
Húszéves a szigetszentmiklósi 
honismereti szakkör 

Egyévi működés után 1961. december 13-án hivatalosan is megalakult a honismereti szakkör Sziget-
szentmiklóson, 22 taggal. A kezdeti lépéseket Csiba Jolán tanárnő tette, amikor 1961-ben egy helytörté-
neti kiállítást rendezett a tanácsházán. Ez a kiállítás elindította a honismereti munkát a faluban, össze-
fogva fiatalokat, nyugdíjasokat, értelmiségieket, gyári munkásokat és termelőszövetkezeti tagokat. 

A szakkör megalakulása után 1964-ben egyik fő célunk volt a falu 700 éves jubileumának méltó meg-
ünneplése. Megindult a lelkes gyűjtőmunka a kiállítás anyagának összegyűjtésére. Sikerült is méltóképpen 
megünnepelni a 700 éves jubileumot kiállítással és emléktábla-avatással. Nagy sikere volt a helytörténeti és 
a bélyegkiállításnak, még ünnepi bélyegzőt is használtunk. 

A jubileumra összegyűjtött anyagot nem engedtük széjjelhordani, ez lett a későbbi kéktói falumúzeum 
alapja. A nagyközségi tanács 1966-ban adott helyiséget az anyagnak, a 15 éve megnyílott és azóta is mű-
ködő kéktói múzeum három termében. Itt látható a település hatezer éves múltjának régészeti, történeti, 
néprajzi, munkásmozgalmi anyaga, összesen 1300 tétel. 

Felsorolni is sok lenne a két évtized alatt végzett tjiunkát és eredményeit, amelyeket a két múzeum és 
raktára őriz és mutat be. A két évtized alatt 22 kiállítást rendeztünk különböző évfordulókra, múzeumi 
hónapokra. A 12 régészetilelet-bejelentésünkből 3 ásatás lett, amelyet a Nemzeti Múzeummal közösen 
végeztünk. A felsőtagi bronzkori temető leletei jelenleg is láthatók a Budai Várban. 

Még nincsen pontos leltárunk a szakkör által begyűjtött anyagról, kb. 5000 db irat, 9000 db fénykép, 
ezernél több néprajzi tárgya, 50 ruhanemű, 300 db régészeti lelet, 20 db ó'sállatcsont, ezenkívül jelentős 
számú régi pénz, újság, plakát, könyv van a birtokunkban. Eddig 12 féle újságban jelent meg a szakkör 
életéről, munkájáról, kiállításairól híradás. Országos hírűek lettek református temetőnk múlt századi, fes-
tett, szív alakú sírkövei, festett virágos koporsóleletei. Szakkörünk eddig 22 pályamunkát készített, s jutal-
mat nyert mind. 

A kéktói múzeum néprajzi terme 
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A nagyközségi tanács értékeli a szakkör munkáját, igényt is tart rá. Négyen a tanácsnak is tagjai va-
gyunk, így eredményesen tudunk a falu javára munkálkodni. A nagyközségi tanács anyagi támogatásából 
kaptunk írógépet, fényképezőgépet, porszívót, magnetofont, és a kiadásainkat is fedezi éves pénzügyi 
keretből. Két éve nyitottuk meg az Ádám Jenő Emlékházat, ahol a zeneművész hagyatékát állítottuk ki, 
és itt van a múzeum irodája és irattára is. 

Szakkörünk vezeti a falukrónikát, írja és fényképezi az eseményeket, kutatjuk a járás múltját is, mun-
kánkról hetenként jelenik meg írás a Csepel Autógyár üzemi lapjában, a Fényszóróban. így az egész járás-
ban népszerűsítjük a honismereti munkát. Támogattuk a tököli gyűjtemény létrehozását is. 

25 tagú szakkörünk a két évtized alatt gazdag örökséget gyűjtött össze az utókornak. Terveink kö-
zött szerepel egy végleges múzeumépület szerzése, ahol a közeli várossá válás után „városi szinten" tud-
nánk bemutatni, elhelyezni munkánk eredményeit. 

Vöő Imre 

A földesi 
Balásházy János 
kertbarátkör 
múzeuma 

Földes Hajdú-Bihar megyei községben 1736-ban született meg az a gondolat, hogy szőlő-, gyümölcs-
és zöldségtermelés céljára zártkertet létesítenek. Ekkor létesült az úgynevezett Gúnár-kert, majd 1770-ben 
az úgynevezett Vén-kert, amelyet 1850-ben és 1872-ben kétszer nagyobbítottak az úgynevezett Új-kerttel. 
A zártkertet előbb a hadnagy, majd a bíró irányította, ma pedig a zártkert a földesi Rákóczi Tsz vezetése 
alatt áll. 
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