő. A nagymennyiségű anyag feldolgozáséú.rcz nyqtott segítséget- az Európai
onkéntesség éve alkalmából - Kocsis Éva ftíiskolai hallgató (volt múzeumi szakkörös) és

bátyja Kocsis István isaszegi lakosok. A plakátok fotőzását Kocsis István saját
fényképezőgépévelés technikai eszközeive| végezte el. Az önkéntes munka 2011.
szeptember 17-én 14 - 19 őrátg1artoí

évben is ajándékozott több mint száz tő
idén is
virágpalántát a balkonládáinkba és a körágyásunkba. Ildikónak köszönhetően
virágossá tudtuk tenni múzeumunk kömyezetét.
Szimplexum Bt. (PiciShop) Számítástechnikai Szaküzlet Isaszeg; Lázár Ferenc és Dániel
Zo|tán hangosítás biztosítása március I2-én, április 6-án és október 2I-én társadalmi
munkában, tovabbá 12 db eredeti Canon nyomtató patront kaptunk PiciShop-tól ajándékba.

Proksza lldikó (IMK

tagtra,), virágkertész

ez

Káposztás István (IMK tagja) is több alkalommal segített különböző

munkáknál.

Ezúton kösziiniim meg önkéntes segítőink áldozatos munkáját!
Kölcsönzés:

Az MTA RégészetiIntézete tészére-

a Pest megye ftgészeti topográfiája újabb kötetének (az
járás területe) - fotóáatás és rajzoltatás céljából 13 db régészeti
tárgyat adtunk hivatalosan kölcsön július 15. - szeptember 27. közötti időtartamra.

egykori aszódi és gödöllői

A

Pest Megyei Múzeumok Igazgatősága kérésére1 db műtárgyat, mely nálunk letétbe volt
he|yezve (Karoling lándzsacsúcs), hivatalosan a Szentendrén megnyíló ''Nem múlt el
nyomtalanul ...'' - Honfoglalás kori leletek Pest megyében c. régészetikiállításhoz és
vándorkiál|itásho z adtuk kö lcsön.

Közművelődési proeram i aink
Folytattuk a ,,Múzeumi esték'' c. rendezvényünket, amely 2007-tő| Szmo|tcza József
kezdeményezésére indult el. Közös szervezésben azIsaszegi Természetbarát Klubbal (ITK) és
a Múzeumbarátok Körével. A vetítettképes programjaink előadója: Notter Béla (ITK elnök),
aki mindig igen felkészülten és szakszerűen vezeti az e|őadásokat. A vetítésekená|talában
50-60 fr vesz részt, a kiállítóhelyunk zsúfolásig megtelik érdeklődőkkel. Többször előfordult,
hogy nemcsak Isaszegről, hanem Dányból, Gödöllőről, Szilasligetről és Budapestről is
érkeztek vendégek!

Január 22. A|bánia

Február 19. _ Hazánk gyiinyörű tájain II. képek azITK 2010. II. felévi túráiróVlsaszegCserhát, Balaton-felvidék, Gerecse. A
környéke, Vértes, Velencei-hegység, Bakony, Pilis, Gödöllői-dombság,
Mikuláskereső turán résávevő isaszegiek viszontláthatják gyermekeiket, unokáikat, saját magukati
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Isaszesi Múzeumbarátok Köre

Március 19. _ Vízesések, Tavak, szurdolgiilgyek _ Karintifl

/Eisenstadt (Kismarton),
(2142
Pyramidelkogel.
Porcia-kastély,
Rosegg-kastély,
m),
Millstatti-tó,
vára,
Goldeck-csúcs
Hochosterwitz
kilátó, wörthi-tó, Malta-völgy (Fallbach-, Gössfalle-, Melnik-vízesés, Gmünd), Groppenstein-szurdok, Raggaszurdok, ossiacher-tó, Minimundus (a világ leghíresebb épületei kicsiben)' Weissen-tó, Garnitzen-szurdok,
Reisseck (2245 m), Seeboden (Bonsai-múzeum), Graz./

November 19. _ oroszország_ cári fővárosok és ktirnyékük
(Mo szkva és Szentpétew ár környéke)
December 10. _ Hazánk ryiinyörű tájain I. - képek aZ ITK 20II. első felévi túráiról
(Gödöllő i-dornbs ág, Gerecse, Budai-hegység' Cserhát, Bükk, Mátra, Dráva-mellék, Kőszegihegység, Börzsöny).
Isaszegi Múzeumbarátok Köre szervezésébenmegvalósult nrogramok:

Január

23 . Isaszegi Múzeurnb arátok

Köre Kö zgyűlése

Magyar őstörténet új alapokon Kr. e. kb. 2000-től
: DR. FARKASINSZKY TIB oR, a kö zgazdaságtudomány kandidátusa,

Március

5. _

Elő adó
a magyarságtudo mány bö lcsésze, magy ar

ő

sva11ás- és ő stör1 énet-kutató.

Május 22.

o,wITAJ MAJ, PIQKNY MAJ!'rÉcv ÜnvÖzolvE GYÖxyÖnÚ MÁJUS!

,,Totus tuus - Egészen a Tiéd'o
NE FÉLJETEK! emlékezés Boldog II. János PáI pápára

A rendezvény védnöke: Gulyka Jőzsef plébános, kerületi esperes' címzetes prépost úr'
a délután háztgazdája: SzmoliczaEva művelődésszervező, a IMK tagja volt.
Program:

n ^A :",,):*a:.r:',
Köre elnökségi tagja:
,.fr\l J," ^ | T:li.j i:,;-:;
II. János Pál a Lengyel pápa -bevezető előadás
t-.
r glJa'
I v ! --E.r^
: ;ili,i.,i';:::ii.;.'lii.la,:
Szabó Eszter egyetemi hallgató ELTE LengyelTanszék:
II. János Pál: Ne feljetek! - referátum
Gulyka József címzetes prépost úr: II. János Pá1pápa boldoggá avatása.
Az e|őadások után kötetlen beszélgetés' valamint a II' János Pál látogatása Magyarországon,
és a Ne feljetek! Című filmek megtekintése zétrta' A Pápai Himnuszt a Rk. Egyház kórusa
énekelte, mellyel nagymértékben emelték rendezvényünk színvonalát.
A hagyományos Lengyel délután rendezvényeinknek igen nagy sikere van' mindig
Dr. Dürr Sándor,

..teltházas''

a Múzeumbarátok

!

A rendezvényt támogatta: LengyelNemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Budapest)
Dr. Dürr Eva egyetemi tanár (Budapest)
Kovács Attila v á||a|ko ző (I saszeg)
Szmoltcza Jó zsef (I saszeg)

November 12. Za wolnoSó naszQ i wasz4! - A Nli szabadságunkért és a Tiétekért!
PIr-SUDSKI MARSALL, A MODERN LENGYEL Át,lnu MEGTEREMTŐJE
A Lengyel Függetlenség Napja (Narodni Dan Nezavislosti) 1918. november Ll-éhez
kapcsolódik, amikor is I23 év szünet után kapta vissza fliggetlenségét és szabadságát
Lengyelország.

A Lengyel délután házigazdája: Szatmáry Zo|tán

a

Múzeumbarátok Körének elnöke

Program:

Dr. Dürr Sándor,

a Múzeumbarátok Körének elnökségi tagja:
Józef Pitsudski marsall, a lengyel államferfi - előadás
Szabó Eszter egyetemi hallgató, ELTE LengyelTanszék:
My pierwszabrygada-}i4i az első brigád - előadás

megemlékezést követően beszélgetés Pilsudskiról, lengyel katonadalok hallgatása és film
megtekinté se zárta a rendezvény,t.

A

Eljöttek a rendezvényre az Isaszegen jól ismert Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
tagjai Máté Endre hagyományőrző fohadnagy vezetésével.A légió két katonája Piludski
marsall emlékére díszőrséget áIlrt a rendezvényen.
Idei megemlékezésünkön két nylga|mazott katonatiszt
is jelen volt. A tisá urakat Máté Endre mutatta be.

97 éves magyar-lengyel szétrmazásu
Ni2alowski Ernő lengyel repülő százados urat' A
Elsőként a

Lengyel Hadsereg Hőse' aki cserkészkorában, Varsóban
még találkozott és kezet foghatott Pilsudski marsallal. A
92 éves Bolváry József magyar kir. huszár ftíhadnagy úr
é|etraizát Máté Endre foelalta össze.

A rendezvénÍ támogatta: Lengyel Intézet (Budapest)

Lengyel N emzet i Idegenforgalmi Képviselet (Budapest)
Klapka György Altalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény,

Dr. Dürr E,va egyetemi tanár (Budapest)
Proksza Ildikó (Isaszeg)
Szmo licza József (Isaszeg)

rffiffi#

Jsaszeg Város tnkormányzata. az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum
szeruezésében:
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október 21-én Dr. Sáska Lász|ő (1890 Nagyenyed _
1978 Arusha) emlékéreállítandó emléktábla avatása
a Falumúzeum falán.

Avató beszédet mondott: Dr. Kubassek János az érdt
Magyar Fö ldrajzi Múzeum igazgatőja.
Az emléktáblát leleplezte: Pénzes János Isaszeg Város
onkormányzatának alpolgármestere és Szatmáry
Zo|tán azIsaszegi Múzeumbarátok Köre elnöke.

A

megemlékezésen közreműködtek a Klapka Györry Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménytanulói, Bakos Ferenc tanár llr növendékei; Vajda Kamilla
furulyán és Lázár Levente klarinéton népdalt, az iskola zenetagozaténak énekkara
népdalcsokrot adott e|ő. Yezetőjük: Bene Sándorné tanárnő volt. Segítségüket ezúton is
megkö szö nö m, mivel nagymértékb en emelt ék r endezv ényünk színvo nalát !

Isaszeg Város Onkormányzata, Ügyrendi, Jogi és onkormányzati
Szintén megköszönöm
Koordinációs Bizottság elnökének és tagjainak azt a komoly anyagi támogatást, amelynek
révénelképzelésünk megvaló sulhatott, a Múzeumb ar áttok Kö rével kö zö sen
Külön megköszönöm a Városüzemeltetési osztálynak, hogy gépkocsit biztosított az avatő
beszédet tartó, Dr. Kubassek János ígazgatő ur Budapestről Isaszegre szá||itásához és a
rendezvény után I s asz egrő l Erdre tö rt énő visszaszáll itásábo zt.
!

Isaszegi Vállalkozók Egyesülete" a Magvar Eitőernvősiik Baitársi Sziivetsége'
az Isaszegi Népfelkelők és a Falumúzeum szeruezésében

Március 11. ,,A Magyar Királyi Honvéd Légierő harcai a II. világhábonÍ
keleti frontján'' c. vetítettképes előadás
Előadó: Dr. FARKAS JENO nyá. honv. ezredes (Magyar királyi repülő hadnagy)
A rendezvény házigazdája: Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredes úr volt.

A Dózsa Gvtirgv Művelődési otthon

és Múzeum szervezésében

Március 12, -Té|uző -Tavaszköszöntő Ünnep
16.00 - 18.00 Kézműves foglalkozás és kiszebábú készítésa Falumúzeumban
18.00 órakor felvonulás indult a múzeumunktól.

Kerékgyártő László, a Görgei-Kör elnökének előadása a múzeumban,
A
melynek címe: dicsőséges Tavaszi Hadjárat nyomdokain
Itt köszönöm meg Valkony Antal tanitr tlr szíves segítségét,hogy Kerékgyártó urat a

Március 15.

-

Vasútállomásról gépkocsiján múzeumunkbaltozta, íI|. az előadás után vissza is szállította.

október 23. Városi Ünnepi megemlékezést tartott: DR. KONRÁD SUTARSKI,
a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltáraigazgatőja' költő' műfordító.

A

Falumúzeumban i1,30 őrátőI az em|éknap folytatásaként rendharyó történelemóra
keretében vendégünk volt, Dr. Konrád Sutarski igazgatő úr' aki 1956-os visszaemlékezést
tartott az 1000 éves lengyel-magyar barátságjegyében, valamint levetítésre került a 13 év i3
perc című lengyel dokumentumfilm.
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Eevüttműködés Isaszeeért Egvesület
Március
október

26 - án ö sszejö

vetelét'

án Kó zgyulését,
D ecernb er 3 - án Kar ácso nyi
6 -

ö

s

sz ejö

vetelét tartott a int ézményünkb en.

Időszaki kiállítás:

Az e|őző évrőI áthízódó ,,Testvértelepüléseink képekben'' c. kiállításunk december 31-ig
volt megtekinthető.

''Válogatás az1848149-es szabadságharc feg5rvereiből'' c. időszaki tárlat.
A tárgyakat a HM Hadtörténeti Múzeumától kaptuk kölcsön. A kiállítás 20II. április 1.

-

április 30. között' nyitva tartási időben volt látogatható.
A kiállítás megvalósu|ásáért, ezűton is köszönetet mondok a

HM Hadtiirténeti Múzeum
ilazgatőjának, Dr. Kedves Gyula ezredes úrnak, valamint Isaszeg Város

onkormányzatÍnak, hogy gépkocsit biztosított a targyak Budapestről - Isaszegre történő és
vissza szá||ításához!
A kiállít ást rendezt e : S zmoIicza J ő zsef gyi4t eménykezelő
Kiállításra került többek között:
Csappantyússá alakított lovassági karabély XIX. sz. közepe, Franciakovásból csappantyússá
átalakított 1798 M lovassági pisztoly, 1824 M huszár és ulánus legénységiszablya, 1827 M
törzs- és ftítiszti szablyahuszár és ulánustisztek számára, I828l40 M gyalogos puska, Kossuth
bankók, Űrgolyókartács (Srapnel), 3, 6 és i2 fontos ágyugolyók, stb.

október 6. _a tiszteletére-tablókra kasírozott történett' anyag készítésévelemlékeztünk meg
az ar adi 1 3 tábornok kivégzésének 1 62. évforduloj áró l.

október 21-én négy habkartonra kasírozott tablót készítettem Dr. Sáska LászIő
emlékt áb

la av atásho z kapcso

é|etérőL,az

ló dó an.

Az állandó kiállítás

szoba és konyha enteriőrjében, sikerült konzervá|ás után elhelyezni
Szép Gyula volt isaszegi lakos ajándékát egy különleges csizmahuzőt, Vinczefffné Jeney
KIára ajándékát, egy tökgyalut, valamint Szilágyi György isaszegi lakos édesapja, néhai
Sz1|ágyi Sándor nyomdai grafikus, a FalumúZeum Baráti Körének egykori elnöke
hagyatékábő|származő,régi működőképes ,,Dévat,, márké4u ébresztős vekkerórát.

Aiándékozások:

Könwadománvok:
Szakkönyvtárunk vásárlás útján 1 db' ajándékozás révén13 db könywel gyarapodott.
Ajándékozóink voltak: vitéz Bolváry József (1 db)' Prof Dr. Frisnyák Sándor (1 db)' Isaszegi
Múzeurnbarátok Köre (1 db), Jéney Sándor Budapest (2 db), Nizalowski Ernő Budapest
(1 db), SzilasligetértKözhasznú Egyesület (1 db), Dr. Varga Kálmán történész (6 db).
Ez évben jelent meg Dr' Yarga Kálmán legújabb kötete Nagyboldogasszony Baz1|Ika
Máriabesnyő (1759-2000) címmel, melyből egy tiszteletpéldányt könfiárunk is kapott.
A könyvnek isaszegi vonatkozása is van, hiszen a kötetben olvashatunk először Sztras István
oltárépítő munkásságarőI. A történész munkáját jómagam is segítettem.

kata|oguá|ása megtortént, az állomány
fenti könyvek az 59612. és a 737 - 749 sorszám alatt lettek

Valamenn)'i kön}rr, szerző

nyilvántartása naprakész. A
nyilvántartásba véve.

és cím szerinti

Tárgyi adománvok:
Szép Gyula volt isaszegi lakos fielenleg Mendén é1): 1 db jó állapotú egyedi készítésű
csizmahuzőt, Hajdú Sándor Isaszeg Magyar u.lakos: 23 db különböző méretű himzett
textíliákat, asztalterítőt' stb., Bazsik Béla Isaszeg, Erdő u.37. alatti lakos: KISZ kupák,
serlegek 1970-es évekből, azIsaszegi KISZ Alapszervezet zász|őja M: kb. 150 x 80 cm, ''Pro
Patria I9I4" feliratú gyúru, /Szegedi József hagyatékéhóy A magyar gyalogság története c.
könyv és különböző dokumentumok, Kurucz Tamás Isaszeg, Buda u. 28. a|atti lakos:
''ALLER'' Képes családi |apját (1926. jíJI. 2.) 2]. számtő| - (1926. dec. 31.) 53. számig, 1 db
Singer varrógépet /kisebb hiányossággaV, Szi|ágri Györry Isaszeg, Ady E. u. 9. alatti lakos
Jó állapotú ébresztős, mechanikus régi ''Dévai'' vekkerórát' Horváth István isaszegi lakos,
osztáIyvezető: 5 db Különböző keretezett oklevél a Városházétrő| az 19]}-es -80-as évekből,
ó db különboző méretuhímzett textília' zász|ő, ''Névadó ünnepről'', stb. szintén az l970-es,
80-as évekből, 1 db 3 Krajcáros 1800-ból (II. Ferenc német-római császár és cseh király
arcképe látható apénzérme első oldalán).

Vinczefffné Jeney Klára Isaszeg, Madách Imre u. lakos egy Í.nszná|t, de jó állapotú
ETA-400 porszívót és egy szarvasi írőasztalilámpát ajándékozott.
porszívó a külső raktárak takarításéhan nyújt segítséget, a |ámpa pedig aZ irodai
mindennapi munkában van nagy hasznunkra.

A

Ezúton kösziinöm meg ajándékozóink

áldozatkészségét,mellyel hozzáiáru|tak

múzeumunk gyarapít ásához!

Pálvázatokról:
egyre kevesebb számban érhetők el. A kevés közül is
szerint jelentősen javított volna helyzetünkön és
érzésem
megemlíteni,
amely
szeretnék
egyet
korszerűsödhetett volna a múzeum és több látogatót fogadhatott volna!

A Múzeumok részérekítrt pá|yázatok

A NEFMI

minisztere által kiírt 2812011. (VI.l.) rendelete a helyi önkormányzatok á|ta|
fennt artott muzeál i s int ézmények 20 I 1 . év i s zakm al' t ámo gú ás étr ő|.
Apá|yázat 2.$ b, pontjára adtuk volna be apáLyázatunkat, melynek témája:
oktatási célúközösségi terek kialakítására.
A projekt elsősorban Budapesten és Pest megyében működő muzeális irt.ézményekszámára
lett kiírva.
Verseczkyné Sziki Éva igazgatónő kérésére,hogy június l5-re árajánlatot kért (bizottsági
ülésre szeretné azt e|1l:ttatn1), - a fenti pá|yázatta| kapcsolatos munkákat elindítottam.
Felvettem a kapcsolatot a minisztérium pá|yázati referensesével, majd Topor Gyula úrral, a
BioDigit Kft. igazgatőjáva| (Budapest), aki június 10-i megbeszélésünknek megfelelően,
június 14-én Vörös Ferenc és jómagam jelenlétében a múzeumba érkezett. A helyszíni
adott ságo knak meg fele Iő en az alábbiak szerep elt ek vo lna a p áLy ázatb an:
1. Erintőképernyős információs pult
2, Múzeumpe dagő gíai fo glalkoztató IT eszközei

3.

Látványt.ár
osszes költség: 2.933.]50,-Ft, melynek 10% önrésznek kellet volna meglennie!

Topor Gyula úr június 15-én e-mailben a részletes -szakmailag kidolgozott - árajánlatot
részünkre megküldte. Komoly munka feküdt aZ előkészítésben,de sajnos igazgatónő
tájékoztatása szerint önrésá az önkormányzat nem tudott felvállalni. Ezért, e próbálkozásunk
az addig b e fekt et ett munka ellenére, meghiúsult.
Nagyon jó lenne, ha a jövőb en) aZ onkormányzat páIyázati önrészt (tartalékot) biztosítana,
egy es etleg es múzeum i p áIy ázatho z, min. 1 0 0. 0 0 0, - Ft -t al.

Az Isaszegi Múzeumbarátok Kiire az Adő loÁ-nak 2008.

és 2009. évi felajánlásaiból több
(április hónapban), va|amint az
vásárolt
mint 200 ezer forint értékűhangtechnikai berendezést
NCA 20II. évi működésipá|yázatán elnyert 175.000,-Ft támogatásból - a Baráti Kör saját
péruénekkiegészítésével- egy korszerű digitális Canon 1100D tükörreflexes
fényképezőgépetvásárolt, hozzátele objektívet' pótakkumulátort, memóriakártyát, stb.

fenti technikai eszközök, ugyan a Baráti Kör tulajdonában vannak, de nagyban
hozzájarulnak a műzeumi rendezvények színvona|ának emeléséhez és segítik a múzeum
dolgozőjának a munkáját (új fenyképezőgép). Köszönet érte a Múzeurnbaráti Körnek!

A

Média kapcsolatok:

Aprilis 6-án a ',MoSt a Buday'' c. M-IVI műsorban a Falumúzeumról tartott többek között

rövid ismertetést, Verseczkyné Sziki Eva igazgatőnő.
Szmo|icza József rövid riportban ismertette a Mária Rádió hallgatóival a május 22-i |engyel
délutanunk programját, valamint június hónapban a Kossuth Rádió ,,Hajna|táj,' c. reggeli
műsorában szerepelt, melyben az isaszegi csata és aPárbqfa történetét ismertette.
Ugyanebben a műsorbanhangzott elegy riport, a péceli úti Képesfa készítőivelis.

A

Falumúzeum és a város honlapján, valamint az onkormányzati Tájékoztatőban is
folyamatosan megjelentettük, programjainkat, rendezvényeinket' hírt adtunk azo|<rőI.
Köszönjük Adorjánné Fehér Eva és Haszara Andrea szíves segítségét!
Tisztségek:
Szmolicza József tagja a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületnek, a
Magyarországi Tájházak Szövetségének (egyéni tag) és aZ Együttműködés Isaszegért
E gyesületnek' titkára az Isaszegi Múzeumb arátok Kö rének.
Itt köszönöm meg Isaszeg Város onkormányzatának Hatvani Miklós polgármester úrnak, a
Városüzemeltetési .osztá|y vezetőjének, Horváth István úrnak és munkatársainak,
Verseczkyné Sziki Eva igazgatónőnek és munkatársainak' a Jókai Mór Városi Könyr{árnak,
az oktatási ttttézmények ígazgatóinak és tanárainak, valamint Szatmáry Zoltánnak IMK
elnökének és a Múzeumbarátok Körének a Falumúzeum részérenyújtott értékessegítségét'
támogatását,mellyelhozzájárultakmuzeá|isgffi teményünkhatékonyabbműködéséhez,
Isaszeg, zll2.január
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Röviden a 2012. évi terveinkről:

o

Az elmúlt évrő| áthűzódó fotóanyag digitalizá|ásánakbefejezése

és témakörönkénti

csoportosítása.

o A 2011-ben elkezdett plakátjaink fotőzásának folytatása.
o A városi és a zsidó temető régi síremlékeinek, valamint
o

a múzeumi események és a

városi rendezvények esetenkénti fotózása.

Március és október hónapban történeti előadás szervezése a múzeumban.
(Március 31. Kossuth emlékhelyek, e.a.: Reznák Erzsébet történész muzeológus,
múzeumig azgatő, Cegléd Ko ssuth Múzeum.

október: Isaszeg területén

aZ

ókorban

élt szarmata

népcsoport életóről,
mindennapjairól előadás. Előadónak szeretnénk felkérni Dr. Kulcsár Valéria régészt,

o
o
o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o
.
o

kandidátust).
Múzeurnbarátok Körével közösen megemlékezés az új Falumúzeum felépítésének30.
évfordulójáró1.
Moór Anikó művelődésszervező segítségévelmúzeumi gyermek foglakozások tartása.
A HM Hadtörténeti Múzeumtól tárgyak kölcsönzése március 15 és április3O. közötti
időszakra. 1 848/49.es időszaki tárlat készítése.
Középkori tárló korrodált térgyanak konzerválása.
Az udvaron Iévő mezőgazdasági szin tetőzetén cserép csere, oldalainak deszkázása.
A múzeumi előtér felújítása (festés, villanyszerelés, PVC lerakása, stb.).
Iroda helyiségben munkaaszta|kia|akítása, a jobb munkavégzés érdekében.
Külső épületmegvl|ágítő lámpa szerelése, alkonykapcsolóval (boltív alatt).
A WC helyiségek felujítása (festés, mázoLás)
A múzeumi udvar akadálymentesített felújítása.
Az utcai járdaszakaszon a járólapok újrarakása.
Az Isaszegi Múzeurnbarátok Köre pá|yázatanak, rendezvényeinek segítése,abban
való közreműködés laz isaszegi lengyel-magyar baráti kapcsolatok 40. évfordulójára
kiállítás készítése(április 6.), Lengyel délután rendezvények (május, november),
Surman István fafaragő muvész kiállítása (szeptember).
KonzerváIva, saját raktáron lévő anyagunkbőI tárgyak folyamatos kihelyezése a
II. világháborus tárlóba, valamint az tsaszegl szoba és konyha enteriőrbe.
Új szetzeményeink időszaki tár|at.
,,Muzeumi esték'' c. rendezvényeink folytatása azIsaszegi Természetbarát Klubbal és
azIsaszegi Múzeumbarátok Körével közösen fianuár: Isztria, Szlovén-Alpok; február:
Hazánk gyönyöní tájain II.;)
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