
Ű'i kiállítással gazdagodott a
vá rosi Helytörténeti Gvtiitemény

2oo9. óprilis 4-én, a Testvértelepiilések I, Fesztivúljo kereté-
ben - oz lsoszegi Tiirténelmi Napok programjoként - keriilt
elhelyezésre o Folumúzeumba óllondó jelleggel oz ólomko-
tona-kióllítós.

Az Ünnepé|yes megnyitón mintegy százan vettek részt. Szotmiry Zo|-

tin, a Múzeumbarátok Köre elnökének Ünnepi beszédébő| röviden egy
pár mondatot idézek, aki megem|ékezett a kiá|lítás elŐzményeirŐ| is'

,,Annok, hogy itt o Fa-
Iumúzeumbon uvegvit-
rinben elhelyezett Ólom-
kotono kkol egy elképzelt
csotoj e le n etet I itu n k, n o-

gyon hosszú elŐzménye
van. Pilyózoti úton nyert
allomi timogotissol vo-

|osult meg aZ Ó|omko-

tono-kíillítis ideigle-
nesen o Klopko Cyorgy
Áltolinos lskoIibon e|-

helyezve _, melynek megnyitÓjo 2000, oprilis 7-én volt, A szogvos
keretbil készített Üvegvítrin elhelyezésére okkor o múzeumbon nem
volt |ehetőség. Nogy ÓrÓm szimunkro, hogy 9 év utin most mir
végleg o Folumúzeumbon nyert elhelyezést oz elképze|t csotojelenet
_ o kiÓ|lÍtÓterem bútoroihoz hosonló stílusbon, fibÓl készult uveges
vitrinben. Azért kerult sor oZ ólomkotono-kiillítis megrendezésére
és bemutotisiro, hogy emlékezzunk és emlékeztessúnk. Az o torté-
nelmi múlt, oZ oZ értékrend, omely oz l B4B_49 sze|lemiségre em-
lékeztet, kötelezi o jelen nemzedéket o megőrzésére és fo|ytotisiro.
A tirgyi emlék emlékeztessen o szellemi értékeinkre,,,

A 3 x 1,5 m-es vitrin, a 28 mm-es korhűen megfestett ó|omka-
tonákka| rekonstruá|t csataje|enet térben és időben srjrÍtve mutatja
be az isaszegi csata főbb eseményeit' A terepaszta| e|é guggo|va a

,,fe|vonu|tatott,' köze| l000 ó|omfigura lehetoséget ad arra, hogy e|-

képzeljÜk a csataje|enet sokszínŰségét.
Az isaszegi csata l 60. évfordu|ójának tiszte|etére rendezett em|ék-

Ünnepé|yÜnkön _ aZ |saszegi Múzeumbarátok Köre je|entős anyagi

áldozatvál|a|ásának köszönhetóen, lsaszeg Város tnkormányzata és
Dózsa Cyörgy Műve|Ődési otthon támogatásáva| _ mé|tóképpen em-
|ékezhettÜnk meg az évfordulóról.

Az ólomkatona-kiá||ítást Homoki Cyulo, az Üvegezést Morkel lst-

vin készíÍette, a fábó| készÜ|t tár|ó Szmoliczo lstvon keze munkáiát
dicséri.

Remé|em, hogy a terepaszta| kivá|ó szem|é|tető, bemutató anya-
got nyÚjt az á|ta|ános- és kozépisko|ai történe|emoktatáshoz. Köszö-
net a MÚzeumbarátok Körének és minden közreműködőnek, segítŐ-

nek, hogy mindez megva|ósuIhatott!
Szeretette| várjuk kedves vendégeinket és |saszeg Város |akossá-

gát mÚzeumunk Új,,kiál|ításának,' me$ekintésére!
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