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Javaslat a  

„Polgármesteri Hivatal falán lévő emléktáblák” 
Települési Értéktárba történő felvételére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Majsa Györgyné (név) 

 
Isaszeg, 2016. szeptember 16. (település, dátum) 



 
  
I.A JAVASLATTEV Ő ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 Majsa Györgyné  
 Valkony Antal   
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név   Majsa Györgyné 
Levelezési cím 2117, Isaszeg, Mátyás király u. 17. 
Telefonszám:  20/550-3114 
E-mail cím:  igloca9@gmail.hu 
 
II. AHELYI ÉRTÉK ADATAI 
1. A helyi érték megnevezése: „Kulturális örökség” kategórián belül Emléktáblák 

1.Isaszeg várossá nyilvánításának emléktáblája 
2.A honfoglalás 1100.évfordulójának emléktáblája 
3.Az 1848/49-es április 6-i győztes isaszegi csata Wysoczki József vezette hős lengyel 
légió  emléktáblája 

 
2. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
 □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód  □ épített környezet 
 □ ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  □ sport 
 □ természeti környezet  □ turizmus   
 
3. A helyi érték fellelhetőségének helye:2117.Isaszeg, Rákóczi u. 45. Polgármesteri Hivatal 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a helyi érték felvételét kezdeményezik 
X települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

 
5. A helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 1./ 2008.július 01. Isaszeg várossá nyílvánításának napja. Ebből az alkalomból 
 emléktáblát helyeztek el a Polgármesteri Hivatal falán az alábbi szöveggel: 
 Isaszeg nagyközséget Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke várossá 
 nyilvánította 2008. 
 2./ emléktábla szövege: A honfoglalás ezeregyszázadik évfordulójának emlékére 
 állítatta Isaszeg lakossága.1996.augusztus 20. 
 3./emléktábla szövege, melyet 1972. szeptember 24-én délelőtt avatott fel Isaszeg 
lakossága a Községházán, s mely az első  lengyel emléktábla volt: 
      Két nemzet van egyesülve bennünk, 
      S mily két nemzet!A lengyel s magyar! 
      Van-e sors, amely hatalmasabb, mint 
      E két nemzet, ha egy célt akar? 
     Petőfi Sándor 1849. 
     
   Az 1849.április 6-i győzelmes isaszegi csatában 
   a magyar honvédekkel vállvetve harcoló 
   Wysoczki József vezette hős lengyel légió emlékére 
 
A táblán szereplő idézet Petőfi Sándor:Az erdélyi hadsereg”című verséből való. 



Városunk gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Ezek közül kiemelkedik az 1849.április 6-i 
győztes isaszegi csata, melyben jelentős szerepet töltöttek be a lengyel légiósok . A Légió 
története része Isaszeg helytörténetének. A légió kultuszának megteremtése Szatmáry Zoltán 
és Domszki Pál nevéhez fűződik. Isaszegen 1972. szept.14. és okt. 1- között rendezték meg 
az első Magyar-Lengyel Történelmi Napokat. Idézet Tadeusz Hanuszek akkori lengyel 
nagykövet leveléből:”Tisztelettel közlöm, hogy a Tanácsháza épületére és a Református 
templom falára kerülő emléktáblák Lengyelországban készültnek és 1972.szeptember első 
felében Isaszegre kerülnek. Kelt Bp.1972.július 28. Aláírás:Tadeusz Hanuszek, a Lengyel 
Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.” Ezek az emléktáblák tehát 
Lengyelországban készültek és a lengyel kormány ajándékaként a lengyel Minisztertanács 
Hivatalának akkori elnöke, Janusz Wieczorek miniszter segítségével és Domszki Pál 
közreműködésével érkeztek Isaszegre.  
Minden évben ettől az emléktáblától indul az Április 6-i  felvonulás , a koszorúzás után a 
Szobor-hegyre. 
Több  emléktábla (Szabadságtörekvések emléktemploma, Falumúzeum) és emlékhely  
(Katonapallag) is emlékeztet minket hősies helytállásukra. Minden évben, az isaszegi csata 
emléknapján a városi ünnepség keretében koszorúkat helyeznek el ezeken a helyeken.  
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
  Emlékeztetnek   dicső történelmi múltunk eseményeire (honfoglalás, 1849.április6.), 
felhívják a figyelmet a település életének fontosabb állomásaira (várossá nyilvánítás).Nem 
engedik feledésbe merülni  és az utókor számára megőrzik e jelentős történéseket. Így 
ismerhetjük meg és őrizhetjük lakóhelyünk 
történelmi jelentőségű emlékeit.  
 
7. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Várossá nyilvánítás: 
  1.www.varossanyilvanitas.hu 
  2.Önkormányzati tájékoztató 2008.augusztus             
  3. Önkormányzati tájékoztató 2009.június(Isaszeg város Önkormányzatának 
  15/2009 (IV.22.)számú rendelete Isaszeg város napjáról és Isaszeg Város 
  Történelmi Emléknapjáról 
Wysoczki és a lengyel légiósok emlékének ápolása:  
 1./Isaszegi Aktuális felvételei az április 6-i megemlékezésekről, koszorúzásokról 
 2./Előadások,  a Falumúzeumban a Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából  
 minden év márciusában: 2016. március 17.Mindvégig veletek voltunk”,dr. Urbanics 
Gábor, a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület tagjának előadása. 
 3./Isaszegi adattári közlemények IV. 1982. 78-94.o. 
 4./ www.muzeum.isaszeg 
 5.www.isaszegert.hu(Együttműködés Isaszegért Egyesület) 
 6. www.wisoczki.hu (A magyar  szab. harc lengyel emlékei Isaszegen) 
 7. Video felvételek a koszorúzásokról és a Magyar-Lengyel Barátság Napja  
 ünnepségekről: Valkony Antal 
 8. Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató cikkei az eseményekről 
 
 . 
8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: 



…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja: 

Valkony Antal fotói az emléktáblákról, video felvételek a koszorúzásokról és a Magyar-
Lengyel Barátság Napja rendezvényeiről. 

2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 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 
 
 


