Tava|y szeptember

l5-én Surmon lstvon népi faÍarago mu-

vész kiá||ításának Ünnepé|yes megnyitó1át tartottuk a ku|turá|is orokség napjainak társrendezvényeként (az erro| készÜ|t
fényképes beszámoIot a |ap oktoberi számában o|vashatták).
A Pista bácsi gyonyorŰ aIkotásaibó| készÜ|t kiá||ítás szeptember végéigvolt |átogathato, s igen sokan tekintették meg'

október 6-án kiál|ítást készítettunka tizenhárom aradi
vér1anÚ kivégzésének] 63. évfordu|ó1a tiszte|etére.

oktober l3-án régóta tervezett torténe|mi sétánkat sikemegva|osítanunk az Ezeréves kertbe, az egykorr Nyír faIu
em|ékmuvéhez. A kirándu|áson mintegy hetven fo vett részt,
foleg diákok, de fe|nottek is szép számmaI vo|tak. Rovid is_
mer1etést SzotmÓry Zolton, az |saszegi MÚzeumbarátok Ko_
rÜ|t

rének e|noke tartott az em|ékmuné|.
,56
lengye| szemme| címme|
október ]9-én A magyar
rendhagyó torténelemórát tar1ottunk a Fa|umÚZeum nagy_

Pest, Pi|is és So|t torvényesen egyesu|t megye monographiája cÍmu munká1ában (1816) o|vasható. Ebben aszerzÓ ktz|i,

hogy 1f 32-ben lsaszegen lengyelek telepedtek

le.

termében. A megem|ékezés e|oadó1a dr. Durr Sondor, az
MBK e|nokségi tagja vo|t. Kozremukodtek a Damjanich János
Álta|ános lskoIa és a Klapka Cyorgy Á|talános IskoIa és AMl
tanu|ói' Az ]956-os magyar forradaIom és szabadságharc
is szép pé|dája volt a |engye|-ma8yar barátságnak, hiszen

a lengye|ek eIsoként nyujtottak segítséget Magyarországnak.
oktober 2o-án tartottuk meg aZ uj FaIumuZeUm átadásának harmincadik évforduló1a a|ka|mábo| rendezett em|ékkiá|lításunk megnyito1át. KoszontŐt mondott Szatm áry Zo|tán,
majd Szmoliczo Jozsef gyŰ1teménykeze|o roviden ismertette
a FaIumÚzeum létrejotténektorténetét.A nagyszámÚ kozon-

sé8 me|lett me$iszte|te je|enlétéve|megemlékezésÜnket
Hotvoni MiklÓs po|gármester és számos képvise|Ő is.
November l7_én rendezte meg aZ |saszegi Muzeumbarátok Kore hagyományos lengyel dé|utánját a Fa|umuzeumban A mi szabadságunkért és a tiétekért!_ Az 1B3o/3l-es
Ún. novemberi |engye| fe|ke|és hatása a magyar iroda|omban
címme|. A délután házigazdája dr. DÜrr Sándor, a mÚzeumbarátok korének elnokségi tagja vo|t' Kozremukodtek a Klapka Cyorgy Á|ta|ános Isko|a és AMI tanárai és tanulói. Ez a |en-

November 24-én kerÜ|t sor aZ ldoutazás a torténelem
nyomában címŰ e|Őadás-sorozatunk e|sŐ részéreSzarmaták
békébenés háborÚban címme|. RendezvényÜnk e|oado1a
dr, Kulcsor Volério régész,a Szegedi Tudományegyetem
docense vo|t. MegismerkedhettÜnk az |saszegen is é|t szarmaták szokásaival, ételeive|, ruházatáva|, é|etmodiávaI stb.

D

gye| délután is nagyszeruen sikerÜ|t, nagytermÜnk zsÚfo|ásig

me$e|t a ha||gatósággal. Koszonet érte dr. DÜrr Sándornak és
a

m

vészetoktatási intézmény tanárainak és tanulóinak.

E rendezvényÜnk a csucspontja volt az évfordulos megemlékezéseinknek. Koszonet a V/ysocki Légio Hagyomány_
orzo EgyesÜ|etnek, hogy Budapestrol e|jottek kozénk, s a
|engyel |égió zász|a1áva| és két |égiós katonávaI me$iszte|ték
rendezvényÜnket. RendezvényÜnk után mé|tán és bÜszkén
va||hatjuk magunkénak Zenon Tarnowski |engye| dip|omata 1912_ben a Lengye|ország címu fo|yórratban írt cikkének
fomondatát: Isaszeg a lengye|_magyar barátság je|képe' Remé|juk, hogy ez így |esz még sokárg, de nemcsak az ezeréves barátság kote|ez erre bennÜnket, hanem Isaszeg |engye| mÚ|tja is. A |egkorábbi említéserrol Ca|góczy Károly
Isaszeg onkormányzati Tájékoztati

A

műve|ődési otthon munkatársai ko|esbó| készÜ|t finom
ételkósto|óva| |epték meg a gyerekeket és a fe|nőtteket egyaránt, valamint egy kézmŰves.foglalkozással is várták az érdeklódó fiatalokat, ame|yen bŐrbó| készÍthettekkarkotót.
Dr. Ku|csár Valéria régésznagysikerű e|Őadásának

is koszön-

hetóen úgy érzem, hogy mé|tón emlékeztÜnk meg aZ e|mÚlt
évben mÚzeumunk átadásának évfordu|ójáró|
Számos rendezvényÜnk zaj|ott a fent |eírtakon kÍvu| is,
pé|dáu| a Múzeumi esték című vetÍtett képes sorozatun(
Notter Bélo szakszerŰ ismertetése me||ett.
Énhiszem és va|lom, hogy a telepÜ|és ku|turá|is é|etében
a Fa|umúzeum je|entős Szerepet to|t be. A nehéz gazdasági
he|yzet e||enére is hiszek a fej|Ődésében, és bízom abban,
hogy a FaIumúzeum mrjködése fenntartható |esz' Az Isaszegre látogató turisták és az isaszegiek is igénylik a város múzeumá na

(

gazdag he|ytorténeti a nya

gá na

k me$eki ntését.

Ezúton mondok köszönetet a Fa|umúzeum működéséhez, i|letve az e|mÚ|t évi jubileumi rendezvényeink sikeres
lebonyo|Ításához nyÚjtott támogatásért Hatvani Miklós po|gármester úrnak, dr, Székelynéopre Mório osztá|yvezetó
asszonynak, H o rvóth lstvó n no k, a városÜzeme|tetés vezetőjének, Verseczkyné Sziki Évoigazgati asszonynak és munkatársainak, Szatmáry Zo|tánnah az lsaszegi Múzeumbarátok
Köre e|nökéne( az e|nökségnek és a tagoknak, a he|yi iskolák igazgatóinak, tanáraiknak, diákjaiknak, a városi konyvtár
vezetőjének és do|gozóinak, az |saszeg Önkormányzati Tájékoztató szerkesztőségének és az isaszegi po|gároknak.

BefejezésÜ| Váci Mihá|y A mi ereklyéink címŰ munkájábó| egy rövid rész|etet szeretnék idézni annak bizonyságáu|,

hogy miért is ke|l a ,,mi erek|yéinket,,az utókor számára megőriznÜnk, miért is van szÜkség a múzeumra.
,,...Csinóljotok mojd egyszer múzeumot ozokból o villonyelekből, omelyeket o béresek sebes tenyere csiszolt üvegfényesre, Gy(Ljtsétek össze mojd ozokot oz istólló-ojtófélfikot, melyeket o nekitimoszkodó kocsislegények homlokoi
darzsaltek gömbölyűre' oyŰjtsétek mojd össze o kotonolódókot, melyek két Vilóghóborút jórtok be, és leltórozzútok
fol a szÍvszorítÓon nyomorult kis kocotokot, egy cselédem.

ber minden istóllÓotthoni és lovészórokbo vitt, meghitt vogyonót. Gyű1tsétek össze mojd o kenyérsútő lopótokot, o
rozskenyerek koro hojnoli dogosztÓteknőit, o boltik, kopik,
koszók nyeleit. Cyűjtsétek össze o régi szerszómnyeleket, ho
kezet okortok szorítani ozokkol, okiknek jogutódjoi vogyunk
o boldogsógigényben' Cyű1tsétek össze o szerszómnyeleke| o mi ereklyéinket, melyekről még mo is sÜt, porózslik,
fényesen rogyog sok.sok nemzedék erős, szigorú, kétségbeesett és biztotó kézfogóso. ÁllÍtsitok ki ezeket oz ereklyéinket _ ho csok jelképesen ls _ mindenütt és mindenkinek
hozzóférhető módon, életúnk keresztÚtjoin' S időnként szorÍtsuk meg keményen ezeket oz ereklyéket. Nogy szÜkség
Von ró,,,

Ez a mÚzeumbarátok korének hitval|áSa, ez a Fa|umúzeum kÜldetése!
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