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Az onkormárryzirti és Tertrletfejlesztési Minisztérium rerl-
deletével alapított K s Károly Díj a telepiilési értékvédeletn,
kornyezetszépítés valamint hagyc-lrnárlyápolás teriiletén
végzett kienrelkedő, eredményes nrunkáért adlratci kitiirr_
tetés. Minden évllen }rárom szemé|y kapja egyéni, és há-
rom SZerVezet vagy csoport kiizosségi rrrunkajáért.

A dÍj adományozására - más javára, kellő megalapo_
zottsággal - bármely nragyar állampolgár vagy magyar-
országi intézmény, illetve szewezet javaslatot tehet. így
kerirlt sor aZ (isz fciyamán arra lrogy _ Everling RÓbert
alpolgármester kezdemértyezésére _ aZ |saszegi Képviseló_
testulet javasolta e dijra valÓ felterjesztésre Szmo|icza Jő_
zsef muzeumvezetíít illetve a M zeumbarátok Korét eddigi
tevékenységtikért, Isaszegért végzett eredrrrén;,es, áldoza_
tos munkájuk elismerésekérrt. A felterjesztést Dr. Székely-
né opre Mária készítette el.

A 2oo7. évllerr kiadlratÓ K s Károly Dijakra egyéni ka-
tegÓriában 1B, kozosségi kategciriában 8 javaslat érkezett
be . A beérkezett javaslatokat a KÓs Károly Díj Bizottság ér_

tékelte . A KÓs Károly Dij Bizottság tagjai neves szemé|yisé-
gek, tobbek kijziitt Ráday Mihály, a Budapesti Városvédó
Egyesulet alapít ja, elnoke.

Ebberr az évben aZ a megtiszteltetés ért benniinket,
hogy a nyolc jelolt csoportbÓl a három dijazott kozott
szerepelt az Isaszegi Mtizeumbarátok Kore is. Szatmáry
Zo|tán elnok és Szmolicza József titkár kaptak meghívást
a díj árvételére .

A dij átadása KÓs Károly sztiletésének évfordul<ij á|toz
kapcsolÓdik. Idén december 74_én, a Duna Palota Széche_
nyi termében kertilt sor az unnepélyes alkalomra. Bajnai
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Gordon ijrrkornrárryzati és

tertiletfejlesztési miniszter
és Szalíl Péter szakállanrtit-
kár adták át a díjakat, a K s

Károly ernlékplakettet, aZ

arrÓl sz | oklevelet és az
552 000 Ft pénzjutalmat.

Méltatástrkllar'r elmond-
ták: ,,A clíjazott egycstilct
kózel ncryen éve .folyanlato-
san m(ikijdik, kezden nyezó
és példamutatő szcrepet tillt
be lsaszeg kilzség társadalmi
éle t éb en. T ev éI<en.y s é gtik m a g áb a -fo gI al.i a a t eI ep ii I é s i ér t él<v é d e 

_

Iemtő.I a tőrténelmi hagyotttátl.yok _ és az ezzel i)ssze.fitg64ó len-

7Yel-nngyar kapcsolatok _ á1lolásán át a k zilsségi élct és az
onkéntes ntunka szervezését,.ieles péIdát rrrutatva n ndezzel a

-feln v ekv ó gener áciőnak és emb ert ár s ainknak.,,
Ezriton tolmácsoljuk gratuláci nkat, és kívánunk az

egyesirlet mirrden tagjának továillli mtrnkájuklroz cissze-
fogást, kitartást, lelkesedést és.jíl egészséget!

Dr. Szél<elyné L)prc Mária, oktatási re.ferans

lr|i Iesz tlnlnd, ÍalumÍlgllln?
Ezt a kérdést jci néhány enrller feltette az elmÍrlt l.r nap so_

rán. Pest Megye onkormányzatárrak KozgyÍilésc trgyanis
az ország.jelerrlegi pérrztigyi }relyzetéből adÓd an a Ineg}1t<_

ben míikod kisebb nrr'izeunrokat és helytortér-reti gyÍ!)te_
ményeket nem tudja tovább tlzenreltetni.

Isaszeg torténelmi emlékhely. Minden évberr kirándrrl k
ezrei keresik fel a kozségben aZ 184849_es szabadságlrarc
emlékhelyeit. Falumrizeumunk, melyet Szatmári Zo|tán
alapított, oktÓberben volt 40 éves. Az épuletet, melyben a
gyírjtenrény helyet kapott, a kozség lakÓi kozadakozásl.;ő|,
kezuk nrurrkájával építették fel. A mÍtzeum a kozség értéke ,
amelyet mindenképpen nreg kell menteni. A Képviselő_tes_
ttilet ezért rlrgy dijrrtott, hogy 2008. január 1_jét l vállalja
a mílzetttn további fenntartását, bár ez tobbletterhet rri az
orrkorrnányzatra' A Faltrrrrírzetllll tehát tovább nr kodik,
várja a látogatcikat, az érdeklődőket, és az eddigieknél is
jobban szárrrít az aclakoz kra, a segíteni vágy$(161

Kclv ác sné H alomházi Zsu zsanna,
Mti zeuntb ar átok Kőrc t ag


