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Isaszegi Hírek
Aktívan bekapcsolódott a Rákos Mente Együttrnűködési
Egyesület munkájába, a zö|d folyosó kialakításába. Kis
csapatával csatlakozott a programhoz és a rákos patak
hosszában feltérképezték az illegális szemétlerakókat.
Példamutatóan, elkötelezetten neveli a fiatalokat a természet
szeretetére' megóvására és egyben elülteti bennük a
természetvédő szemlélet kialakítását.
Rendkívül aktív tagja és társadalmi rnunkában végzi a
polgárőri feladatokat, mint elnökhelyettes.

Isaszeg Nagyközség Onkorm ány zata Isaszeg
Művetődéséért kitüntetés adom ány oz Isaszegi

Asszonykórusnak fennállásának 30. évfordulója
alkalmából.

A községben a népi hagyományok ápolásának, úgy mint a
hímzés, a néptáncok, nem utolsó sorban a népdaléneklésnek
több évtizedes hagyományai vannak. Itt még élnek a
népszokások és élnek azok is, akik ezeket tovább örökítik.
Rohanó világunkban ezek a dolgok jelenthetik ''a Béke
szigeteit'' ilyen ''sziget,, az Isaszegi Asszonykórus is, amely
sok kel lernes percet hozott Isaszeg és az ország lakosságának
is. Ez a csoport kisebb megszakításokkal immáron 30
esztendeje működik.
Eleinte ezek az asszonyok egy hímzőkör tagjai voltak, s a
saját szórakoztatásukra énekelték a dalokat. Az elkészített
hangfe lvételek azonb an azt bizony ították' ho gy ennél többre
képesek. Ma már ezüst és arany minősítési fokozattal
büszkélkedhetnek. Nagyközségünk kulturális életében igen
tevékenyen vesznek részt. A községi rendezvények
elképzelhetetlenek nélkülük.
Nemcsak mi a szűkebb pátria hallgathatjuk oket, hanem az
egész ország, hiszen ma már ritkák az o|yan országos Pávakör
és Népdalkör találkozók, ahonnan ne kapnának meghívást.
A legkiemelkedőbb jelentőségű szereplések, fellépések a
következők voltak:
-..95-ben azEuropai Tanács Nőtagozata fellépésre kérte fel
oket, a Bécsben tartott konferenciájukon, - 9í-banErdélyben
szerepeltek nagy sikerrel. Jártak nemzetközi folklór
fesztiválokon (a teljesség igénye nélkül) Lengyelorsz ágban,
Bulgáriában és a Tv-ben is szerepeltek olyan műsorokban'
melyeket külfloldön is sugároztak.
Negyedszázados munkájukat az akkori Művelődési és
Közoktatási Miniszter Ur Magyar Bálint oklevéllel köszönte
meg. Szerepeltek a Televízió Szerencsekerék adásában,
Kispesti Vigadó az Erdi Megyei Népmtivészeti Találkozón,
Budai Várban, a Ceglédi országos Találkozón' országos
Kossuth Klub rendezésében a Szolnoki Yárosháza
dísztermében megrendezett Kossuth nóták és 48-as dalok
országos fesztiválján' Szerepeltek Nyársapáton, a Pest
Megyei Népdalkörök Találkozój án, nagy sikerük volt a
Magyar Nótaszerzők Gazdagréti Művelődési otthonában
rendezett ünnepi rendezvényen.
Tetmészetesen az Asszonykórus énekei sem hiányozhattak
népi hagyományaink ápolását őrző hagyományos nép-
ünnepélyünkről sem : máj fadöntés, szrireti felvonulás.
Az Asszonykórus tagjai egyben részei az Isaszegi Nyugdíjas
Klubnak is" A klub rendezvényein rendszeresen fellépnek és
műsorukkal hanguIatosabbá teszik a klub életét.

onkormányzatí hírek
Isaszeg Nagyközség onkorm ányzata Isaszeg
Környezetvédelméért kitüntetés adományoz

Szmolicza Józsefnek a Falumúzeum megbízott
vezetője részére

|977-tő| kezdve kapcsolódott be a természetvédelmi
munkába az általános iskolában.
Honismereti Híradót szerkesztett. Isaszeg történelmérő|,
természetvédelméről készített újságcikkeket. Tagja volt a
Természetjáró és Csillagászati Szakkörnek. A természet
szeretetét, védelmét Na gy LászIő tanár úr oltotta belé.
Az á|ta|ános iskola elvégzése után Halásztelekre a Pest
Megyei Szakmunkásképző Intézetbe került. Ezt követően a
GATE kertészetében dolgozott közel 10 évig.
l990-ben került Isaszeg Nagyközség onkormányzatához és
környezetvédelmi feladatokat látott el. Önzetlenül, szinte
megszállottkénÍ. végezte ezt a munkát a természetvédelem
elköte1ezettjeként.
Az önkormányzattő| megválva a Falumúzeumban helyezke-
dett el' Itt tovább folytatta a környezet és természetvédő
munkát. Megalakította a Hermann ottó természetvédelmi
Egyesületet. A 18 fős csoporttal rendszeresen kirándulnak
kerékpánal. Közösen táboroznak az ország különböző
részein. Fő céljuk a természet óvó és féltő szemléletmód
kialakítása' Isaszeg természeti értékeinek felkutatása és
bemutatása. Természetvédo' környezetkímélő szemlélet-
formálás. Rendszeresen részt vesznek az országos ''zöld''
akciók isaszegi megszerv ezésében.
Nagyon jól együttműködnek más zőId szervezetekkel.
Munkájukat a BUVAR KLUB mozgalmon belül végeztek.
Később csatlakoztak l993-ban az Országos Zöld Szív
I!űsági Természetvédő mozgalomhoz' melynek a rnai napig
tagjai.
A Yizmú Kft-től kaptak egy Aquamerch 1ll51 típusű
kompakt vízminőség vizsgáló készüléket' mellyel a Rákos
p atak v izének k é mh atás á t v izs gáIj ák ren dsz ere s e n.
|994-tő| megszeryezte Szmolicza Jőzsef a Föld Napja
tiszteletére, valamint a Világtakarítási Naphoz kapcsolódó
programokat (szemétszedés, vetélkedők, figyelemfelkeltő
kerékpáros tűrák).
l995-ben az Eurőpai Természetvédelmi Ev alkalmából
nagyszabású kiállítást szervezeÍt. Isaszeg növény és állat
világából ''Gondolj ajövőre, védd a terméSzetet '' címmel.
Szinte minden évben a Környezetvédelméért és Természet-
védelméért Közalapítvánnyal közösen rajzpáIyázatot és
vetélkedőt hirdettek meg az iskolások részére. l996.ban
tagjai lettek a Magyar Természetvédők szövetségének.
Megszervezték a madarak és fák napját, az Zö|d Sziv
Mozgalom által kiírt Fogadj örökbe rajzpá|yázatot. Minden
évben, szeptember 20-án a Nemzetközi Világtakarítási Nap
tiszteletére, tisztasági akciót szeÍv ezett.
Független tkologiai Központ által meghirdetett ''Ültess fát
utódaidnak'' című pá|y ázaton nyertek 5 0. 000. - Ft-ot, őshonos
fafajták ültetésére és ezze| elkezdődött egy leendő Zöld
Szíves liget kerékpáros pihenőhely kialakítása. Megszervezte
a Honismereti és Természetvédő napközis táborokat, ahol
irányitásával ismerkedhettek meg a gyerekek a természet
szépségével, védelmével, rejtelmeivel.


