Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre közgyűlése

2012. január 21-én tartotta éves közgyűlését a Kós Károly díjjal kitüntetett
Isaszegi Múzeumbarátok Köre.
A Kör elmúlt időszak munkáját és a 2012-év terveit Szatmáry Zoltán elnök
ismertette, a pénzügyi helyzetéről Tatai Irén gazdasági vezető számolt be. A
Falumúzeum 2011-évi eseményeiről Szmolicza József titkár, a gyűjtemény
kezelője adott tájékoztatót. Levezető elnök Szendrő Dénes, a jegyzőkönyv
vezetője Dr. Dürr Sándor elnökségi tagok voltak.
Tavaly január 29-én tartottuk éves Közgyűlésünket, az azóta eltelt időszak
munkáiról, eredményeiről – a teljesség igénye nélkül – tájékoztatom a
Közgyűlést.
Dobos Olga művész tanárnő segítsége révén „Ajánlást” készítettünk a
Falumúzeum anyagának és Isaszeg kiemelkedő értékeinek az oktató-nevelő
intézményeink munkájába történő beépítésére és a szorosabb együttműködés
érdekében „Helyi értékeink sajátosságaink” címmel, amit jó szívvel fogadtak
tőlünk.
Március 1-vel „Közművelődési megállapodás” aláírására került sor Isaszeg
Város Önkormányzata és az Isaszegi Múzeumbarátok Köre között. A szerződés
100.000,-Ft támogatásról szólt, mely hozzájárult a Kör és a Falumúzeum
színvonalasabb munkájához és a Kör munkatervében meghatározott
tevékenység anyagi fedezetéhez.

Március 5-én történelmi előadást rendeztünk „Magyar őstörténet új alapokon
Kr. e. 2000-től”, melynek előadója, dr. Farkasinszky Tibor kandidátus, a
magyarság-tudomány bölcsésze volt. Az előadást mintegy 40 fő hallgatta.
Az előadás rövidített változata könyvben is megjelent, melyet megvásároltunk
1500,-Ft darabonkénti áron és a Klapka, a Damjanich, a Számítástechnikai
iskolának, a Jókai Könyvtárnak és a Falumúzeumnak ajándékképpen átadtunk.
Március 15. Megemlékezés és koszorúzás a Református templom falán
elhelyezett Kossuth-Petőfi emléktáblánál. Ünnepi beszédet mondott; Bajusz
Árpád református lelkész. Közreműködtek a Klapka György Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
Isaszegi Történelmi Napok április 5-6. rendezvényein tagjaink aktívan
közreműködtek.
Április 5-én 18 órakor dr. Dürr Sándor az isaszegi református templomban, a
Magyar Szabadságtörekvések Emléktemplomában történelmi visszatekintést
tartott.
Április 6-án a Falumúzeumban a Magyar–lengyel Baráti Találkozót tartottunk,
közös koszorúzással, vendéglátással egybekötve.
Előadást tartott Szendrő Dénes: a „Wysocki Légió harca és tevékenysége a
magyar szabadságharcban” címmel.
Ünnepi együttlétünkön jelen volt a budapesti Lengyel Nagykövetség részéről
Monika Przyborowska úrnő, I. osztályú titkár, alkonzul, az Országos
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Gödöllői Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület elnökségi tagjai.
A Katonapallagon az 1849-es honvédhősök, - Ismeretlen Lengyel Kapitány,
Harsányi Bálint síremlékeinél ünnepélyes koszorúzás mellett történelmi
ismertetést tartott Bajusz Dániel, dr. Dürr Sándor, Szatmáry Zoltán és Szendrő
Dénes.
Április 15-én a Falumúzeumban, üzembe helyeztük az újonnan vásárolt
hangtechnikai berendezésünket (melynek értéke 210. 820,-Ft volt).
A Damjanich János Általános Iskola által meghirdetett „Rákóczi örökségünk”
történelmi vetélkedő országos döntő résztvevői jutalmazására 50 db színes
képeslapot ajándékképpen átadtunk.
Május 23-án Lengyel délutánt rendeztünk, történelmi előadással és
vendéglátással egybekötve.
„Légy üdvözölve gyönyörű május” Boldog II. János Pál pápára emlékezve
„Totus Tuus - Egészen a Tiéd” címmel. A jelenlévők kitűzőt kaptak emlékbe.
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Fővédnöke Gulyka József kerületi esperes, címzetes prépost, a délután
házigazdája pedig Szmolicza Éva volt.
Előadók: dr. Dürr Sándor elnökségi tag és Szabó Eszter, az ELTE Lengyel
Tanszékének hallgatója. A Pápai Himnuszt a Római Katolikus Egyház kórusa
énekelte, mellyel nagyban hozzájárultak a rendezvény színvonalához.
A sikeres rendezvényen a Pápa életéről szóló színes dokumentumfilmet is
megtekintett a közönség.
A filmvetítés után a kb. 60 résztvevőt vendégeltünk meg a Dürr Éva tanárnő
által készített lengyel nemzeti étellel, a „bigos”-szal és egy (wadowicei)
krémessel.
Június 25-én a Múzeumbarátok Köre részéről Szatmáry Zoltán és Balázs
István több mint 50 db tuja elültetésén működött közre a péceli úti 1849-es
Képesfa és emlékpark területén.
Október 21-én de. az NCA-KM-11-1761 számú, a „Hatékonyabb működés
elősegítése” című pályázatán elnyert 175.000.-Ft-ból, valamint kiegészítve a
Múzeumbarátok Köre anyagi támogatásával új korszerű CANON
tükörreflexes digitális fényképezőgépet vásároltunk tartozékaival együtt.
Október 21-én du. 17 órakor a Falumúzeumban Isaszeg Város Önkormányzata
és az Isaszegi Múzeumbarátok Köre emléktáblát avatott Dr. Sáska László
(1890 Nagyenyed - 1978 Arusha) Isaszeg köztiszteletben álló orvosa (19221933) Afrika-kutató, természetbúvár emlékére.
Az emléktábla készítéséhez Isaszeg Város Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága
– kérelmünk alapján – saját keretéből 80.000,- Ft támogatást adott.
Az avató beszédet dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
tartotta.
Az emléktáblát Pénzes János Isaszeg Város Önkormányzatának
alpolgármestere, Szatmáry Zoltán a Múzeumbarátok Körének elnöke és
Mészáros Gusztávné önkormányzati képviselő leplezte le.
Közreműködtek a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulói (klarinét, furulya és népdalcsokor
előadással). A megemlékezést kötetlen beszélgetés és filmvetítés zárta.
A délelőtt megvásárolt fényképezőgéppel az NCA pályázati célnak megfelelően
végig fotóztuk a Sáska László emlékére állított emléktábla avatást.
A „Múzeumi esték” vetítettképes sorozatunkat (5 alkalommal) az Isaszegi
Természetbarát Klub, a Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum közösen
rendeztek meg Notter Béla élményszerű úti beszámoló előadásával.
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Január 22. Albánia
Február 19. Hazánk gyönyörű tájain II.
Március 19. Vízesések, tavak, szurdok-völgyek, Karintia
November 19. Oroszország, Moszkva és Leningrád környéke
December 10. Hazai tájakon I.
November 9. Meghívást kaptunk november 11-e, a Lengyel Köztársaság
Nemzeti ünnepe „A Függetlenség Nemzeti Napja” alkalmából rendezett
fogadására, melyet a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete adott a
Szépművészeti Múzeumban. Hárman kaptunk meghívót: Dr. Dürr Sándor,
Szmolicza József és jómagam. Sajnos Szmolicza József édesanyja betegsége
miatt nem tudott eljönni, így ketten vettünk részt a fogadáson.
November 12. A Függetlenség Nemzeti Napja alkalmából Lengyel délutánt
rendeztünk. A vendéglátással egybekötött rendezvényünk témája – „Mi
szabadságharcunkért és Tietekért” PIŁSUDSKI marsall a modern lengyel
állam megteremtője.
A délután házigazdája: Szatmáry Zoltán, az előadók dr. Dürr Sándor és Szabó
Eszter voltak. Az előadások címe: „Józef Piłsudski marsall a lengyel államférfi”
és „Mi az első brigád”.
A lengyel délutánon részt vett a Wysocki légió hagyományőrző egyesület 4
tagja, korhű egyenruhában.
A rendezvényen vendégünk volt a 97 éves Niżałowski Ernő lengyel repülő
százados és a 92 éves vitéz Bolváry József ny. magyar királyi huszár főhadnagy.
A tiszturakat Máté Endre hagyományőrző főhadnagy mutatatta be.
A 97 éves repülő százados, cserkészkorában még találkozott és kezet fogott
Piłsudki marsallal. Erről a találkozásról és életéről élménybeszámolót tartott,
melyet a hallgatóság nagy érdeklődéssel és derűsen fogadott.
A megemlékezést követően beszélgetés volt Piłsudskiról és a jelenlévő
tiszteletbeli idős katonatiszt urakkal. Közben katonadalok hangzottak el.
Ahogy a meghívóban is közzé tettük az APEH által átutalt 1%, a 2008. évi
109.540,-Ft és a 2009. évi 103.045,-Ft-ot összességében 212.585,-Ft-ot új
hangtechnikai berendezés vásárlására fordítottuk.
A 2010. évi 2011-ben átutalt jövedelemadó 1%-át 65.000,-ot a Falumúzeum
korszerűsítésére kívánjuk felhasználni.
Összességében az Isaszegi Múzeumbarátok Köre igen sikeres évet zárt,
tervezett programjait, előadásait, a város önkormányzatának
támogatásával színvonalasan rendezte meg.
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Horváth István a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője, Hatvani Miklós
polgármester nevében “nagyra értékelve” a Múzeumbarátok Köre és a
Falumúzeum munkáját, megköszönte a 2011- évben végzett tevékenységet és
további sikeres munkát kívánt. A beszámolók után a hozzászólások mind
elismerő és segítő szándékúak voltak.
Elnökségi beszámolómat befejezve köszönetet mondok mindazoknak, akik
adójuk 1%-át a Körnek ajánlották fel. Külön köszönetemet fejezem ki Isaszeg
Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a 2011. évi támogatásáért, és
azoknak, akik az elmúlt évben szakmai, anyagi vagy társadalmi munkájukkal
segítették a Kör tevékenységét.
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át az Isaszegi
Múzeumbarátok Köre részére ajánlják fel. Adószámunk: 19184740-1-13
Szatmáry Zoltán
Isaszegi Múzeumbarátok Köre elnöke
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