
 

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 
Javaslat az 

„Isaszegi Asszonykórus” 
Helyi Értéktárba történő felvételéhez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: 
Verseczkyné Sziki Éva  

…………………………………………………….  
 

Isaszeg, 2016. szeptember 19. 
 



 

I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Verseczkyné Sziki Éva 
Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2. 
Telefonszám: 06-70-459-6615 
E-mail cím: idgymo@gmail.com 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése 
    Isaszegi Asszonykórus 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

  ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport 

  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  
 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
  Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 
 

Isaszegi Asszonykórus 

Az „asszonycsoport” gyökerei egészen a hetvenes évek elejére vezethetők vissza. 1972-ben 
Valkony Antal tanár úr vezetésével hivatalosan is megalakult az Isaszegi Asszonykórus. 

A kórus kiemelkedő jelentősége, hogy még élő népszokásokat jelenítenek meg énekelve, 
gazdagon díszített isaszegi népviseletben.  

Nagy szeretettel szólaltatják meg hazánk, Isaszeg és a Galga-mente legszebb népdalait.  

Hazai és külföldi szerepléseik alkalmával öregbítik Isaszeg hírét-nevét színes, fergeteges 
hangulatú műsoraikkal. Sikereikre tanúbizonyság a számos külföldi szereplés. Jártak 
Romániában - Erdélyben, Szlovákiában, Ausztriában, Lengyelországban, Bulgáriában és 
Ukrajnában. Többszörös országos arany minősítéssel büszkélkednek. 



 

 Fellépéseiket többször is díjazták: elnyerték az Arany Páva Díjat, az Arany Páva Nagydíjat, 
kiemelt nívódíjat, a Vass Lajos Népzenei Szövetségtől a Vass Lajos Nagydíjat.  

A kórus fennállásának 25. évfordulóján miniszteri dicsérő oklevelet kaptak.   

2002-ben „Isaszeg Művelődéséért” kitüntetésben részesültek. 

Birtokosai a Gödöllői Régió Turizmusáért díjnak. 

2003-tól az Asszonykórus vezetője Nagy Jánosné, mindenki Marcsó nénije. 

özv. Voit Vincéné, Bözsike néni, mint alapító tag ma is énekel az Isaszegi Asszonykórusban. 

A csoport művészeti vezetője Benedek Krisztina. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Nélkülözhetetlen része Isaszeg népi hagyományőrzésének és kulturális életének.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 
 - www.isaszegmuvotthon.hu 
 - Cikkek az Önkormányzati Tájékoztatóban 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
 

III. MELLÉKLETEK 
 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
2. A támogató és ajánló levél 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 
 


