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40 Éuusa Íalllln znum
Az isaszegi Falumt1zeum első kiállítását 7967 -ben nyitották meg. A helytőrténeti gyÚjtemény gazdag régészeti,tiirténelmi és néprqizi anyagokat tartalmaz az 1849. április 6-i csata idejéből.
A látogatőt az 1849-es csatában elesett honvéd fejfája fogadja, amelyet két zászlő fog kozre. A kiállítÓteremben megtalálhatÓk a régi korok írásos és tárgyi emlékei. A mrlzeumi gyűjtemény jelentős része hadtijrténeti anyag, de megtekinthetők a DÓzsa-felkelés, a RákÓczi-szabadságharc emlékei is. trggazdag abb az 1849. április 6-i isaszegi győztes csata
tárgyi emlékeit bemutatÓ rész' Kiállították az |' és a II. világMborris, valamint az 1919-es emlékeket is. A kiállítÓtér
tr.ítsÓ frontját foglalja el az isaszegi parasztlakás az 170o-as éveYJű| származő berendezési tárgyakkal, hell trímzések,

jellegzetes népviseletek.

Az

,,iIÚzBtlmi ilÚnap''
eum alapítás ának ne g)ry ene dik éufordulőj a alkalmáb ől
_ Honvédsírok _ Honvédszobor
Kijszijntó: Kovácsné Halomházi
kumentumfiImje.,,VirtuáIb

is as z e gi F alumitz

oktőber 6.

11 őra, Honvédsírok: az

ismeretlen
lengtel kapit ány síremlékénekmeg-

_ Izraelita temetó _ Mtizeum (tárIatv ezetés, megemlékezés).

oktőber 13.

szentelése'

16 őra,

Falum(tzeum: Pest Meglei
Természetbarát S z vetség me4em-

Iékezue a Pl;st Megtei Piros Turista
itvonal létrejőttenek 3 0. éufordu_
Iőja alkalmábőI.
ldószaki kiáIlttas az aradi vértaruik

J

emlékére'

_

oktőber

tijrténeti vidmkepu elóadas _ lv ankovics Zoltán.

oktőber 19.

15 őra, Falumtizeum: M zeumtijrténeti vetéIkedó Il. fordulőja: ,,Ide_

genvezetés,,.
7.

Múemléki t ra: Mtizeum
Meml&templom _ KáIvária

14 őra,

16 őra, Falum zzum: írastuhnika_

oktőber 2o.
|6 őra, Falum zeum: M zeumtÖrténeti

idós z

aki kiáIlítas megnyitőj a.

Zsuzsanna,

az oktatasi

es Múve-

Iódési Bizotts ág eln ke.

Helyt rténeti vetéIkedó eredmény-

koszonizasa.

hirdetése'
Megemlékezés Szatmáry Zoltán mti-

zeumalapítőrőI:

Bihan

Jőzsef
zeumigaz-

nyugdíj azott megtei mti
gatő, Dr. Dtirr Sándor. A kiáIlítast
megnyitja: Dr, Gy
ssy Márton

ng

me gl ei m(t z eumig a z gat ő'

Zoltánra (1901_
1989), fiImvetités - ,,Nyugtalan
der vel,, Csóke Jőzsef rendezí do-

Emlékezés Szatmáry

tár-

Iatvezetés,, archív felvételeken, kijtetlm buzéIgetés.
S z atm áry ZoIt án mells z ob r án ak meg-

oktőber 27.

1

6.30, Falumlizeum:
Kossuth Zsuzsanna

Maglarország

Megemlékezu
(1

81 7-1 I 54),

elsó országos fóápo-

lőnóje sziiletésének 190. évforduIőja tiszteletere _ Reznák Erzsébet
ttjrténész (Kossuth Mtizalm, CegIé elíadasa.

A hónap minden vasárnapján 74 őrakor tárlatvezetés a mtizeumban. Rendezvényeink díjtalanul látogathatők!
lnformáciő: Falumlizeum,2177 lsaszeg, Madáchu. 15. TeI: 2B/5B2_2B1

