Visszatekintés: a Falumúzeum tiiÉéneteMásodikrész
Az elmúIt évben ünnepeht)k az új FalumÚzeum ótodósónak harmincodik és a múzeumolopÍtós negyvenötödik
fordulójót Ebből az olkalombóI kérem, hogy fogadjók sok szeretettel emlékező írósom mósodik részét
969-ben mega|aku|t a Falumuzeum Baráti Kore, amelynek tagjai tevékenyen részt vettek a gyu1temény gyarapításában is. Etto| az idŐto| egy Uj mÚzeum fe|éprtéséneka
teruét szovogették, hiszen a gyujtemény elhelyezése nagy
oromet je|entett, de egyben sÚ|yos gondokat is okozott. Az
]

épÜ|et rendkívÜ| roSSZ á|lapota, a nedvesség |assan az osszegyr1lt tárgyak épségétkezdte veszélyeztetni.
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A he|yzet

a

gondolatot Szathmáry

Zo|tán

muzeumvezetó-

ben, hogy

1

kez-

tarthatatlanná vá|ni.
9:n
Mindezek megérleltékazt

mihamarabb

év-

sadaImi munkában készítetteel, e|vá|la|va a mŰszaki e|lenori
feladatokat is.

Tobb terv kozÜl a |egjobbnak az |átszot|, hogy a falu X||'
században épÜ|t Szent Máfton-mŰemléktemp|oma me|letti
p|ébániaépÜletet szerezzék meg a mÚzeum elhe|yezésére.
A kozség p|ébánosa fe| is aján|otta vo|na az épÜletet egy
uj p|ébániáért cserébe, de az ehhez szÜkséges pénzt a faIu
nem vo|t képes e|Őteremteni. Sajnos eZ a teru nem valósulhatott meg, így a muzeum me|letti terÜ|etet 1e|o|ték ki az
építéshe|yének, de a Nagykozségi Tanács nem akarta azt a
mÚzeum részére átírni' Háromszor kel|ett építésiengedélyt
kérni. Hány gáncsvetést, rosszindu|atot kel|ett e|szenvednie

fe| ke|l építeni az uj épÜ|e-

az értékvesztŐ és értékhamisrtó vi|águnkban annak, akinek

tet' Az e|határozást tett ko-

azigazság és akarat vezérelte tetteit toret|enÜl, hogy szel|emi
orokséget hagyjon ránkI VégÜ| a Nagykozségi Tanács vál|a|ta
az épÍtést,de további anyagi támogatást nem tudott nyujtani.
Az éprtkezéshez szÜkséges pénzt részben a Pest Megyei Tanács és a Pest Megyei MÚzeumok lgazgatÓsága biztosÍtotta,
de a mŰrzeumbaráti kor á|ta| gyŰjtott adományok, a tég|ajegyekbŐl befo|yo pénz és mindeneke|Őtt a kozség lakósainak,
iparosainak, a mÚzeumbaráti kor és a Honismereti Szakkor

a hivatalok
utvesztŐiben, szervezte
az uj fa|umÚzeum építé-

vette. Elindult

sét. (Munkáját mindvégig

és

segÍtette
támogatta
Prokszo Po| né pedagogus,
a mÚzeumbaráti kor e|noke, va|amint az elnokség
tagjai.) Az Új Fa|umrjrzeum

épÍtésitervrajzát Simon
Jozsef isaszegi épÍtésztár-

tagjainak á|dozatos, onkéntes munkája tette lehetŐvé, hogy
két évig tarto építkezésután az uj Falumuzeum 19B2' okto-

ber 2-án Ünnepé|yesen megnyitotta kapuját' Ezze| megva|Ósu|t Szathmáry Zo|tán tobb éwizedes á|ma' ,,Megszente|t
lsaszeg tnkormányzati Tájékoztató

ház ez, a ku|tura háza, ho| e|ódeink é|ete, nemes harcaink
em|ékei ta|á|hatók.,'
Szathmáry Zo|tán munkásságát számos kitÜntetésse| ismerték e|, koztÜk a Lengyel Népkoztársaság Érdemrendje

(l97B) és a Lengye| Ku|tÚráért Érdemrend (l9B3) a mÚZeUmvezetŐ azon erófeszítéseit honorá|ta, ame|yekke| _ az

isaszegi csatában e|esett |engye|ek em|éke e|ótt tiszte|egve _
szé|es kor kapcso|atrendszert építettki a mai Lengye|ország
és a kozség kozott'
A mÚzeumbaráti kor tagjai az építkezésértkifejtett munkájukért a Pest Megyei Tanács Kozm ve|Ődési dr1át nyerték e|'

trommel koz|ok néhány korabe|i bejegyzést a muzeumi
vendégkonyvbo|:

Őszinte szívbŐl orulÜnk oz (lj mÚzeumnok, eredményes
munkolkodist kívonunk tisztelette| és nogyrabecsuléssel: Bihori JÓzsef megyeí m(lzeumÍgozgotÓ

szolgilt, hogy Temesvirril eljThettem, és
részt vehettem ezen o gyonyorŰ megnyiti unnepségen.
KívÓnom oz utinunk kÓvetkezÓ ifjoknok, h,gy igyekezzenek megbmerni o torténelmeÍ és megbecsu|ní oz itt
|évi gozdog onyogot! Szothmiry KÓroly, Temesvor

Nogy ÓromÓmre

BihorÍ Jozsef megyei m(lzeumigozgoto unnepi beszédét tortjo
l9B2' oktÓber 2-on

RégÓto ohojtott vÓgyunk teljesult ezze| o megnyítÓvo|' Most
mÓr bíztosítékotlitjuk onnok, hogy o sok évtizedes fi-

rodsogos munkovol osszegyŰjtTtt emlékek jÓ helyen
vonnok.

Juhisz Vilmos, Budopest

Elismerésse/ és csodÓlottol odÓzom SzothmÓry ZoltÓnnok, o

m(lzeum vezetÓjének és o m zeum építÓinek. Dr, Durr
SÓndor, Budopest
Őszínte tisztelet egy embeil életcélmegvolÓsulosiért, és
mindozoknok, okík ebben o munkobon kozremŰkodtek.
Huszt Zolton

Aki lotto o régi _ romos épuletben isszezsÚfolt _ m(lzetlmot, oz tudjo, eZ aZ uj mekkoro elórelépést jelent.
Dr. He|es Kirolyné
A te|jesség igénye né|kÜ| megem|Ítem azoknak a nevét, akik
Lelkes isoszegi osszonyok egy csoportjo, okik ,,oronyos kezukkel"

széppé vorozsoltik oz uj muzeum helyiségeit oz

A régi m zeumbe|so

itodisro

id'

Szathm áry Zo|tán

m zeumépítŐ munkásságát

segítet-

ték, és akikre még én is emlékezem (hiszen jómagam is
mint a Honismereti Szakkor titkára az építkezéstobb mUnkafázisában do|goztam)' HortobÓgyi Jonos, SzobÓ lstvon,
Pologo JenÓ, Pologo Liszlo, Jonosi Jozsef, Bujtis LÓszli,
Szomosvolgyi Tibor, Szémon JÓzsef, Hojdu Jinos, Ecseri
Miholy, Urbin Vince, Tith Sondor. Volkony Antol tanár Úr
(akinek koszonhetŐen a he|yi uttorők is kivették a részÜket
az építkezésbő|),Horgitoy Miholy és lmre Jonos tanár urak,
ifj' Szothmiry ZoltÓn, Vosiczo Ferenc, Kocsis lstvin, Hernyes
lstvin, Juhosz Vilmos, Bognir Zolton, Szobo Cyulo, Durdo
Jinos, Erki lstvÓn, Hojdu JÓzsef, Bozsík Bélo, MészÓros Jonos, Kovocs MihÓly, Burion Liszlo, Szekeres lstvon, KoszÓs
Tibor, Kovocs lstvin, Koposztis Vince, Bokso |mréné,Popp
Elek. Nogy Ferenc és l/eres Míhily, az ArÉsz aszta|osÜzem
do|gozÓi. Skribek SÓndor és Hojdu Jozsef, a Lignifer |pari
Szovetkezet dolgozoi. Legifjobb Szothmory Zolton, Szoroz
Jozsef, SzobÓ Jonos, Forkos Attílo, Tihon Attílo, Szmoliczo
JÓzsef, a Honismereti Szakkor tagjai. A szentgyorgypusztai
erdészet kőmuvesbrigádja, a HM CÖdolIoi Cépgyár mUnkásai, az isaszegi Fehérváry Mik|ós honvéd|aktanya szabadidos, onként je|entkezŐ honvédei. .
Még lehetne soro|ni a le|kes isaszegieket, akik szeretett
fa|ujukért, m zeumukért á|dozatot hozva anyagi|ag vagy társadalmi munkávaI segítettékaz építkezést.
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