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� A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Jászkisér Települési Értéktár Bizottság 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Szüle Katalin 
Levelezési cím: 5137 Jászkisér, Fő út 7. 
Telefonszám: e-mail cím:  
 

� A HELYI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A helyi érték megnevezése:  

Farkas László Mezőgazdasági és Géptörténeti Magángyűjteménye 
 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
 
Ipari és műszaki megoldások, agrárium 

 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

5137 Jászkisér, Bem utca 29. 
 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
- Települési Értéktár 

 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása  

Farkas László Jászkiséren valósította meg álmát, mikor muzeális értékű mezőgazdasági- és 
erőgépeit közkinccsé tette. Létrehozott egy olyan technikatörténeti értéket, melyre nem csak a 
családja, de a Jászkisériek is büszkék. 
 
Veterán gépei, gépgyűjteménye a településen kívül is jelentős hírnévnek örvendnek. 
A gyűjtemény rendkívül érdekes, értékes gépeket, eszközöket mutat be, a magángyűjteménynek 
helyet adó Bem utcai acélvázas csarnokban, ami 2014. május 31-én nyílt meg a látogatók előtt. 
 
Az itt található gépek, eszközök felújítását, működőképessé tételét a gyűjtő, Farkas László 
végezte. A kiállítás mellett az üzemképes motoros erőgépekkel hazai és nemzetközi 
találkozókon, mezőgazdasági bemutatókon is szerepel. 
 
Ez a géptörténeti magángyűjtemény folyamatosan gyarapszik, és mint GÉPMÚZEUM méltán 
kapcsolódik az ország neves gyűjteményeihez, mint a mezőkövesdi Hajdu Ráfis -féle 
múzeumhoz, vagy a keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyhez. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 
A Mezőgazdasági és Géptörténeti Magángyűjtemény egy olyan érték Jászkiséren, 
amit nem csak megőrizni, ápolni, elismerni kell, de tisztelettel óvni, létrehozóját 
támogatni, a gyűjteményt az utókor számára rögzíteni kell. 
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Farkas László munkájának elismerését jelzi, hogy 2012. március 9-10-én Gödöllőn, 
(amikor a helyi gyűjtemény még meg sem nyílt) a Szent István Egyetem Mezőgazdasági 
Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumban rendezett IV. Országos Magángyűjtők 
Találkozóján az „Év gyűjtője” kitüntető címben részesült, díszoklevelet kapott.  
 
A gyűjteményről nem csak a megyei lap, hanem országos szaklapok, a muzeológus, az 
agrár szakember, az ágazati politikus is elismerően nyilatkozott. 

 

 

 
 

A gyűjtemény létrehozásának célja, hogy a 
helyben és a környékbeli jász településeken 
fellelt mezőgazdaságban és a parasztság napi 
életével kapcsolatos tárgyi eszközök, írásbeli 
és képen őrzött dokumentumokat rendezve, 
restaurálva a nagyközönség számára 
bemutatható állapotában, tárlatvezetéssel 
egybekötötten bemutatja. 
A bemutatás nem csak helybelieknek, hanem 
távolabbról érkező csoportoknak és egyéni 
látogatóknak is ingyenesen történik.  
A bemutatás célja ,hogy helyi értékeinket az 
ország távolabbi részére valamint külhonba is 
elvigyék és azzal gazdagítsák tudásukat, 
valamint vigyék településünk jó hírét.  
Maga a gyűjtőmunka 2001-ben kezdődött 
csupán csak gépszeretetből. Az első sikerek 
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után mind nagyobb lendületet kapott és gyarapodott tovább a gyűjtemény. A motorikus erőgépek 
gyűjtését kiegészítve a kézi eszközök gyűjtésével és az azokat előállító iparosok eszközeinek és 
dokumentumainak gyűjtéseivel.  
Szorosan kapcsolódott hozzá a paraszti élet tárgyi eszközeinek gyűjteményezései is, ezáltal még 
szélesebb körűvé vált a magángyűjtemény.  
Szükségessé vált egy kiállító csarnok létrehozása is, amelyre 2013-as és 2014-es évben lett, lehetett 
lehetőségünk.  
 

 
 
A 2014. május 31.-ei megnyitón több mint 200-an látták a gyűjteményt, amelyet Dr. Hentz Károly a 
Gödöllői Szakmúzeum igazgatója, valamint Kádár Zoltán a Mezőkövesdi Hajdú Ráfis János 
Gépmúzeum igazgatója nyitott meg a közönség számára.  
A gyűjtemény 2014. május 30. óta a nagyközönség számára is látogathatóvá vált előzetes 
bejelentkezés után.  
A 2014óta eltelt években a vendégkönyvünkben igazoltan több ezren látogatták meg csoportosan 
illetve egyénileg a gyűjteményt és ezáltal vitték településünk jó hírét a világba.  Rendezünk továbbá 
óvodapedagógiai napot óvodás csoportjainknak (kukorica morzsolás, darálás, játszóházi 
foglalkozás) és iskolai osztályokat is fogadunk. Évente május utolsó szombatján nyílt napokat 
rendezünk a gyűjteményben gépindításokkal, bemutatókkal, tárlatvezetéssel, vendéglátással 
egybekötve.  
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Egyénileg kiállításokon is részt veszek kiállítóként évente 10-14 alkalommal idehaza és külföldre is 
elvíve településünk jó hírét.  
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A gyűjtemény részesült települési szintű és országos szintű elismerésben is valamint szerepel az 
országos műgyűjtők katalógusában is.  
További cél a gyűjtemény bővítése valamint minél szélesebb körű megismertetése a közönséggel. 
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