]r|iÍnk a mÍnum!
Igen, kedves olvasÓ, jÓl olvasta a címet, a ,,miénk,,, pon-

tosabban Isaszegé, vagyis ezent l Isaszeg onkormányzata
fogja míikodtetni az Isaszegi Helytorténeti Gyítjteményt,
Falumírzeumot.
Az e|ózményekról roviden: a Falumrizeum 1967 őta,
alaktrlásátÓl kezdve a Pest Megyei M zeumok IgazgatÓságához tartozott. Létrehozása a mindannyiunk által tisztelt néhai Szatmáry Zo|tán helytorténeti kutató nevéhez
kotódik. Már a régi muzeum szervezésekor is megnyilvánult a lakosság segítókészsége.Tobb száz társadalmi
Órábarr írjították fel a Kozségi Tanács által átadott romos

az igazi osszefogás az uj mítzeum építésekor
nyilvánult meg. Az építkezésta kozség lelkes lakosai, a
Mírzeumbaráti Kor tagjai, magánemberek, diákok, a Honismereti Szakkor tagjai és szervezetek végeztéktobb ezer
Órában. Szép péIdája volt ez a kőzos cisszefogásnak, tenni
akarásnak, áldozatkészségrrek. Végtil 79Bz' oktÓber 2_án
átadásra kertilt az (tj épiilet.
Bár a fenntartÓ tóle telhetóen igyekezett biztosítani a
míikodés feltételeit, a gazdasági nehézségekarra kényszerítettékPest Megye onkormányzatát, hogy tobb,,kismÍrzevmtó|,, (Penc, Nagytarcsa, Abony, Isaszeg) megváljon,
és átadja a helyi onkormárryzatok részére.Isaszegen december 20-án a Képviselótesttilet tagjai egyontet en rigy
dontottek, hogy a Falumrizeumot átveszik, és további
mííkodtetéséró|gondoskodni fognak, ezze| megmenfue a
bezárástő| az intézményt.Koszonet valamennyi képvise-

iltElilll0
Az isaszesi FalumÍrzeum és az Isaszegi
Természetbarát Klub szeretettel meghÍvja
ont

és kedves családját

a ,,Mítzeumi esték,'

sorozatának kovetk ezó pr ogramj ára,

Aus ztria (Ráb a_ s zur dok) |
S zlov énia ( I s on z ő _v iilgy )
vetítettképes élménybeszámolÓra

2008. március B-án (szombat\ 76 őrára
a FalumÍrzeumba.

épi.iletet. De

ElóadÓ:

Notter Béla

a Pest Megyei Természetbarát Szovetség elnoke
lnformáciő: 2177 lsaszeg, Madách lmre utca 75'
Telefon: 28/582-287 . E-mail: ihgy@fotnet.hu

lórrek felelósségteljes dontésirkért
Ezt kovetóen 2008. januárjában folytak a tárgyalások,
egyeztetések a Polgármesteri Hivatal és Pest Megye onkormányzata kozott a mrizeumépiilet és tertiletének térítésmentes átadás áró|' Az elsó megbeszélések után írgy
tÍínt,hogy csak a használati jogot és a gyrjjteményt kup!

juk vissza. Hatvani MiklÓs polgármester r és Szilárdi
LászIó képvis eló

r1rr

hat éko ny f e|Iép ésének, tárg yalásának

koszonhetóen aztán megsztiletett a számunkra kedvezó
dontés _ amilyennek nem orvendhetett minden hasonlÓ
helyzetben |évó teleptilés _, miszerint az Isaszegi Falumírzeum ingatlanát, tertiletét, berendezéseit, a kulturális javakat Pest Megye onkormányzata térítésmentesenfogja
átaclni az onkormányzat részére.
Polgármester Írr és munkatársai kovetkezetesen kovették azt az álláspontjukat a tárgyalások során, hogy amit
Isaszeg polgárai saját keztik munkájával }roztak létre, sa.|át adományaikbcil gyarapítottak, az |egyen a telepiilésé.
Tlrdonlásom szeritrt e sorok írásakor folyamatban van az
oktatási és Kultr.rrális Minisztéritrm KozgyŰjteményi Főosztá|ya fe|é az írj nrírkodésiengedély megkérése . Nagyorr
várjuk ezt a dorrtést, miutárr valÓban elmondhatjuk: miénk a mítzeum!
Kedves Polgármester Úr! Tisztelt Képviselók!
Úgy érzem, hogy nemcsak a magam, hanem a teleptilés polgárai, az idelátogatÓ verrdégek nevében is megkoszorrhetenr, hogy átveszik a 40 éves mÍrlttal rendelkezó,
folyamatos fejlódést eléró, országosan is elismert Falunrírzeumot!
S zmolic za J ő zsef , mb' $/uj teményu e zetó

HELYBEN IsAszÉGEN
Az AKI(FIEDITALT
eas Band
,

WAUTOS

Bt.

ISKOLA

Korrekt elméleti és gyakor|ati képzéssel
indít tanÍolyamot
'Sm", oA1", 'A'', ,,B'kategÓriákban

M árc i us 20.án (cs ÍittirtÖi ktin )
a Damjanich J. Á|t. |sko|ában (tsaszeg, Madách
17:00 Órai kezdette|!
ol.tt*tEx NEM JELENTHET

|.

u.1.)

GoNDoT A SáMÍTóGÉPES KREszV|zsGA!

Ml FELKÉszíTJÜrcl
Jelentkezni lehet:

A he|yszínen a tanfolyam indílásakor' va|amint
Fekete Gábor oktatÓná|Te|.: (20) 325.8865
Pa|aga Mariann szervezónél:Tel.: (28) 632-87í' (30) 285.a757
lsaszeg Ady E. u.13.
Nyí|v. szám:

13.0386-04 www.bagband.hu

Akkr. |ajstromszám: 1245
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