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Beszámoló a Múzeumi Kiállítóhely 2011. évi munkájáró|

,,A múzeum mindig érték marad''

Röviden a Múzeumi Kiállítóhely főbb feladatáról:
Gondoskodik a gyűjteményben lévő nyilvántartott kulturális javak megőrzéséről, állaguk
védelmérő1, kiállításokon és más módon történő bemutatásáról' közművelődési,
múzeumpedagógiai hasznosításáról. Kiállításokat rendez, előadásokat szeTvez)

tanulmányokat, ismeretterjesztő munkákat, időszaki kiadványokat jelentet meg.

Röviden munkánkról:
Az elmúlt évről elmondható, hogy fegye|mezett, spórolós pénzigyi keretek között működött a

Falumúzeum - Múzeumi Kiállítóhely. Sok tekintetben visszafogottan teljesítettük az e|muIt

évet, ez á|ta|ában azt je|entette, hogy kevesebb ellátmány felvételére került sor és nagyobb
összegű beszerzés,beruházás, fejlesztés nem történt, mindezt annak érdekében tettük, hogy a

múzeum fo lyamato s műkö dését b izto s ít ani tudjuk.

Az év végón a megspórolt pénzünkből, mintegy 44.000,-Ft-ból csúszásmentes (bézs színű)
ipari linóleumot vásároltunk' hogy a muzeáIis intézményünk előterének padozatát
felújíthassuk. A régi csempe járő|ap nagyon csúnya és csúszás veszélyes, a ráhelyezett
padlószőnyeg az idó múlásával elkopott.

Az év során kezdeményezésemre és Notter Béla (ITK' elnök) hathatós segítsége révén,
Verseczkyné Szki Éva ígazgatónő támog atásával, sikerült két új kitíizőt készíttetnünk, melyen
a Honvédszobor és a múzeum udvarán lévő ,,Huszárszobor'' volt látható. Atmérőjük 58 mm.

Külön öröm volt számunkra, hogy Dr. Székelyné opre Mária oktatási referens á|ta|

szerkesztett, ,,Isaszeg Zsebkalauz,' c. színvonalas kis tájékoztatő fúzet, városunkról
megjelenhetett és aztmuzelmunkban árusíthattuk. Mind a jelvények' mind aZsebkaIauzután
nagy volt az érdek\ődés. A ,,Zsebka|auz,, kiadását a jövőben is biztosítani kell! Sikerült
megvásárolni április 6-ra a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Kiskön}Mára ,'Isaszeg
Városnéző Séta'' c. kötetéből 250 db, valamint a Múzeumbarátok Köre színes képeslap1aiból
200 db-ot, me1lyel bővítettük az árusitható kiadványainkat' növelve ezze| is a bevételeinket.

A kiállításunk megtekintését folyamatosan biztosítottuk' szükség esetén szabad napon'
szabadság a|att is, ha kellett vasárnap reggel 8-kor nyitottam ki a múzeumot!

' Isaszesi Természetbarát Klub



Múzeumi Kiállítóhelyünk már hagyományosan részese aZ ,,Isaszegi Csata Emléktúranak,
hiszen ekkor reggel 6-tó1 - 12 őráig a 15, 30 és 45 km-es teljesítménytúra egyik eI|enőrző
pontja vagyunk. E'z évben egy különlegesen szép emlékbé|yegzőt is készíttetett az ITK,
köszönet érte! Ekkor a kirandulók számátra, biáosított a kiállítás megtekintése
kedvezményeSen.
Látogatóink száma hasonlóan alakult az elmult évihez (3.500 ftí), a látogatók többségét a diák
látogatók adják, és az ország különböző részeiről érkeztek l.nzzát-lk. Kiadványokból és
belépőjegyekből a bevételünk: I75.250,-Ft,-Ft volt. A Múzeumi Kiállítóhely munkatársa
Szmo|icza J. több alkalommal is tartott a csoportos látogatók részére tétr|atvezetést
alkalmanként. egy óra időtartarnban.
Belépőjegy áraink: Teljes áru: 300,-Ftlftí Kedvezményes (diak és nyugdíjas): 150'-Ft
A helyi iskolások- nem egyénileg- csoportosan tanőra keretében és aZ Isaszegi
Múzeumbarátok Köre tagjai díjmentesen látogathatjak kiállításunkat. Kormányrendelet
a|apján a hónap első vasárnapja, valamint nemzeti ünnepeink is díjmentesen látogathatók.

Szmo|icza József gyűjteménykezelő sokrétű munkája kiterjedt a következőkre: különböző
rendezvények meghívóinak elkészítése' a meghívók széthordása, a rcndezvények szervezési,
terem e|őkészítő munkáira (terem berendezése, takarítása, stb.), az egész épület folyamatos
takarítására, valamint az utcai rész takaritása. A múzeumpark gondozása (öntözés, flívágás,
uirágágyás talaj-előkészítő munkái, vtrágú|tetés, kapálás' f;ík ga||yazása, sövényvágás, stb.),
osszel a na1y mennyiségű utcai falevél összegyűjtése, télen a hó eltakarítása. Múzeumbarátok
Kö re p ályá zat ainak kés zítés ében kö zreműkö dés ( szab adnapo n is), stb.

Sikerült a ,.,S1armatakori Kurgúnok Isaszegen,' c. tablót (140x70 cm), az Archeológiai
Értesítő régi számából szkennelve, laminálva, habkartonra kasíro zva fdtűjitan| mivel a régi
esáétikailag erősen kifogásolható volt. A II. világháborus tétrtőhoz is készült 2 db fotő,
habkartonra kasírozva.

Az év során azu.n. Pozíciő lista elkészült, amely a Kiállító-teremben atárgyak helyét mutatja
meg. Follattam a pozitiv fotóink digitalizáIását, szkennelését, mellyel teljes egészében nem
végeztem és áthuződik a végső befejezése 2012 évre.

Az l938-ban Isaszegről készült Grqzer József fele filmet 9,5 mm-es kb. 10 perc időtartamú,
a további biztonságos megőrzés érdekében átadtuk aMagyar Nemzeti Filmarchívum részére.
Ennek fejében kaptunk egy Béta és egy DVD másolatot a filmről. Sajnos a korábbi általunk
átirt kazetta tönkre ment, ezért volt indokolt a fentiek megtétele.

Társadalmi munkában Szabó Gyula lakatos. a IMK2 tagja segítségével a következő munkákat
végeztük el:

Május 19. 13,00 - 14,30 tárlók felvitelében a padlásra segítség.
Július 6. Raktarak előtti fedett részen egy dexion-salgó elemekből tároló szerkezet készítése
9,30 - 13,00 oráig,lakat felszerelése
Július 27.9,30 - 12,30-ig fonott drót szerelése kutya kennel'
December 10-én: 8,00 * 17,00 Uj utcai szemeteskuka készítése, saját anyagból, egyedi
elképzelés szerint, Co2 poroltó felszerelése a Kiállító-teremben.
osszesen : 18 óra

2 Isaszegi Múzeumbarátok Köre



Továbbá:
Novernber 11-én Ft'ldi Alexandra (volt múzeumi szakkörös): falevél gereb|yézésben és

annak bezsákolásban segített, a fészer előtt területen 14,00 - 16,30 őráig,
Az Isaszegi Falumúzeum több száz az 1960-as és i970-es évekből származő filmplakáttal
rendelkezik, melyeket korábban Sz1|ágyi György isaszegi lakostól kaptunk ajándékba. Az
értékes plakátok édesapja néhai Szilágyi Sándor nyomdász-grafikus gffiteményéből
származnak. A plakátok között nemcsak hazai, hanem külfoldi anyag is szép számmal
található. A nagymennyiségű anya1 feldolgozáséű.rcz nyűjtott segítséget - az Európai
onkéntesség éve alkalmából - Kocsis Éva fríiskolai hallgató (volt múzeumi szakkörös) és

bátyja Kocsis István isaszegi lakosok. A plakátok fotőzását Kocsis István saját

fényképezőgépével és technikai eszközeive| végezte el. Az önkéntes munka 2011.
szeptember l7-én L4 .19 őráigtartott.

Proksza Ildikó (IMK tagja3;, virágkertész ez évben is ajándékozott több mint száz tő
virágpa\ántát a balkonládáinkba és a kórágyásunkba. Ildikónak köszönhetően idén is
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.tólajándékba.

Káposztás István (IMK tagja) is több alkalommal segített különböző munkáknál.

Ezúton köszöniim meg tinkéntes segítőink áldozatos munkáját!

Ktilcsiinzés:

Az MTA Régészeti Intézete részére - a Pest megye régészeti topográfiája újabb kötetének (az

egykori asződi és gödöllői járás területe) - fotóáatás és ra1zo|tatás céljából 13 db régészeti
tárgyat adtunk hivatalosan kölcsön július 15. - szeptember 27. közötti időtartamra.

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatősága kérésére 1 db műtárgyat, mely nálunk letétbe volt
helyezve (Karoling lándzsacsúcs)' hivatalosan a Szentendrén megnyíló ''Nem múlt el
nyomtalanul ...'' - Honfoglalás kori leletek Pest megyében c. régészeti kiállításhoz és

vándorkiállításho z adtuk kö lcsön.

Kiizművelődési programi aink
Folytattuk a ,,Múzeumi esték'' c. rendezvényünket, amely 2007-tő| Szmo|icza József
kezdeményezésére indult el. Közös szervezésben azlsaszegi Természetbarát Klubbal (ITK) és

a Múzeumbarátok Körével. A vetítettképes programjaink előadója: Notter Béla (ITK elnök),
aki mindig igen felkészülten és szakszeruen vezett az eIőadásokat. A vetítéseken általában
50-60 ftí 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 ryönyiirű tájain II. képek az ITK 2010. II. felévi túráiróVlsaszeg-
környéke, Vértes, Velencei-hegység' Bakony, Pilis, Gödöllői-dombság, Cserhát' Balaton-felvidék, Gerecse. A
Mikuláskereső turáÍL résávevő isaszegiek viszontláthatják gyermekeiket, unokáikat, saját magukat/

, Isaszesi Múzeumbarátok Köre



Március 19. _ Vízesések, Tavak, szurdokvölryek _ Karintia /Eisenstadt (Kismarton),
Hochosterwitz vára, Goldeck-csúcs (2142 m), Millstatti-tó, Porcia-kastély, Rosegg-kastély, Pyramidelkogel-
kilátó, wörthi-tó, Malta.völgy (Fallbach-, Gössfalle-, Melnik-vízesés, Gmünd), Groppenstein-szurdok, Ruggu-
szurdok, ossiacher-tó, Minimundus (a világ leghíresebb épületei kicsiben), Weissen-tó, Garnitzerr-szurdok,
Rei sseck (224 5 m), Seeboden (Bon sai-múz eum), C:r az. l

November 19. - oroszország_ cárr fővárosok és környékük
(Mo szkva és S zentpéterv ár környéke)
December 10. - Hazánk gyönyörű tájain I. - képek aZ ITK 20II. első felévi túráiról
(Gödöllői-dombság' Gerecse, Budai-hegység, Cserhát, Bükk' Máfta, Dráva-mellék, Kőszegi-
hegység, Börzsöny).

Isaszegi Múzeumbarátok Köre szer.vezésében m egvaló sult program ok:

Január 23 . Isaszesi Múzeumb arátok Köre Kö zsvűlése

Március 5. _ Magyar őstörténet új alapokon Kr. e. kb. 2000-től
Elő adó : DR. FARKASINSZKY TIB oR, a kö zgazdaságtudomány kandidátusa'
a magyarságtudomány bö lcsésze' ma1y ar ősvallás- és őstörténet-kutató.

Május 22.

,,WITAJ MAJ, PIQKNY MAJ!'-
r,Écy ÜovozÖLvE GYÖxyÖnÚ MÁJUS!

,,Totus tuus _ Egészen a Tiéd''
NE FÉLJETEK! emlékezés Boldog II. János Pál pápára

A rendezvény védnöke: Gulyka József plébános' kerületi esperes, címzetes prépost úr'
a délután háztgazdé4a: SzmoliczaEva művelődésszervező, a IMK tagja volt.

Program:
Dr. Dürr Sándor, a Múzeumbarátok Köre elnökségi tagja:
II. János Pál a Lengyel pápa -bevezető előadás
Szabó Eszter egyetemi hallgató ELTE LengyelTanszék:
II. János Pál: Ne feljetek! - referátum
Gulyka József címzetes prépost úr: II. János Pá|pápaboldoggá avatása.
Az e|őadások után kötetlen beszélgetés, valamint a II. János Pá| |átogatása Magyarországon,
és a Ne féljetek! Című filmek megtekintése zárta. A Pápai Himnuszt a Rk. Egyház kórusa
ének elt e, mellyel nagy mért ékb en emelt ék rend ezv ényünk színvo nalát.
A hagyományos Lengyel délután rendezvényeinknek igen nagy sikere Van' mindig
..teltházas,'!
A rendezvénÍ támogatta: LengyelNemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Budapest)

Dr. Dürr Eva egyetemi tanársegéd (Budapest)
Kovács Attila vállalkozó (Isaszeg)
S zmo|icza Jó zs e f (I sas zeg)
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November 12. Za wolnoSó naszQ i wasz4! _ A Mi szabadságunkért és a Tiétekér"t!
PII,SUDSKI MARSALL, A MODERN LENGYEL Árrnnr MEGTEREMTŐJE
A Lengyel Függetlenség Napla (Narodni Dan Nezavislosti) 1918. november 17-éhez
kapcsolódik, amikor is 123 év szünet után kapta vissza fiiggetlenségót és szabad'ságát
Lengyelország.
A Lengyel déIután házigazdája: Szatmáry Zo|tán a Múzeurnb arátokKörének elnöke
Program:
Dr. Dürr Sándor, a MúzeumbarátokKörének elnökségi tagtra:
Józef Pilsudski marsall, a lengyel államférfi - előadás
Szabó Eszter egyetemi hallgató' ELTE Lengyel Tanszék:
My pierwszabrygada-Mi az első brigád - előadás

A megemlékezést követően beszélgetés Pilsudskiról, lengyel katonadalok hallgatása és film
megtekinté se zárta a rcndezv énf'.

Eljöttek a rendezvényre az Isaszegen jól ismert Wysocki Légiő Hagyományőrző Egyesület
tagjai Máté Endre hagyományőrző fohadnagy vezetésével. A légió két katonáju Éltuo'ti
marsall emlékére díszőrséget á|lt a rendezvényen.

Idei megemlékezésünkön két nsuga|mazott katonatiszt
is jelen volt. A tiszt urakat Máté Endre mutatta be.
Elsőként a 97 éves magyar-lengyel származásu
Ni2alowski Ernő lengyel repülő százados urat, A
Lengyel Hadsereg Hőse, aki cserkészkorában, Varsóban
rnég találkozott és kezet foghatott Pilsudski marsallal. A
92 éves Bolváry Jrízsef magyar kir. huszár Ítíhadnagy úr
éIetrajzát Máté Endre foglalta össze.

A rendezvénÍ támogatta:

Lrlffil
lfltitil
1ilffilil
lüts|{|

Lengyel lrÍ'ézet (Budapest)
Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Budapest)
Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művéizetoktatási
Ir.úézmény
Dr. Dürr Eva egyetemi tanársegéd (Budapest)
Proksza Ildikó (Isaszeg)
Szmo7tcza Jó zsef (I saszeg)

onkormá rátok Kö lumúzeum
szervezésében:

október 21-én Dr. Sáska Lász|ő (1890 Nagyenyed _
1978 Arusha) emlékére állítandó emléktábla avatása
a Fa|umúzeum fa|án.
Avató beszédet mondott: Dr. Kubassek János az érdi
Magyar Fö ldrajzi Múzeum igazgatőja.
4z emléktáblát leleplezte: Pénzes János Isaszeg Város
onkormányzatának alpolgármestere és Szatmáry
Zoltán azIsaszegi Múzeumbarátok Köre elnöke.



A megemlékezósen közreműködtek a Klapka Györry Altalános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulói, Bakos Ferenc tanár ir növendékei; Vajda Kamilla
furulyán és Lázár Levente klarinéton népdalt, az iskola zenetagozatinak énekkara

népdalcsokrot adott eIő, Yezetőjük: Bene Sándorné tanánő volt. Segítségüket ezúton is
megkö szö nö m, miv el nagymért ékben emelt ék rend ezvényünk színvo nalát !

Szintén megköszönöm Isaszeg Város onkormányzata, Ügyrendi, Jogi és onkormányzati
Koordinációs Bizottság elnökének és tagjainak aá a komo|y anyagi támogatást, amelynek
révén elképzelésünk megvaló sulhatott, a Múzeumbarátok Körével közösen!
Külön megköszönöm a Városüzemeltetési osztálynal1 hogy gépkocsit biáosított az avatő

beszédet tartó, Dr. Kubassek János igazgatő úr Budapestről Isaszegre szá|Iításához és a
rendezvény ut án I sasz egrő 1 É rdre tö rt énő visszaszáll ításáho z|

Isaszegi Vállalkozók Egvesülete. a Magyar Eitőernvősök Baitársi Szövetsége.
az Isaszegi NéDfelkelők és a Falumúzeum szenezésében

Március 1l.. ,,A Magyar Királyi Honvéd Légierő harcai a II. világháboru
keleti frontján'' c. vetítettképes előadás
Előadó: Dr. FARKAS JENÖ nyá. honv. ezredes (Magyar királyi repülő hadnagy)
A rendezvény házigazdája: Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredes úr volt.

A Drízsa Gviirgv Művelődési Otthon és Múzeum szervezésében

Március 12. _ TéItjző -Tavaszköszöntő Ünnep
1ó.00 - 18.00 Kézműves foglalkozás és kiszebábú készítés a Falumúzeumban
18.00 órakor felvonulás indult a múzeumunktól.

Március 15. _ Kerékryártő Lász|ő, a Görgei-Kör elnökének előadása a múzeumban,
melynek címe: A dicsőséges Tavaszi Hadjárat nyomdokain
Itt köszönöm meg Valkony Antal tanár ur szíves segítségét, hogy Kerékgyártó urat a

Vasútállomásról gépkocsiján múzeumunkbahozta,1||. az előadás után vissza is szállította.

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

A Falumúzeumban 11,30 őrátő| az em|éknap folytatásaként rendhagyó történelemóra
keretében vendégünk volt, Dr. Konrád Sutarski igazgatő úr, aki 195ó-os visszaemlékezést
tartott az IOOO éves lengyel-magyar barátságjegyében, valamint levetítésre került a 13 év 13

perc című lengyel dokumentumfilm.



EeYüttműködés Isaszeeért EgYesület

Március 26 - an ö sszejövetelét,
október 6 - Ín Kö zgytt|és ét,

D ecemb er 3 - án Kar ácso nyi ö s sz ej ö vetelét tartotta int ézményünkb en.

Időszaki kiállítás:

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

,,Yá|ogatás az!848149-es szabadságharc feg;rvereiből'' c. időszaki tár|at.
A tárgyakat a HM Hadtörténeti Múzeumától kaptuk kölcsön. A kiállítás 2011. április 1. -
április 30. között' nyitva tartási időben volt látogatható.
A kiállítás megvalósulásáérl., ezuton is köszönetet mondok a HM Hadtörténeti Múzeum
igazgatőjának, Dr. Kedves Gyula ezredes úrnak, valamint Isaszeg Város
onkormányzatának, hogy gépkocsit biztosított a tárgyak Budapestről - Isaszegre történő és
v is sz a sz áIIit ás áho zt,

A kiállítást rendezte: Szmolicza József gffiteménykezelő
Kiállításra került többek között:
Csappantyússá alakított lovassági karabély XIX. sz. közepe, Franciakovásbó1 csappantyússá
átalakított 1798 M lovassági pisztoly' 1824 M huszár és ulánus legénységi szablya, 1821 M
törzs- és ftítiszti szablyahuszár és ulánustisztek számára, 7828140 M gyalogos puska, Kossuth
bankók' Űrgolyókartács (Srapnel),3, 6 és 12 fontos ágyugolyók' stb.

október 6. _a tiszteletére-tablókra kasírozott történeti anyag készítésével emlékeztünk meg
az aradi 13 tabornok kivégzés érrck 162. évfordulójáról.

október 21-én négy habkartonra kasírozott tablót készítettem Dr. Sáska Lász|ő é|etérő|, az
emlékt áb la av atásho z kapcso ló dó an.

Az állandó kiállítás szoba és konyha enteriőrjében, sikerült konzervá|ás után elhelyezni
Szép Gyula volt isaszegi lakos ajándékát egy különleges csizmahuzőt, Vinczeffuné Jeney
Klára ajándékát, egy tökgyalut' valamint Szilágyi György isaszegi lakos édesapja, néhai
Szllágyi Sándor nyomdai grafikus, a FalumúZeum Baráti Körének egykori elnöke
hagyatékábol származő, régt működőképes ,'Dévai'' márkájú ébresztős vekkerórát.

Aiándékozások:

Kiinwadománvok:

Szakkönyvtárunk vásárlás iltján I db, qándékozás révén 13 db könywel gyarapodott.
A1ándékozóink voltak: vítéz Bolváry József (1 db), Prof Dr. Frisnyák Sándor (1 db)' Isaszegi
Múzeumbarátok Köre (1 db), Jéney Sándor Budapest (2 db)' Nizalowski E'rnő Budapest
(1 db), SzilasligetértKözhasznú Egyesület (1 db), Dr. Varga Kálmán történész (6 db).
E'z évben jelent meg Dr. Yarga Kálmán legújabb kötete Nagyboldogasszony Bazilika
Máriabesnyő (1759.2000) címmel' melybőlegy tisáeletpéldány.t könyvtárunk is kapott.
A könyvnek isaszegi vonatkozása is van, hiszen a kötetben olvashatunk először Sztrizs István
o|tarepitő munkásságáról. A torténész munkáját jómagam is segítettem.



Valamennyi kön}rv, szerző és cím szerinti kata|oguá|ása megtortént, az állomány
nyilvántartása naprakész. A fenti könyvek az 59612, és a 737 - 149 sorszám alatt lettek
nyilvántartásba véve.

Tárgvi adományok:

Szép Gyula volt isaszegi lakos fielenleg Mendén él): 1 db jó állapotú egyedi készítésű
csizmahuzót, Hajdú Sándor Isaszeg Magyar u.lakos: 23 db különböző méretű hímzett
textíliiíkat, aszta|terítőt, 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
Patia I9I4,, foliratú gyurő, lSzegedi József hagyatékábőy A ma1yar gyalogság története c.
könyv és különböző dokumentumok, Kurucz Tamás Isaszeg, Buda u. 28. a|atti lakos:
''ALLER'' Képes családi |apját (1926. jul. 2.) 27. számtol - (1926. dec. 3 i.) 53. számig, 1 db
Singer varrógépet /kisebb hiányossággaU, Szilágyi Gyiirgy 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 Városhazárő| az l970-es -80-as évekből,
ó db különböző méretúhimzett textília, zászlo, ''Névadó ünnepről''' stb. szintén az I97O-es,
80-as évekből, 1 db 3 Krajcáros 1800-ból (II. Ferenc német-római császátr és cseh király
arcképe |áthatő apénzérme első oldalán).

Vinczefffné Jeney Klára Isaszeg, Madách Imre u. lakos egy haszná|t, de jó állapotú
ETA-400 porszívót és egy szarvasi írőaszta|i|ámpát ajándékozott,
A porszívó a külső raktárak takarításéban nyújt segítséget, a |ámpa pedig az irodai
mindennapi munkában Van nagy hasznunkra.

Ezúton köszönöm meg ajándékozóink áldozatkészségét., mellyel hozzájáru|tak
múzeumunk ryarapításához!

PáWázatokrő|z

A Múzeumok részére kitrt páIyázatok egyre kevesebb számban érhetők el. A kevés közül is
egyet szeretnék megemlíteni, amely étzésem szerint jelentősen javított volna helyzetünkön és
korszerűsödhetett volna a muzeum és több látogatót fogadhatott volna!

A NEFMI minisztere által kiÍrt 28l20I1. (VI.l.) rendelete a helyi önkormányzatok á|ta|
fenntartott muzeális tntézmények 201 1. évi szakmai támogatásáról.
ApáIyázat 2.$ b, pontjára adtuk volna be apá|yázatunkat, melynek témája:
oktatási célú közösségi terek kialakítására.
A projekt elsősorban Budapesten és Pest megyében működő muzeális intézmények számára
lett kiírva.
Verseczkyné Sziki Éva igazgatónő kérésére' hogy június 15-re árajánlatot kért (bizottsági
ülésre szeretné azt e|juttatni), - a fenti pá|yázatta| kapcsolatos munkákat elindítottam.
Felvettem a kapcsolatot a minisztérium pá|yázati referensesével, majd Topor Gyula urral, a
BioDigit Kft. igazgatőjáva| (Budapest), aki június 10-i megbeszélésünknek megfelelően,
június 74-én Vörös Ferenc és jómagam jelenlétében a múzeumba érkezett. A helyszíni
adotts ágo knak meg fe lelrő en az alább iak szerep elt ek vo lna a p á|y ázatb an:

1. Erintőképernyős információs pult
2. Múzeumpedagógiai foglalkoztató IT eszközei

?. Látván7n.ár
Osszes költség: 2.933.750,-Ft, melynek I0% önrésznek kellet vo]na meglennie!



Topor Gyula úr június i5-én e-mailben a részletes -szakmailag kidolgozott _ áraján|atot
részünkre megküldte. Komoly munka feküdt az előkészítésben' de sajnos igazgatőnő
tájékoztatása szerint önrészt az önkormányzat nem tudott felvállalni. Ezért, e próbálkoiásunk
az addig b efektet ett munka e llenére, meghiúsult.

Nagyon jó lenne, ha a jövőben, az onkormányzat pá|yázati önrészt (tartalékot) biztosítana.
egy es et leg es múzeum i p á|y ázatho z, min. 1 00. 000, -Ft -t al.

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre az Adő loÁ-nak 2008. és 2OO9. évi felajánlásaiból több
mint 200 ezer forint értékű hangtechnikai berende zést vásérolt (április hónapban), va|amtnt az
NCA 2011. évi működési pá|yázatán elnyert 175.000,-Ft támogatásból . a Baráti Kör saját
pénzének kiegészítésével - egy korszerű digitális Canon 1100D tükörreflexes
fényképezőgépet vásárolt, hozzátele objektívet, pótakkumulátort, memóriakártyát, stb.

A fenti technikai eszközök, ugyan a Baráti Kör tulajdonában vannak, de nagyban
hozzét1áru|nak a muzeumi rendezvények szinvona|ának emeléséhez és segítik a múzeum
dolgozójának a munkáját (új fenyképezőgép). Köszönet ért'e aMúzeumbaráti Körnek!

Média kapcsolatok:

Aprilis 6-án a,,Most a Buday'' c. MTV1 műsorban a Falumúzeumról tartott többek között
rövid ismertetést, Verseczkyné Sziki Éva igazgatőnő.
Szmo|icza József rövid riportban ismertette aMária Rádió hallgatóival a május 22-itengye|
délutánunk programját, valamint június hónapban a Kossuth Rádió ,,Hajnaltáj'' c' reggeli
műsorában szerepelt' melyben az isaszegi csata és aPárbajfatörténetét ismertette.
Ugyanebben a műsorbanhangzott el egy riport, a péceli úti Képesfa készítőivel is.

A Falumúzeum és a város honlapján, valamint az onkormányzati Tájékoztatőban is
folyamatosan megjelentettük' programjainkat, rendezvényeinket' hírt adtunk azo|<rőI.
Köszönjük Adorjánné Fehér Eva és HaszaraAndrea szíves segítségét!

Tisztségek:

Szmo|icza József tag|a a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületnek' a
Magyarországi Tájházak Szövetségének (egyéni tag) és az Egytittműködés Isaszegért
E gyesületnek, t itkára az Isasze gi Múzeurnb arátok Körének.

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 Kón5qárnak,
az oktatási tntézmények igazgatóinak és tanárainak, valamint Szatmáry Zoltannak IMK
elnökének és a Múzeumbarátok Körének a Falumúzeum részére nyújtott értékes segítségét,
támogatását. mellyel hozzájáru|takmuzeá|is gyűjteményunk hatékonyabb működéséhóz.
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Röviden a 2012. évi terveinkről:

Az elmúlt évrő| áthuzódó fotóanyag digitalizálásénakbefejezóse és témakörönkénti
csoportosítása.
A 20 I 1 -ben elkezd ett plakátj aink fotő zásának fo lyt at ás a.
A városi és a zsidó temető régi síremlékeinek, valamint a múzeumi események és a
váro si r endezv ények esetenkénti fotózása.
Március és október hónapban történeti előadás szervezése a múzeumban.
(Március 31. Kossuth emlékhelyek' e.a.: Reznák Erzsébet történész muzeológus,
múzeumig azgatő, Cegléd Kossuth Múzeum.
október: Isaszeg területén az ókorban
mindennapjairól előadás. Előadónak szeretnénk

élt szarmata népcsoport életéről'
felkérni Dr. Kulcsár Valéria régészt,

o

a

kandidátust).
Múzeumbarátok Körével közösen
évfordulojáról.

megemlékezés az új Falumúzeum felépítésének 30.

Moór Anikó művelődósszervező segítségével múzeumi gyermek foglakozások tartása.
A HM Hadtörténeti Múzeumtő|tárgyak kölcsönzése március 15 és április30. közötti
idő szakr a. I 8 48 l 49 - es idő szaki t árlat készít ése.
Középkori tárló korro dá|t tárgyanak konzerv á|ása.
Az udvaron |évő mezőgazdasági szlntetőzetén cserép csere' oldalainak deszkázása.
A múzeumi előtér felújítása (festés, villanyszerelés, PVC lerakása, stb.).
Iroda helyiségben munkaas zta| kia|akítása, ajobb munk av égzés érdekében.
Külső épületmegvilágitő lámpa szerelése, alkonykapcsolóval (boltív alatt).
A wC helyiségek felújítása (festés, mázo|ás)
A múzeumi udvar akadályment esít ett feluj ít ása.
Az ut c ai j ár d aszakaszo n a j áró lapo k új rarakás a.
Az Isaszegi Múzeurnbarátok Köre pályázatainak, rendezvényeinek segítése, abban
való közreműkődés laz isaszegi lengyel-magyar baráti kapcsolatok 40. évfordulójára
kiállítás készítése (április 6.), Lengyel délután rendezvények (május, november)'
Surman István fafaragő művész kiállítása (szeptember).
Konzervá|va, saját raktáron lévő anyagunkbő| tárgyak folyamatos kihelyezése a
II. világháborus tárlóba' valamint az isasiegiszoba ésIonyha enteriőrbe.
lJ i szerzeményeink idő szaki tár|at.
,,Múzeumi esték'' c. rendezvényeink folytatása azIsaszegi Természetbarát Klubbal és
azIsaszegi Múzeumbarátok Körével közösen fianuár: Isztria, Szlovén-Alpok; február:
Hazátk gyönyöní tájain II.;)
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