A helytörténeti kiállítás története

A fegyverneki helytörténeti kiállítás 1976-tól 1988 tavaszáig a Nagyközségi Pártbizottság
székházának folyosóján volt elhelyezve, kiállítva a több száz darabból álló néprajzi
gyűjteményt.
Községszépítő Egyesület 1988. május 1-jén a Moziüzemi Vállat egy helységében nyitotta
meg az állandó helytörténeti kiállítást. Gyűjtemény vezetője Kézsmárki Zoltán. Hosszú
gyűjtőmunka, felnőttek és gyermekek összefogásának eredményeként jött létre. Sokan
ismerték a közösségből összegyűjtött tárgyaknak, emlékeknek ezt a tárházát.
A Tájak – Korok – Múzeumok Egyesülete 1989. április 14-étől Fegyvernek községtörténeti és
Honismereti állandó kiállítást bejegyezte a Tájak–Korok-Múzeumok rendszerébe. Megküldött
bélyegző száma: 1649
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Moziüzemi Vállalat épülete

1990. május 1-én a Moziüzemi Vállalat hivatkozva a gazdaságtalanságra, a helyi mozi
működését megszüntette. Szerződéses üzemeltetésre a Nagyközségi Tanács részére
felajánlotta, havi 5000 Ft bérleti díjtérítés ellenében. 1990 végéig a Művelődési Ház
üzemeltette, úgy, hogy a helyi tanács 80.000 Ft támogatást biztosított.
1991-ben megszűnt az egyesület.
Az összegyűjtött tárgyak, a kiállítás anyaga a községé, annak képviseletében az
Önkormányzaté lett. Néhány hónappal előbb költözött új helyre a könyvtár, szintén
rendelkezik helytörténeti vonatkozású anyaggal. Így kézenfekvő volt a lehetőség, hogy közös
épületbe kerüljön a két hasonló funkciót is ellátó intézmény.
1991.november 6.-án levéltárilag átadták a 1008 db-ból álló gyűjteményt közte a
XVI.századból való 16 db ezüstpénzt a Művelődési Ház igazgatójának.
1992-ben fölgyorsultak az események.
A Könyvtár épületében három raktárhelyiséget át kellett adni a helytörténeti kiállításnak.
Helyette kaptak egy másikat, ami 29 m2-es, a három raktár 61 m2-es volt, így az alapterületük
227m2 lett.
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Néplapban megjelent cikk 1991.Július 20.
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1991. október 20-ig több mint 2318 látogatója volt a kiállításnak.
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Néhány szöveges bejegyzés, a múzeum látogatóitól :

November 17-én megalapították az intézmény önálló KKDSZ alapszervezetét.
A kiállítást 1993. április 2-án nyitotta meg Huber Ferenc polgármester. A megnyitó
közönsége és a mai látogatók a régi-új kiállításon az előző helyen megismert tárgyakat
láthatják újra az új helyszín által kívánt csoportosításban. Ebben az időben a kiállításnak
hetenként egy órás nyitva tartása volt. Ma már a Könyvtár nyitva tartása alatt bármikor
megnézhetik a tárgyakat.
A kiállítás bővítéséhez, szépítéséhez folyamatosan várják az újabb régiségeket.
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