
 

  Isaszegi Művelődési Ház  

 és Múzeumi Kiállítóhely programjai 
 

2020 Október 
 

Az In Memoriam Reitmayer József (1912 – 1980) - „Aki farag, szívet-lelket vés a fába.” című Emlékkiállítás 

október végéig megtekinthető a Múzeumban, nyitvatartási időben. 
 

2. péntek Sakk szimultán Jeszenszky József sakkmesterrel  

Ha szereted a sakkot és a kihívásokat, akkor itt a helyed! 
 

6. kedd Aradi vértanúk emléknapja - online megemlékezés a Művelődési Ház felületein 
 

10. szombat ZENÉL AZ UTCA - térzenei koncertek városszerte 

Részletes programjainkat megtalálja plakátjainkon, honlapunkon, facebookon és instagramon. 
 

10. szombat 19:00-23:00 Táncház 
 

15. csütörtök 18:00-20:00 Tiszta Otthon ÖkoKör – Háztartászöldítés együtt, egymásért! 

Öthetes programsorozat a vegyszermentes háztartásért - a fenntarthatóság és a 

környezetvédelem jegyében 

Az első alkalomra 2020. október 15-én 18 órától kerül sor a Művelődési Házban. 

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő: 2020. október 9. 

További információ Nyári Petra csoportvezetőtől kérhető (06-30-3349351, 

zoldisaszeg@gmail.com) 

Facebook esemény részletes információkkal: Isaszegi ÖkoKör 

Csatlakozz hozzánk! 
 

17 szombat 14:00-17:00 Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében Múzeumi családi délután,  

restaurátor bemutató, gasztro délután, játékos foglalkozás a gyerekeknek 

Részletes programjainkat megtalálja plakátjainkon, honlapunkon, facebookon és 

instagramon. 
 

17. szombat 18:00 Operett Gálaest a Fedák Sári Színtársulat előadásában 

  Jegyek elővételben: 3000 Ft, az előadás napján: 3500 Ft 
 

23. péntek 56-os forradalom - online megemlékezés a Művelődési Ház felületein 
 

24. szombat 11:00 Matiné műsor gyerekeknek 

 

November  

 

9. hétfő 18:00 Görög Ibolya protokollszakértő előadása a Művelődési Házban 

   Hétköznapi protokoll járvány idején  

  Jegyár elővételben: 1500 Ft, előadás napján: 2000 Ft 

 

10. kedd 19:00 Pál Feri atya előadása a Művelődési Házban  

  Téma: Hogyan válhat erőforrássá a múlt, hogyan alakítható szabadon a jövő   

A 2020. március 16-án elmaradt előadás tervezett pótlása. Az előadásra érvényesek a 

korábban megváltott jegyek. Jegyár elővételben: 2000 Ft, előadás napján: 2300 Ft  
 

Kövessen minket facebookon, instagramon és a honlapunkon! 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Rendezvényeinken kép és hangfelvétel készül. 

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a Művelődési Ház irodájában a 06-28/582-055 vagy a 06-70-333-6081 

telefonszámokon, az idgymo@gmail.com címen, valamint a www.isaszegmuvotthon.hu weboldalon és facebook oldalunkon 

@isaszegmuvhaz is lehet.         

mailto:zoldisaszeg@gmail.com

