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Falumrizeumunk fennállásának negyvenedik évfordulÓját egész hőnapos rendezvénysorozattal tinnepelttik meg,
melynek nyitÓiinnepsége oktÓber 6_án az ismeretlen lengyel kapitány síremlékénekmegszentelése volt. Vasárnap
mííemlékitrirán vehettek részt a kozség mriltjának emlékei iránt érdek]ódók.
A Mrizeumbarátok Kore m zeumtorténeti vetélkedót
szewezett az általános iskolák felső tagozatos tanulÓi vaIamint a kozépiskolások részére.A vetélkedó két fordulÓből állt. Az elsó fordulőban az 5_6' osztályosoknak tablÓt,
a7_B. osztá|yosoknak maximum 5 oldalas írásos anyagot
kellett készíteniuk. A telepiilés három iskolajábÓl 104 tanulÓ nevezett be a vetélkedóre. A választhatÓ témakorok
koziil legtobben Szatmáry Zoltán é|etéró| és munkásságáró| írtak. A második fordulÓ 3 illetve 5 perces idegenvezetésból állt. A gyerekektól színvonalas idegenvezetést
láthattunk. Az alsÓ tagozatos tanulÓk szárnára rajzpá_
Iyázatot hirdetttink ,,A mi m zeumltnk,, címmel, melyre
hefuen pályamíi érkezett. Koszonet illet minden résztvev1
gyermeket és felkés zító tanáraikat
Az i.innepségre oktőber 2o_án kertilt sor. Szatmáry
Zo|tánr a, m zeumunk alapí tój ár a emlékeztunk. Vendégeink voltak: az Országos Lengyel Kisebbségi onkormányzat
részéróI Kochanowski Jerzy elnokhelyettes _ aki 15 darab
a"; ándékkonywel járult hozzá a vetélked ó gy ózteseinek díjazásáhoZ _, d Pest Megyei Muzeumok Igazgatősága ré_
széról Dr. Darkő Jenó torténész,mÍtzeumigazgató, Krizbainé Szabő Évaa Kozonségkapcsolati osztá|y vezetóje,
Dr. Asztalos István, az Asződi Petófi Mrizeum ígazgatója,
Bihari Jőzsef nyugalmazott megyei mítzeumígazgató, Dr.
Dtjrr Sándor, a MÚrzeumbarátok Korének elnokségi tagja,
aki szintén ajándékkonyvekkel érkezett.
A mÍtzeumtorténeti kiállítást Dr. DarkÓ Jenó nyitotta
meg. Ekkor kertilt sor a mrizeumtorténeti vetélkedó dikiosztÓjára is. A díjakat Pénzes János alpolgármester r adta
át. A legeredményesebbek a Damjanich János Általános Iskola tanulÓi voltak. Gratulálunk nekik, és minden nyertes
diáknak! Az iinnepi megem|ékezés után megtekintettiik
a Csőke Jőzsef által rendezett, Szatmáry ZoItánróI szóIő
,,Nyugtalan der vel,, címíi'dokumentumfilmet. A Mrizeumi HÓnap utolsÓ rendezvénye oktÓbe r 27-én, szombaton
Dr. Reznák Erzsébet eIóadása volt Kossuth ZsuzsannáróI
és a Kossuth családró|. Az iinnepi rendezvénysorozat vé_
get ért, de a Falum zeumban mindenkor szeretettel várunk minden kedves látogatÓt!
Kov ác sné H alomh á zi Zsu z s anna,
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zeumbarátok Kijrének tag1a

]r|tinuml uelÉlItuilí
Mindig is szerettem a versenyeket, kihívásokat,

ezért

orommel csatlakoztam a mítzeumi vetélkedóhoz a barátaimmal. Az e|só fordulÓban idósebb Szatmáry Zoltán emlékeit kutattuk, és készítettiink rÓla egy tablÓt. Felkerestiik
a fiát, ifj. Szatmáry Zo|tánt, és riportot készítetttink vele.
Lelkesen gyÍijtogettiik az adatokat és fotÓkat. Kicsit izgul-

tam, mert rám esett a csa-

patom választása, hogy vezessek tárlatot a m zeum
valamelyik pontján' Énaz
7B49. április 6-i csata tárgyi emlékeit választottam.

Csapattársaimmal és osz_
tályfónok mmel, Zsuzsa
nénivel sok idót toltottiink
a mítzeumban. Józsí bácsi
is segített nekiink. Amikor

megtudtuk, hogy továbbjutottunk a 2. fordulÓba,

nagyon boldogok voltunk!

A

versenyen nagy sikere

volt a tárlafuezetésemnek' mindenki dicsért.
orsolya nénivel iizenték, hogy a dijkiosztÓ iinnepségen is mondjam el, mert annyira |enyii,goztem a zsíirit.
Kulondijat is kaptam|. Az iinnepség után Szatmáry Zo|i
bácsi megkért, hogy akkor is vezessek tárlatot, ha más
helyról érkeznek csoportok a m zeumba. Nugy orom és
megtiszteltetés ez számomra.

JÓmagam és iskolatársaim nevében megkoszonom felkészító tanárainknak azt a sok_sok segítséget, amit kuptunk, és hogy ilyen szép eredményeket ért el mind a hét
csapatunk.
Hrustinszki Noémi 6'a, Damianich l. ÁItalános lskola
Újra irrdul u,
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minden kedden és cstitÖrtÖkÖn 19so-26to
Klapka GyÖrgy Altalános Iskola tornatermében
Telefon: 062013822725
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Nyilvántartási

szám:

.l3.0091.O4

AkkreditáciÓs

|ajstromszám: AL.oo84

Tanuljon náIunk vezetni

!

Szemé|ygépkocsi-vezetói és motoros tanfo|yamot indÍtunk

szÁnn íróc Éprs GYAKoRLAssAL
M|NDEN HTNAP ELs nÉrrólÉru

a kovetkezŐ idópontokban 2007. november 5-én 18 órakor
és december 3-án 18 órakor. He|yszín: |saszeg, MLjve|odési otthon.
Fe|vi|ágosítás és rész|etes informácio:

Csajkovszki Éváná! a 06-30/569-9195-os és Kis Sándor szakoktatiná|
06-30/21,|
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43O-as te|efonszámon kérheto.

JogosítvánnyaI rendelkezóknek gyakorlásl Iehetóség!
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Hon lap : http ://www. homokikft.
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Mindenkor és mindenh o| az Önok szolgálatában!
Godo||ó, VasÚtá||omás

Hétf tŐ| csÜtortokig: 8-.l6 óráig, pénteken: 8-13 óráig . te|efon: 281413866, 30/9]7-8800

.

|sko|avezetó: Homoki László

Járm keze|ési vizsga Godo||ón, e|mé|eti és forgaImi vizsga Vácon!

