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Az elmÚlt évben Ünnepe|tÜk az Új FalumÚzeum átadásának
harmincadik és a mÚzeuma|apítás negyuenotodik évfordu-
loját, ebbŐ| az aIka|ombó| kérem, fogadják sok szeretettel
em|ékezŐ írásom harmadik részét.

Az isaszegi Fa|um zeum |étrehozása egyedÜ|á||Ó vo|t

a megyében. Példaérték vo|t az a szé|es korrj társadalmi
osszefogás, ami az építkezést ovezte, de nemcsak az épÍt-

kezésné| mutatkozott meg ez az osszefogás, hanem a tég-

|ajegyek árusítása során is' Proksza Pá|né és Baksa |mréné
fáradhatat|anuI járták a házakat, hogy miné| tobb pénzt tudja-

nak osszegyrjjteni a 20,50, és l00 forintos téglajegyekbŐ| a

m zeumépÍtés javára. Az uj Fa|umÚzeum Szathmáry Zo|tán

(l 90l-l9B9) mÚzeuma|apító munkásságát dicsérte. Zo-
|í bácsi jótevő em|ékét híven örizni fogják a késŐi unokák.

Á| dozatkészségu kért koszonet!
A Fa|umrjrzeum országosan is egyedÜlá||ó ifj sági munkát

végez. l993tÓ| 2006-ig mrjkodott a Herman ottó ,,Zo|dszí-
ves,, TermészetvédŐ Szakkor, honismereti és természetvé-
delmi munkát végezve. A gyerekek nemcsak |saszeg torténe|-

méve|, természeti értékeive|, hanem a m zeum munkájáva|

is megismerkedhettek. Számos kiá|lítást készÍtettek, sok szép
kiránduláson, táborozáson vehettek részt. További informáci-

ó k a sza kko r h o n |a pj á n o |vashatók: |A/1/1IW.Cu m o. h u/szo kko r.

Az e|m |t harminc év alatt a Fa|umÚrzeum vezetói vo|tak:

Szathmáry Zoltán (1967_19B3), Pásztor Béla népmrjve|Ő

(l 9B4-l 993), Vasvári Zoltán néprajzkutató (l 993_l 994).
l 995-tŐ| Szmoliczo JÓzsef, aki 2oo2-ben - miután e|végezte

a gyŰjteménykeze|ói szakisko|át - mint megbízott m zeum-
vezetŐ folytatta munkáját 2008-ig. Abban az évben lsaszeg
Város tnkormányzata átvette Pest Megye tnkormányzatátÓ|
a Fa|umÚzeum mrjkodtetését, ezze| megmentette a bezá-
rástó| a negwen éve folyamatosan m kodŐ kozm ve|ődési
intézményt. Koszonet érte. Az átvéte| Óta osszevonva m ko-

dik a Dózsa Cyorgy M ve|Ődési otthon és a Fa|umÚzeum,
vezetŐje Verseczkyné Szíki Évo népmtjve|Ő.

Az e|te|t évek a|att számos pályázaton eredményesen
szerepelt intézményÜnk, sokáig az isaszegi FaIumrjzeum ne-

ve ott tÜndokolt a je|entŐsebb pályázatok eredmény|istáján.

2000 és 2009 kozott osszesen 43oo000 forint támoga-
tást nyert e| a megbízott vezető a mÚzeum mrjtárgyvéde|mi

he|yzetének javÍtására, restaurá|ásokra. A támogatási osz-
szegbŐ| sikerÜ|t a Fa|um ZeUm tulajdonát képezŐ |itográ-

fiákat, o|ajnyomatokat, Kossuth Lajos fényképét és a Rákó-

czi Kor zász|aját (l906_1922) restaurá|ni (a zász|Ó végsŐ

befejezés ét az on kormá n yzat 1 00 000 fo ri ntta I tá mogatta),

raktárkonténert beszerezni a néprajzi tárgyaink táro|ására, a

mrjtárgyak véde|me érdekében egy nagy teljesítmény k|í-

maberendezést vásáro|ni, e|végeztetni a néprajzi fatárgyaink

rova rká rtevŐk e| len i fertŐt|en Ítését (gázosÍtását), zászlóvitri nt

készÍttetni és raktári po|crendszert kiépÍttetni. Úgy érzem,
hogy ezek a pá|yázati pénzek jelentÓsen javÍtották a mrj-

Zeum mrjtárgyvédelmi helyzetét, és egy tta| oregbítették az

isaszegi FaIum zeum jó hírnevét is. Nem vé|etlenÜ| vagyok
erre a munkámra a |egbÜszkébb.

^2ol2-es 
év a harmincadik évfordu|Ó jegyében te|t. Már

az év e|ején e|kezdŐdtek a mÚzeumban a fel jÍtási munkák a

városÜzemeltetési osztá|y do|gozÓi á|ta|, hogy |ega|ább rész-

ben szebbé varázsoljuk a m zeum egy-egy részét. Ennek
koszonhetŐen meg ju|t a mÚzeumi e|ótér, ame|yet idŐszaki

kiál|Ításokra szoktunk haszná|ni. A pénztárfÜ|ke, az irodahelyi-
ség és az e|haszná|ódott mosdóhelyiségek fe| jÍtása is meg-
tortént. (A PVC-padló és a neonarmat ra vásár|ásáva| anyagi

támogatást ny jtott a mÚzeumbarátok kore.) FelÚjÍtották a

m zeum elŐtti járdaszakaszt is, és kihe|yezték a SzobÓ Cyu-
/o |akatos (MBK tagja) á|ta| készÍtett szemétgytijtŐ edényt.
Ezá|taI a m zeum e|Őtti terÜ|et kulturáltabbá, esztétikusab-
bá vá|t. Koszonet a városÜzeme|tetési osztá|y do|gozÓinak

és vezetŐjének, Horuith lstvÓn rnak a szép és szakszer
munkájukért. Szmo|icza JÓzsef a Fa|um zeum hom|okzatán
|évő felirat savazását, |akkozását, valamint az udvari padok és

a gázóraszekrény festését végezte el.

Rendezvényeink mé|tóak vo|tak a 30. évfordu|Óhoz.

Kossuth Lajos szÜ|etésének 21O. évfordu|Ója aIka|mábó|

Kossuth-emlékhe|yek címŰ vetÍtett képes e|Óadást SZerVeZ-

|saszeg tnkormányzati TájékoztatÓ



tÜnk. E|oadónk Reznok Erzsébet torténész, a ceglédi Kossuth Muzeum igazgato1a

vo|t' KozremŰkodtek a K|apka Cyorgy Á|ta|ános |skola és AMI diákjai, akik gyonyo_

ru Kossuth-notacsokrot adtak elo.

2o12. május 5-én a mÚzeumbarátok korének szervezésében a Légy Üdvozo|-

ve, gyonyoru május _ em|ékezés Szent Hedvig lengye| kirá|yra címme| rendeztÜk

meg immár hagyományos lengye| dé|utánunkat.

A rendezvény védnoke Cu|yko Jozsef p|ébános, keru|eti eSPereS, címzetes
prépost ur volt' a dé|után házigazdája pedig dr. DÚrr SÓndor, az |saszegi MÚ-

zeumbarátok Korének e|nokségi tagja.

A rendezvényen eIhangzott Szobo Eszter Iengye| fiIo|ógus Szent Hedvig, Len-

gye|ország királya, vaIamint Murotovné Durr Évo I.anársegéd (Pázmány Péter

Kato|ikus Egyetem) |mádság Szent Hedvighez címu eloadása. A Boldogasszony

anyánk népi himnuszt elénekelte a romai katoIikus egyházkozség énekkara a

K|apka Cyorgy Á|ta|ános |skola és AMI zenetagozatának kozremukodésével, zon-

gorán kísért Lokos Dorottyo tanárno (fe|készíto tanáraik Tothné Ágoston Vikto-

rio, Bokos Ferenc és Ádim Morionn voltak)' n Hedvig kirá|ynŐ |ábnyoma cí-

mu lengye| népmesét és a Hedvig királyno kesztyuje cím szandomíri |egendát

onodi Szobino és Forogo Levente, a K|apka-isko|a otÖdik osztályos tanuIoi o|-

vasták fe| (fe|készíto tanáruk Kurunczi
lmréné volt).

A rendezvényÜnket támogatta:

lsoszeg Voros tnkormonyzoto, Klop-

ko Cytrgy Áltolinos |skolo és AMt,

Prokszo Cyongyi festomuvész, Pogonyi
CukrÓszdo, Kovocs Attilo vollolkozÓ,

lsoszegi Folumuzeum. Űgy gondo|om,

hogy mindannyiunk számára em|éke-

zetes marad eZ a naP, ame|y szép pé|-

dája vo|t a magyar_|engyel barátságnak.

Sz m o | Í czo J izsef gyujte m é nykeze | Ő


