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Javaslat a 

 

Nagy Jánosné, az Isaszegi Asszonykórus vezetőjének 

munkássága 

 
 az Isaszegi Települési Értéktárba történő felvételéhez 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Verseczkyné Sziki Éva 

 

Isaszeg, 2019.01.24. 

 



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, Mátyás király út.115/A 

Telefonszám: 06-70-459-6615 

E-mail cím: szevav@gmail.com 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

   Nagy Jánosné, az Isaszegi Asszonykórus vezetője munkássága 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és  élelmiszergazdaság  egészség és  életmód  épített környezet  

  ipari és műszaki  megoldások  kulturális örökség X  sport  

  természeti  környezet  turizmus és  vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  települési X  tájegységi   megyei   külhoni magyarság  

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

Nagy Jánosné, Marcsó néni Isaszegen 1942. júliusában született, azóta is itt él. Van egy 

lánya, két unokája, és két dédunokája. 1948-tól Isaszegen a Damjanich János Általános 

Iskolában tanult. Mindig nagyon jó tanuló volt, kitűnő és jeles bizonyítvánnyal. Már az 

alsó tagozatban felfedezték tanítói, hogy nagyon jó hallása van. Benne volt az iskolai 

énekkarban, sokszor énekelt szólót, szerepelt az iskolai előadásokon. Játszották a fonót, 

néptáncot, természetesen isaszegi népviseletben, amit édesanyja készített neki. Az iskola 

elvégzése után rögtön dolgozni kezdett 14 évesen a fehérnemű gyárban, mint varrónő. 

1960-ban férjhez ment és a Lignifer KTSZ-ben a varrodában dolgozott. Mindig kísérte a 

továbbtanulás vágya, végül varrónő szakmunkás bizonyítványt szerzett. 1969-ben letette a 

mestervizsgát és leányka ruhakészítő és szabó mester lett. 1978-tól az Isaszegi 

Asszonykórus tagja. Szeret énekelni, táncolni, megvarrta a népviseleti ruhákat, az 

asszonyoknak, lányoknak, fiúknak, hogy szépek legyenek. Sokat próbáltak az 

asszonyokkal, meg is lett az eredménye, hiszen jártak külföldön, Bécsben, 

Lengyelországban, Bulgáriában, Ukrajnában. Sorra hozták el a kitüntetéseket egy-egy 

rendezvényről, versenyről. 2005-ben  Lakatos László kórusvezető után ő lett az 

Asszonykórus csoport vezetője. Nagy lelkesedéssel, szeretettel végzi a munkáját. Nagyon 

szereti, tiszteli a kórus tagjait, mert kitartó munkájuk eredményeként azóta is számos 

elismerést kaptak: Kiváló Arany kitüntetést, Aranypáva díjat, Vass Lajos Nagydíjat, 

Miniszteri Dicsérő Oklevelet és Isaszeg Hagyományaiért kitüntetést. 2018-ban ünnepelte 



az Isaszegi Asszonykórus fennállásának 45. évfordulóját. Isaszeg Város Önkormányzata 

2009-ben Isaszeg Művelődéséért díjjal, majd 2018. április 6-án Isaszeg Hagyományaiért 

díjjal köszönte meg eddigi munkásságát Marcsó néninek. „Kérem a jó Istent, adjon erőt, 

egészséget az elkövetkezendő években a további munkánkhoz.” 

 „ A dalos embert Isten küldte,  

Hogy dala víg és szomorú legyen, 

A kemény szív attól meglágyuljon,  

És minket a Mennybe felvigyen.” 

   

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

   

 Vezetése alatt az Asszonykórus igazi közösséggé vált és színvonalas fellépéseikkel nem 

csak itthon, de külföldön is öregbítették Isaszeg hírnevét, számos díjat mondhatnak 

magukénak.    

  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

    1. Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató 

 2.Valkony Antal videótára 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

 

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

dokumentációja 

 

 

 



 
 

 



 
 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

 


