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Beszámoló a Múzeumi Kiállítóhely 2010. évi munkájáról
„A múzeum mindig érték marad”

Röviden a Múzeumi Kiállítóhely feladatáról:
Gondoskodik a gyűjteményben lévő nyilvántartott kulturális javak megőrzéséről, állaguk
védelméről, kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési,
múzeumpedagógiai hasznosításáról, az intézmény keretei között végzett kutatások
eredményeinek publikussá tételéről. Kiállításokat rendez, előadásokat szervez,
tanulmányokat, ismeretterjesztő munkákat, időszaki kiadványokat jelentet meg.
A gyűjteményi munkáról:
Az isaszegi falumúzeum állandó kiállítása 29 éves, mely kisebb – nagyobb változásokon
ugyan átment, de jellegében változatlan maradt, az 1982-es berendezéshez képest (Központi
Múzeumi Igazgatóság Kiállítás-rendező csoportja által, egy tematikus kiállítást készítettek).
Sajnos kiállításunk az eltelt évek alatt igen lelátogatott, elavult. Kifogásolható a kiállított
műtárgyak és szövegek állapota.
Mindezek alapján az állandó kiállításunk teljes felújításra szorul. Új kiállítási koncepciót
kell elkészíteni szakmuzeológusok, restaurátorok bevonásával (Kiállítási forgatókönyv,
látványterv, közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosulási terv, stb.. A lényege egy
teljesen új, a mai kornak, a műtárgyvédelmi követelményeknek messzemenően megfelelő,
korszerű, látványos elemeket is tartalmazó kiállítás megtervezése, amelynek hangsúlyos
eleme kell, hogy legyen az 1849. április 6-i győztes isaszegi csata (Tavaszi hadjárat első
szakaszának döntő ütközete!) emlékére készítendő kiállításrész (terem hátsó frontján). Majd
ehhez igazítanánk az isaszegi népi életet, helytörténetet bemutató kiállítást (történet, néprajz).
Korábban Szmolicza József mindezeket szorgalmazta a PMMI Szentendre igazgatója és ig. h.
felé (2004.), lépéseket tettünk a Hadtörténeti Múzeum irányába, az 1848/49-es rész
megtervezésére, sőt ígéretet kapott a megyei igazgatótól, hogy a PMMI középtávú tervébe
beillesztik a felújítást. Az új megyei igazgató váltás, ill. az intézmény átadása megakasztotta
ezt a kezdeti folyamatot.

Javaslom, hogy az új Falumúzeum átadásának 30. évfordulójára, (2012. október) készítsük el
az állandó kiállítás szakszerű felújítását. Ezen munkákat az Önkormányzat, a Kulturális

Minisztérium, Hadtörténeti Múzeum és a PMMI Szentendre, valamint különböző pályázatok
segítségével valósíthatnánk meg.
A múzeumunk helyhiányát lehetne csökkenteni a tetőtér esetleges beépítésével. Javasolom
ennek megvizsgálását, az Önkormányzat szakemberei által.
A tetőtérben iroda, adattár-könyvtár és raktárhelyiségek lennének kialakíthatóak, amennyiben
a hőszigetelését teljesen meglehet oldani.
A főépület iroda és adattár helyiségeit kiállítás céljára és helyi foglalkoztató helyiség, Pl.
népművészet, fazekas, szövés, rajz, stb. lehetne használni, amelyre nagy igény lenne!
A múzeumpark alsó részére, a Tornacsarnok felőli oldalon egy kb. 2 m széles és kb. 10 m
hosszú féltetős szín felépítését tenném indokolttá, hogy a mg. eszközöket elhelyezhessük, és
ott konzerválásukat elvégezhessük.
A pince előtt lévő mezőgazdasági szín cserép, kúpcserép, cseréjét szükséges elvégezni,
valamint három oldalának a deszkázását is meg kell oldani.
A II. és I. világháborús tárlók anyagát saját erőből, új és megtisztított, konzervált tárgyak
elhelyezésével sikerült a látogatók részére látványosabbá tenni! Ebben a munkában
segítségemre volt Káposztás István és Jéney Sándor, a MBK tagjai.
A fő feladata intézményünknek a látogatók fogadása, csoportok részére tárlatvezetés
biztosítása. Egyéni vendégeinket élőszavas kíséretben részesítem, a Műemléktemplomról,
Honvédszoborról és a Falumúzeumról ismertetőt készítettem, melyet fénymásolt formában
biztosítunk a látogatók részére. Igény esetén a történelmi emlékhelyekre túravezetést is
vállalok.
Az elmúlt év során múzeumunkat 3695 fő látogató kereste fel, ebből fizető látogató 646 fő
volt, e-téren a csökkenést a korábbi évhez képest az okozta, hogy csak egy iskola teljes
diáksága kereste fel intézményünket, a tavalyi néggyel szemben. Az ingyenes látogatók
többségét a múzeumi rendezvények (kiállítás megnyitók, vetítések látogatói, ingyenes
vasárnap) adják. Óvodás látogatónk 285 fő, múzeumi órán résztvevő 443 fő volt. Az összes
fizető + ingyenes diák látogatók száma: 1641 fő. A belépőjegy áraink a következőek:
kedvezményes (diák, nyugdíjas) 150,-Ft, teljes árú 300,-Ft , a helyi iskolások – nem
egyénileg - csoportosan tanóra keretében, és az Isaszegi Múzeumbarátok Körének tagjai
díjmentesen látogathatják intézményünket. Kormányrendelet alapján a hónap első vasárnapja,
valamint nemzeti ünnepeink, szintén díjmentesen látogathatók.
Az MTA Régészeti Intézete részére kölcsön átadott régészeti tárgyaink (20 db) – átvételi
elismervény kíséretében - február 24-én hiánytalanul visszakerültek a múzeumba. Ezeket a
tárgyakat a készülő Pest megye Régészeti Topográfiája c. kötet részére, fotóztatás céljából
adtuk kölcsön. Szintén kölcsönöztünk tárgyakat a Damjanich János Általános Iskola
helytörténeti kiállítása részére. A kölcsönzött anyag az év végén, szintén hiánytalanul
visszakerült intézményünkbe.
Hatvani Miklós polgármester úrnak köszönhetően, a PMMI Szentendre tulajdonát képező
raktár konténer december 31-ig kölcsön maradhatott nálunk, amely nagy segítséget jelentett.
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Műtárgyvédelem:
Az év elején sikerült a korábban vásárolt rádiófrekvenciás hő és páramérő berendezésünkhöz
1 db külső érzékelőt vásárolni (10.000,-Ft) az átmeneti raktárba. Ennek segítségével a belső
épületből nyomon követhetőek a raktárak hő- és páratartalom értékei. A műtárgykörnyezeti
adatokat folyamatosan mérem és rögzítem, amikor lehetőségem van rá, akkor szabad napon és
ünnepnapon is.
Az elmúlt évben leesett sok csapadéknak köszönhetően, külön feladatot rótt rám, a klíma
berendezés segítségével, a páratartalom leszorítása az optimális értékre, az állandó
kiállításban A textilanyagnál, folyamatosan használok, különböző molyirtókat, csapdákat
megelőző védekezéséül.
Az állandó kiállítást folyamatosan ellenőrzöm, esetlegesen
előforduló biológiai kártevők ellen. Ezért is fontos a megfelelő hő és páratartalom biztosítása,
mert ellenkező esetben, elszaporodásuk várható (gombák, rovarok, stb.)
Egész évben spórolnom kellett, hogy az év végén megvásárolhassam, a tervezett Aclas 88BF
kasszás pénztárgépünket (60.000,-Ft). A készülékkel a látogatók nyugtaadása gyorsabbá és
kulturáltabbá vált. Ennek köszönhetően megszüntethetővé válik majd, a jelenlegi kétkasszás
rendszer (Múzeum és Baráti Kör), amely sokszor okozott gondot, pénzkeveredést, stb.
Korábban a Múzeumbarátok Köre pályázati pénzén vásárolt Canon szkenner és számítógép
segítségével (NCA támogatásból, MBK tulajdona) elkezdtem és folyamatosan halad a
múzeumi fotóanyag digitalizálása, közel 1100 fénykép készült így el, amely munka lassan
halad, hiszen a beolvasással egy időben a fotók javítását is elvégzem. Az így elkészült
képeket, nemcsak számítógépen, hanem DVD lemezen is elmentettem.
Folyamatosan készítettem és december végéig szinte teljesen elkészült a Falumúzeum
„Pozíció listája”, amely a műtárgyak kiállító-teremben lévő helyét, darabszámát és
leltározottsága állapotát adja meg. Vagyonbiztonság szempontjából, ennek elkészítése régóta
váratott magára, számomra nagyon fontos feladat ennek elvégzése!
Az önkormányzat és a Múzeumbarátok Köre pályázati pénzén - általam kezdeményezett átmeneti és gyűjteményraktárak kialakítása még ez évben is tartott. Az átmeneti raktárban
(leltározatlan anyag) a következő munkákat végeztük el, Szabó Gyula (ny. lakatos) a MBK
tagja önkéntes munkája révén: június 17-én 8 – 12,30-ig Dexion Salgó polcrendszer bővítés,
június 20-án 9,30 – 13,00 óráig ajtó szerelés (zár, pánt javítás, fülek hegesztése).
Augusztus 5-én a 9,30 – 17 óráig, a raktár ajtajának szigetelése, lemezelése,
Augusztus 11-én 8 – 11 óráig polc áthelyezése a gyűjteményraktárból az Adattár helyiségbe,
és a raktárba kis asztalka készítése Dexion Salgó elemekből.
Az átmeneti raktár, amely kb. 15 m-es már most is zsúfolt, a gyűjteményraktárba
folyamatosan kerülnek ki a tárgyaink (leltározott történeti, régészeti, néprajzi anyag), itt
gondosan kell eljárni az elhelyezésnél a szintén, kicsi helyiség (15 m) mérete miatt.
A régészeti anyag teljesen átkerült, a történeti és néprajzi (kerámia) anyag elhelyezése
megkezdődött. Itt kerültek elhelyezésre a raktárkonténerből év végén kipakolt plakátjaink, ill.
az adattárból a harmónium és egy nagyméretű olajnyomat is. Sikerült az adattár – könyvtár
helyiség zsúfoltságán valamelyest enyhítenem, az irodából 1 db kétajtós könyvszekrényt saját
magam helyeztem át, mivel a könyvek tárolásához szükséges szekrényeink megteltek.
Szakkönyvtárunk elsősorban ajándékozás révén gyarapodott 24 db könyvvel, melynek szerző
és címszerinti katalogizálása naprakész. Jelentősebb adományozók a következők voltak:
Jéney Sándor ny. honv. őrnagy Budapest 14 db, Dr. Kubassek János igazgató úr (Magyar
Földrajzi Múzeum, Érd) 5 db, a Magyarországi Bem J. Lengyel Kulturális Egyesület 2 db.
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Vásárolni csak 1 db könyvet tudtam, azért csak egyet, mivel az intézmény éves szinten 5000,Ft összeget fordíthat könyvvásárlásra. Évi gyarapodás összesen 25 db könyv volt.
Ajándékozás útján összesen 16 db néprajzi és történeti tárggyal gyarapodott intézményünk,
melyeket „Ajándékozási nyilatkozat” ellenében, iktatva vettem át, és a számítógépen vezetett
Gyarapodási naplóba bevezettem. Főbb ajándékozók: Jéney Sándor, Káposztás István, Palotai
István, Papp Ferenc, Vinceffyné Jeney Klára.
Áldozatkészségüket ezúton is megköszönöm!
Június 11-én megérkezett a várva-várt lovas szobor, amely egy életnagyságú Lehel huszárt
ábrázol műgyantából készítve. A múzeumi átadásnál jelen volt többek között, Horváth István
osztályvezető úr (Városüzemeltetési Osztály), Szatmáry Zoltán a MBK elnöke és a
Művelődési Otthon dolgozói. Többek javaslatára a múzeumkert közepén lévő, Szatmáry
Zoltán múzeumalapító mellszobrának a helye lett volna a legalkalmasabb a felállítás
helyének, de mivel ezt nem tudtuk megvalósítani, így a mezőgazdasági szín előtt, a bejárati
nagykapuval szemben került elhelyezésre a huszár szobor. Jelenlegi helyzetében igazából,
csak szemből élvezhető a szépsége. Talán majd egyszer megvalósítható lesz az udvar közepén
történő elhelyezése is. Az alapító szobrát a múzeum bejáratával szemben (kiskapu) lehetne
elhelyezni.
A Falumúzeum kert felőli oldalán, a falra felerősítve 3 db XIX. sz. végéről – XX. sz. elejéről,
származó fejfát helyeztünk el, amelyeket Pásztor Béla múzeumvezetővel gyűjtöttünk az
isaszegi temetőből az 1980-as években. A munkák megvalósítását Szabó Gyula ny. lakatos
segítségével valósítottam meg. Ezáltal létrejött egy új un. „eresz kiállításunk”. Társadalmi
munka ideje (Szabó Gyula) október 21-én, 10-12 óráig.
Konzerválás közben, az egyik fejfán lévő nevet sikerült azonosítanom (Tihon Mihály
született. 1896 – meghalt 1920.). A többiek adatait is megpróbálom kideríteni.
Szabó Gyula az év során 20,30 óra önkéntes munkával segítette a múzeumunkat.
Káposztás István 11 óra,
A városi és múzeumi eseményeket fotón örökítettem meg Pl. Damjanich isk. átadása, Madách
utca útfelújítása, Trianon megemlékezés, Lengyel délután, stb.
Az országgyűlési és önkormányzati választás szórólapjait az adattár részére, az Isaszegi
Önkormányzati Tájékoztató valamennyi példányát a Könyvtár részére begyűjtöttem.
Karbantartás, felújítás, kertgondozás:
Szmolicza József által:
Az év folyamán a kiállító-teremeben lévő, 3 db fali tárló (külső-belső oldalát), udvari nagy
pad deszkázatát festettem le barna vastaglazúrral (5 db 10 cm-es 2,3 m hosszú deszka).
Felújítottam egy régi rozsdás fogast, mely még a Paulovics kúria berendezéséhez tartozott.
Csiszolás, alapozás, fedőréteg festése szürke színnel.
A nyár folyamán 17 – 20 óra között, a múzeum előtt lévő nagytermetű juharfák gallyazását
végeztem el saját magam. Ez azért volt szükséges, hogy a Madách utca felől a lovasszobor
minél jobban látszódjék.
Az elmúlt év igen csapadékos idő volt, közel 1000 mm eső esett, ennek köszönhetően
gyorsabban nőtt a fű és sűrűbben kellett, a közel 1400 m-es múzeumkertünk fűvágását

4

elvégeznem. A damilos fűszegélynyírónk javításra szorult az év elején, ezzel párhuzamosan
az önjáró fűnyíró gépünk olajcseréjét is elvégeztettem a helyi Husqvarna szervizben.
Természetesen a múzeum előtti járdaszakasz takarítása is a gyűjteménykezelő dolga, télen a
hó eltakarítás, ősszel a nagymennyiségű falevél összegyűjtése és a hátsó udvarba történő
depózása is.
A gyűjteménykezelő ellátja továbbá, az egész belső múzeumépület rendszeres takarítását, a
raktárakkal együtt.
Proksza Ildikó dísznövény őstermelőnek köszönhetően (MBK tagja) idén is kaptunk
virágpalántákat a balkonládáinkba, a körágyásba. A virágok ültetését, gyomlálását, kapálását,
öntözését jómagam végeztem el. Ildikónak köszönhetően sikerült szép virágossá tenni
múzeumunkat. A Szilasligeti egyesület is meglepett bennünket, egy szép egynyári
dísznövénnyel, melyet a boltív alatt láncon függesztve helyeztünk el. Köszönöm
támogatásukat!
Barkóczi József a Múzeumbaráti Kör tagja, készített egy kerékpártárolót, a kivitelezés igényes
és szépre sikeredett, de sajnos a gyakorlat bebizonyította, hogy felnőtt kerékpárok tárolására
nem a legalkalmasabb, ezt inkább egy gyermek kerékpártárolónak nevezhetném, de mindezek
ellenére, a jó szándék a lényeg!
Kérésemre Szabó Gyula (MBK tagja) ny. lakatos kapaszkodó korlátot készített a múzeum
főbejárati lépcsőjéhez, saját anyagából. A festést jómagam végeztem el. Köszönjük
Sz. Gyulának! A korlátnak igen nagy hasznát vesszük a mindennapokban.
A városüzemeltetési osztály részéről:
Székek javítása, glettelés - festés az isaszegi szobában, kerti csap javítás továbbá a számunkra
régóta várt kocsibejáró (07. 12. – 07. 14.) betonozása történt meg, bár mi eredetileg aszfalt
burkolattal szerettük volna, ha teljesül kérésünk, de így is csodálatos lett! Köszönjük a
kocsibejárót az abban közreműködő valamennyi munkatársnak, dolgozónak. Külön köszönet
Horváth István osztályvezető úrnak.
Közművelődés, múzeumpedagógia:
Előadások/rendezvények:
Január 23-án Isaszegi Múzeumbarátok Köre Közgyűlése
Január 30-án Együttműködés Isaszegért Egyesület Közgyűlése és Hímző Szakkörének
foglalkozása február 26-án 10 – 12,30-ig
Február 20-án Isaszegi Természetbarát Klub Közgyűlése (ITK)
Március 14-én 17 órakor a Falumúzeumban, igen sikeres Kézműves foglakozást tartottak, a
Művelődési Otthon munkatársai, ezt követően 18 órakor indult, a hagyományos „Tavaszváró”
fáklyás felvonulás.
Március 14-én (vasárnap) reggel 8,00 órakor fogadtam egy budapesti autóbuszos csoportot!
Március 15-én 9 – 17 óráig fogadtuk vendégeinket. Ezt követően 16 – 20 óráig a
Múzeumbaráti Kör, néhány elnökségi tagja tartott megbeszélést.
Április 4-én, immár hagyományosan, múzeumunk az „Isaszegi csata” emléktúra 1. számú
ellenőrző pontja volt. A 15, 30, 45 km-es túrán résztvevők közül többen megtekintették
kiállításunkat. Ennek időpontja 5,30 –tól – 12,30 óráig.
A Magyar Turista magazin 2010. márciusi számának „Kultúrbarangoló” c. mellékletében,
2 oldalas, színes fotókkal illusztrált cikk jelent meg városunk történetéről, látnivalóiról.
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Ezzel is tájékoztatva az „Isaszegi csata emléktúrára” érkező vendégeket, túrázókat.
Április 6-án a győztes isaszegi csata emléknapján meghosszabbított nyitva tartással fogadtuk
a múzeumunkba érkező látogatókat és a rendezvények részt vevőit (Lengyel - Magyar Baráti
találkozó, emlékbeszéd, koszorúzás, Surman István fafaragó művész által készített kopjafa
avatása és koszorúzása). Jómagam az eseményeket fotón örökítettem meg.
Április 18-án a Pest megye turistája túramozgalom 50 km-es befejező, végállomása volt
múzeumunk. Kiinduló állomása Csévharaszt, az első túrázók a déli órákban, míg az utolsók
19 órakor érkeztek. Mindkét rendezvény az ITK szervezésében valósult meg, mi támogattuk
azt, abban a reményben, hogy Falumúzeumunk jó hírét a túrázók elviszik és máskor is
ismételten meglátogatnak bennünket!
Az április 18-i rendezvényről, városunk történelmi emlékhelyeiről, a Magyar Turista magazin
2010. októberi számában olvashattunk egy szép két oldalas cikket, színes fotókkal
illusztrálva.
„Múzeumi esték”
Az általam 2006-ban kezdeményezett „Múzeumi esték” sorozat keretében az Isaszegi
Természetbarát Klubbal (ITK) és a Múzeumbarátok Körével (MBK) közösen az alábbi
vetítettképes előadásokat rendeztük:
Január
Február
Március
November
December

16.
20.
20.
13.
11.

Izlandi mozaikok
Hazánk szép tájain
Észak olasz tóvidék, Olasz-Alpok
El Camino (Spanyolország)
Hazánk gyönyörű tájain 1. rész

Az előadások egyre népszerűbbek, igény van rá, örömünkre szolgál, hogy egyre többen
látogatják azt, nemcsak Isaszegről, de Budapestről, Gödöllőről, Szilasligetről, Dányból is
jönnek vendégek. Az élményszerű beszámolókat általában Notter Béla az ITK vezetője tarja,
igen lebilincselő és szakszerű előadásmódban.
A „Múzeumi esték”-hez kapcsolódó szervezési munkákat jómagam láttam el (meghívók
szerkesztése, nyomtatása, laminálás, széthordás, A/3-as méretű plakátkészítés továbbá terem
előkészítés, takarítás, székek elhelyezése és visszarendezés). A Városüzemeltetési osztály
segítségével, több alkalommal is kölcsön székek szállítására volt szükségünk a vetítésekhez, a
Művelődési Otthonból. Köszönöm segítségüket (Verseczky Dóra).
A „Múzeumi esték” sorozat 2010./2011. évi első programja október 7-én volt, melynek
megtartására egy kiváló előadót kértem fel, Dr. Kubassek János igazgató úr személyében
(Magyar Földrajzi Múzeum, Érd). Az előadás Isaszeg Város Önkormányzata, a
Múzeumbarátok Köre és a múzeum közös szervezésében valósult meg! Az előadás Isaszeg
egykori orvosa, Dr. Sáska László (1890 – 1978) születésének 120. évfordulója emlékére
valósult meg. A doktor úr 1922 és 1933 között volt Isaszegen házi orvos, MÁV pályaorvos,
fogorvos. Isaszegi feleségével Mojzes /Merényi/ Máriával vándorolt ki Afrikába 1933-ban.
Számos társadalmi egyesületnek volt tagja, patronálója. Rendelője a régi Falumúzeum
épületében volt, majd az ifjú feleségével a Hajnal utcába a „Bagolyvárba” költözött és ott
praktizált. Külön megköszönöm Hatvani Miklós polgármester úr szíves hozzájárulását, hogy
az előadó szállításához, engedélyezte az önkormányzati gépkocsi használatát. Itt köszönöm
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meg továbbá: Verseczkyné Sziki Éva igazgatónő, a Múzeumbarátok Köre és természetesen
nem utolsó sorban, Nagy Nándor gépkocsivezető támogatását.

Dr. Kubassek János vetítettképes előadásának címe:
Afrika legendás csodadoktora Sáska László
Jeles orvos, tudós nyomdokain, Etiópiában és Tanzániában
A résztvevők zsúfolásig megtöltötték a kiállítótermünket, és az előadás végén az előadó szinte
nem győzött válaszolni a jelenlévők feltett kérdéseire.
Több javaslat is elhangzott Pl. Sáska doktorról könyv készítése, emléktábla elhelyezése, az
életéről szóló film megvásárlása DVD-én, stb. Igen nagyszerű rendezvény volt.

Május 22-én az Isaszegi Múzeumbarátok Köre „WITAJ MAJ, PIEKNY MAJ” Légy
üdvözölve gyönyörű május címmel, nagy sikerű lengyel délutánt rendezett a
Falumúzeumban. A rendezvény az 1791. május 3-i lengyel alkotmány ünnepe alkalmából
került megrendezésre. Az eseményt jelenlétével megtisztelte a Lengyel Köztársaság konzulja,
valamint a Wysocki Légió két tagja. A délután házigazdája: Szmolicza Éva
művelődésszervező volt. Előadásokat hallhattunk Dr. Dürr Sándor a MBK elnökségi tagja,
Muratovné Dürr Éva egyetemi tanársegéd PPKE Lengyel Tanszék, Szabó Eszter ELTE
Lengyel Tanszék részéről. Ezt követően kötetlen beszélgetés, majd lengyel tea, sütemények és
bigos étel kóstolója zárta e nagyszerű rendezvényt.
Külön köszönet jár Dr. Dürr Sándornak a rendezvény szervezési munkáiért és Muratovné
Dürr Éva asszonynak, az elkészített finom lengyel étel, a bigos elkészítéséért.
Szerény személyem a helyi szervezési munkákban vettem részt, meghívók szerkesztése,
készítése, stb. Kérésemre a Művelődési Otthon munkatársa Kővágó Zsolt készített egy
hatalmas transzparenst, melyen a fenti cím volt olvasható. A vászonra erősített szöveget a
Városüzemeltetési osztály dolgozói helyezték el a Falumúzeum homlokzatán, egy héttel a
rendezvény előtt. Köszönöm Verseczkyné Sziki Éva igazgatónő és Kővágó Zsolt szíves
segítségét. A rendezvény költségét a MBK biztosította!
Szeptember 18 – 19 –én immár hagyományosan a Múzeumbarátok Körével közösen került
megrendezésre, a Kulturális Örökség Napjai rendezvény. Mindkét napon biztosítottuk a
Műemléktemplom nyitva tartását, őrzését, díjmentesen látogatható volt a Falumúzeum,
valamint Tóth Ottó úrnak köszönhetően mindkét nap megtekinthető volt az Izraelita temető.
Külön megköszönöm Gulyka József c. prépost úr és Ecseri Pál sekrestyés úr szíves segítségét.
Kiállítások:
Az év elején még látható volt az isaszegi csata emlékére - általam - készített
kiállítás a múzeum előterében.
Július 2-án nyílt meg a Múzeumbarátok Köre, Isaszeg Város Önkormányzata, a Dózsa
György Művelődési Otthon és Múzeum közös szervezésében a
„Testvértelepüléseink képekben” c. kiállítás, melyet Székely András Bertalan, a Magyar
Kultúra Lovagja nyitott meg. A kiállítást jelenlétével megtisztelte Hatvani Miklós
polgármester és Pénzes János alpolgármester úr, valamint a Képviselő- Testület számos tagja.
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A kiállítást Szatmáry Zoltán és Szmolicza József rendezték, a munkákban közreműködött
Albert Ferencné Erzsike. A kiállítás megvalósítását segítette: Jakócsné Dabrowska
Magdalena, Verseczkyné Sziki Éva igazgatónő, Székelyné Opre Mária oktatási referens.
Külön megköszönöm a lehetőséget, hogy az önkormányzat gépkocsiján mehettem Budapestre
a Panton dekorációs boltba, a szükséges installációs anyagok megvásárlására.
A kiállítás költségét a MBK pályázati pénze biztosította.
Október 6-án a múzeumunkba érkező Szigethalmi Általános Iskola részére a kiállítóteremben, egy „mini kiállítást” készítettem a kivégzett Aradi 13 vértanú és társaik emlékére.
Az Önkormányzattal, a Dózsa György Művelődési Otthonnal, iskolákkal, könyvtárral, az
Isaszegi Múzeumbarátok Körével a kapcsolat hagyományosan jó.
Egyéb tevékenység:
Munkatársak tisztségei:
Szmolicza József a Pulszky Társaság MME és a Magyarországi Tájházak Szövetségének
egyéni tagja, valamint a Múzeumbarátok Körének tagja.
Közérdekű önkéntes munka a város érdekében:
Március 27-én (Hétfő) Szmolicza József, Balogh Zoltánnal (ITK) és kisfiával együtt
szemétszedésen vett részt a Honvédszobortól a Honvédsírokig tartó piros sáv turistajelzésen
és a Honvédsíroktól az Öregtemplomig tartó zöld sáv turistajelzésen és tisztították meg a
turistautak környékét.
A munka célja, hogy tiszta turistautak fogadják a községünkbe április 4-én és 6-án érkező
kirándulókat. Több nagy zsák szemetet szedtünk össze. 9 – 12 óráig.
Március 29-én (Hétfő) Szmolicza József és Notter Béla a régi zöld sáv turistajelzés temetői
részén, az erdő találkozásánál a nagymennyiségű szemetet szedte össze.
Ráfordított idő: 10 – 15 óra.
Április 1-én Szmolicza József javaslatára, „Honvédsírok” feliratú útbaigazító tábla került a
Sápi út és Honvédsírok felé vezető út elágazásához. A táblát és szövegét Notter Béla
készítette, az oszlopot Szmolicza József festette le, és végül a Városüzemeltetési osztály
munkatársa szerelte fel. A jobb tájékoztatás érdekében volt minderre szükség.
Április 10-én (Szombat) Notter Béla, Szmolicza István, Szmolicza József kerékpártúra
keretében a „Valkói kapunál” a Valkói erdőben találkozott az ottani civil turista egyesület
több tagjával, egy leendő turistaút (Isaszeg – Valkó) megnyitása miatt volt a találkozó.
Ráfordított idő: 9 – 12-óráig
Turistaút bejárás:
Szmolicza József szabadidejében Notter Bélával turistaút bejáráson vett részt június 14-én
(Hétfő) 10 – 15 óráig. A zöld sáv turistajelzést a Kálváriára vezetve és onnan tovább a
hegygerincen haladva menne, ezáltal kikerülné a régi utat, amely a ravatalozó előtt halad és
ér az erdőbe, amely sajnos az erdő találkozásánál, mindig gazos és szemetes. Ezt lehetetlenség
mindig karbantartani, ezért indokolt az új út kijelölése. A bejárásunkat követően az ITK tagjai
az úttisztítást és a jelzések festését elvégezték.
Isaszeg, 2011. január 31.
Szmolicza József
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Röviden a 2011. évi tervekről

Gyűjteményi munka:
Meg kell vizsgálni az állandó kiállítás felújításának lehetőségét. Amennyiben ez
megvalósítható, akkor javaslom a munkák elvégzésének határidejére 2012. október az új
Falumúzeum átadásának évfordulóját. A kiállítás elavult, ebben a minőségében kevés új
látogatót tud vonzani. A régi statikus kiállítások felett eljárt az idő, ezért is szükséges a
felújítás tervezése szakmuzeológusok által (történész, néprajzos, közművelődési, restaurátor).
Kiállítási terv, forgatókönyv készítése, látványterv, műtárgyvédelmi szempontok, közönség-és
múzeumpedagógiai hasznosulási tervek, stb. mind-mind egyformán fontos szempontok.
Javaslom a kiállító-terem végében az isaszegi győztes csatának (1849.IV.6.) emléket állító
rész terveinek elkészíttetésére a Hadtörténeti Múzeum felkérését (Dr. Kedves Gyula
alezredes), mellyel kapcsolatban már korábban tettem lépéseket (2004-2006. években). Ha
mindez elkészül (Kiállítási forgatókönyv, látványterv, stb.) az OKM Közgyűjteményi
Osztályával jóváhagyatni szükséges. Az így jóváhagyott tervvel már lehet különböző
pályázatokon részt venni.
Szükséges az év folyamán megvizsgálni, az Önkormányzat szakemberei által a tetőtér
beépíthetőségének lehetőségét. Ha ez technikailag kivitelezhető, akkor az iroda, adattár
helyiségek, könyvtár felkerülhetne a tetőtérbe. Az irodából és az adattárból új kiállító
helyiségeket tudnánk kialakítani ill. foglalkoztató helyiségeket.
Mivel a múzeumunk saját számítógéppel nem rendelkezik, csak használatra átadottal, ezért
célszerű és indokolt egy belső házi szerver kiépítése, telepítése. Ezen tárolnánk a különböző
adatbázisokat (könyvtár, adattár, fotótár) és az ügyvitel dokumentumait. Biztonsági okokból
fontos ennek mielőbbi elvégzése.
Szakmuzeológus bevonásával a leltározatlan néprajzi és történeti tárgyak leltározása – anyagi
forrás biztosítása.
Az elmúlt évben elkezdett „Pozíció lista” végső befejezéséhez, fotók készítése az állandókiállításban lévő műtárgyakról. Elvégzése fontos feladat a vagyonvédelem szempontjából.
A gyűjteményraktárba az elmúlt évben megkezdett, történeti és néprajzi leltározott anyag
áthordása a főépületből, folyamatos munka.
Az elmúlt évben elkezdett pozitív fotóanyagunk digitalizálása és annak befejezése.
Szükség szerint a néprajzi és történeti tárgyi anyagnál konzerválási munkák végzése.
A múzeumi és városi események fotón történő dokumentálása.
Amennyiben a raktár konténer kölcsön maradhat, abban az esetben az átmeneti raktár
zsúfoltságán is tudunk enyhíteni.
A városi temető régi és értékes sírköveinek, valamint a zsidó temető síremlékeinek fotózása.
Az állandó kiállításban szereplő archív fotók kiváltása másolattal.
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Az ókori anyaghoz kapcsolódó „Szarmata Kurgánok Isaszegen” c. szöveges anyag teljes
felújítása. Időszakosan a raktári anyagból Pl. kerámiákból kiállítás készítése az előtérben.
Isaszegi csata emlékére tablók készítése, esetleg a Hadtörténeti Múzeumtól műtárgyak
időszakos kölcsönzése (2-3 hónapig). Ezeket március 15-re lenne célszerű elkészíteni.
Közművelődési munka:
Tárlatvezetések, múzeumi foglalkozások biztosítása. A különböző rendezvényekhez
kapcsolódó kisebb szervezési munkák végzése (meghívók plakátok készítése, laminálása,
széthordása a tagok felé, rendezvények terem előkészítése, stb.).
Továbbra is biztosítjuk látogató iskolás csoportok részére, egyes néprajzi tárgyak
kézbevételét, közelebbről való megismerés céljából.
Lehetőség van egy-egy tárgy lerajzolására is, ez tavaly igen népszerű volt, sok jó rajz
született, jómagam saját költségemen, képeslappal jutalmazom a sikeresebb alkotások
készítőit.
A „Múzeumi esték” sorozat folytatása (jan. febr. márc. nov. dec.) közösen az Isaszegi
Természetbarát Klub és a Múzeumbarátok Körével.
Március 12. Tavaszköszöntő – tavaszváró fáklyás menet indul múzeumtól a Dózsa György
Művelődési Otthon szervezésében.
Április 3. Isaszegi csata emléktúra ellenőrző pont múzeumunk reggel 5,30 – 12,30 óráig.
Szeptember 16 – 17. Kulturális Örökség Napjai rendezvény szervezése, Műemléktemplom és
a Zsidó temető látogathatóságának biztosítása.
Karbantartás/felújítás:
Falumúzeum főbejárati lépcsőjének, belső udvarának teljes felújítása és akadálymentesítése,
lassan elodázhatatlan feladattá válik.
A múzeumkertben lévő mg. szín tetőcserép cseréjét, kúpcserép pótlását és három oldalának
deszkázását indokolt lenne megvalósítani.
Szintén a múzeumkertben a Tornacsarnok felől a beszámolómban is ismertetett fedett, féltetős
tároló rész létesítése kb. 2 m széles és 8-10 m hosszan. Ezáltal egy új bemutató részt
hoznánk létre, ahol a kiállított tárgyak konzerválása is teljes biztonsággal elvégezhető.
Ezzel párhuzamosan egy – egy járólap elhelyezésével, múzeumkertünk alsó része körüljárható
lehetne. Ebben az esetben szükséges a kopjafa áthelyezése.
Villámvédelem kiépítése.
Iroda átalakítása a minél jobb munkavégzés érdekében, szekrény áthelyezése az adattárba, stb.
Amennyiben a Tornacsarnok felől megépül a féltetős tároló, bemutató rész, abban az esetben
az átmeneti raktár előtt, a hullámpalával fedett részen, a konzerválásokhoz szükséges területet
tudunk kialakítani.
Átmenti raktár ajtajának teljes korrózióvédő alapozása és festése.
Indokolt lenne az 1991-ben társadalmi munkában készült fonott drótkerítésünk és nagykapu
festése.
Isaszeg, 2011. január 31.

Szmolicza József
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