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végleg a müénk a Falum zeum!
Korábbi sámainkban besámoltunk rÓla, hogy Pest Megye onkormányzata anyagi okokbÓl nem tudja fenntartani a megyében m kijdó helyt<irténeti gytijteményeket, kisebb mrizeumokat.
A Képviselő.testiilet rigy d<intiitt, hogy az isaszegi Ealumr1zeum |egyen aznké, akik anyagi hozzájárulásukka| két

keziik munkájával felépítették,.adományaik.kal gyarapították, vagyis maradjon az itt é|ó embertké, biztosítva ebhez a
pénzigyt keretet. Pest Megye onkormányzata hosszas tárgyalások után ellenszolgáltatás nélkiil adta vissza a negyven
éve mrjkódó mrizeumunkat. A leltrír szerinti átadásjrinius végén,a hivatalog iirrnepélyes keretek koz ttijt1lius 25-én tijrtént meg a Falumírzeumban. Horváth lstván szavalata után
Hatvani Miklős polgármester rir koszontotte a kis iinnepségen megjelenteket, és adott egy átfogÓ képet a mrizeum ed_
digi torténetéről.Dr Sz cs Lajos, Pest Megye Kozgy |ésének
elnoke mondott iinnepi beszédet, melyben kihangsri|yozta
az eddigi eredményeket, a m zeum léténekfontosságát, és
átadta az átadás.-átvételi megállapodást tartalmaző mappát. ,,Pest Megrc onkormányzata szárnyaira bocsájtja a gújteményt, hoÜ megkezdhesse az ijnáIlő éIetét.,,Eztk vetőleg dr
KáInoky-Gy ngl ssy Márton, a Pest Megyei Mrizeumok lgaz-

méltatta a mtizeumban folyő munkát
jov6be,
jelezve, hogy a szakmai segítségre
és elóretekintett a
ezután is számíthatunk. Ezután Skravanek Bernadett, a Klapka Gyorgy a]talanos Iskola és Alapfokri Mlívészetoktatási
Intézménytanulőj a fuvolaj átékával tette bens óségesebbé az
iinnepséget, majd az AsszonykÓrus néhány tagja gondoskodott a jÓ hangulatrÓl isaszegi népdalok éneklésével.
S z molic z a J ő z s ef gy jt e m ényke zeló meghat ottan ko s z ci n_
te meg ajelenlévőknek a továbbmrikodés ily..' formában valő
lehetóségét, majd az állandÓ kiállítást lehetett megtekinteni.
Végre végleg az isaszegi polgároké a Ealum zeum! Hála
és koszonet Szatmáry Zoltán alapítÓnak és mindazoknak,
akik nagyon sokat dolgoztak m zeumunkért. MostantÓl
már hivatalosan is a sajátunknak tudhatjuk. Sok szép kiállítás, program gazdagítsa az idelátogatÓkat, és tegyi.ink meg
mi is mindent, hogy elódeink nyomdokaiba léphessiink!
Kov ác sné Halomházi Zsu z s anna
gatÓságánakvezetóje

