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I. 
A JAVASLATTEV Ő 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 Történelmi Napok” 

 
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 
Minden évben márciustól októberig Isaszegen, különös tekintettel az Isaszegi csata 
imitációjára április 6-án a Szoborhegy alatti területen a Csata utca – Damjanich utca 
találkozásánál. 
 

 
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 
 

Történelmi emléknapjainkat március 15-én kezdjük és október 6-án városi megemlékezéssel 
zárjuk, melyen az 1848-49-es szabadságharc méltatlan befejezésére emlékezünk a 
Szoborhegyen. 

A több évtizedes múltra visszatekintő Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat 
legjelentősebb állomása április 5-6., az 1849. április 6-i győztes isaszegi csata emlékére 
rendezett városi ünnepségsorozat, melynek szerves része a 2015-ben 27. alkalommal 
megrendezésre került Tavaszi Emlékhadjárat isaszegi állomása a Magyar Hagyományőr 
Világszövetség szervezésében. Április 5-6-án programokkal várja városunk az érdeklődőket, 
mely nagy tömegeket befogadni képes szabadtéri jellegű, és ingyenes, melynek keretében 
hosszú évek óta színes programok várják a vendégeket, mint például: fáklyás felvonulás 
katonai hagyományőrzőkkel, toborzók, közös táncház, huszártábor, katonai parádé 



 

(felvonulás), csatajelenet, koszorúzások, lengyel-magyar barátság napja, történelmi vetélkedő 
és népi hagyományőrzők találkozója. 

 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett? 
 
A rendezvény alkalmas arra, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse a katonai élet iránt, 
továbbá azt a magyar honvéd hagyományok megismerése irányába fordítsa. A katonai 
hagyományok egyéb hagyományőrző programokba és szórakoztató műsorokba való 
beágyazása kitűnő lehetőséget nyújt az érzelmi azonosulásra. A pozitív élmények hatására a 
fiatalok jobban megismerhetik a honvédelmet a megfelelően alkalmazott kommunikációnak 
köszönhetően. Mindezek mellett a nemzeti öntudat erősítését szolgálja a győztes csata minden 
évben való megélése, melyben nem csak a történelmi hűség példáját adjuk tovább a 
következő nemzedék számára, hanem a településünkre látogatóknak azt a közös érzést is 
átadhatjuk, mely a nemzetünk győzeleméről szól. A Tavaszi Emlékhadjárat résztvevői saját 
korhű ruházatukkal, felszereléseikkel és történelmi fegyvereikkel mutatják be a magyar 
történelem legendás katonai sikereit. Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző 
rendezvényének, a Tavaszi Emlékhadjáratnak 2015-ben Isaszeg volt a fővárosa, jelezvén, 
hogy településünk a Hadjárat egyik legkiemelkedőbb helyszíne. Mindezen értékeket 
figyelembe véve ajánlom az Isaszegi Történelmi Napokat a Pest megyei értéktárba történő 
felvételére. 

„Először az érzelem, aztán az értelem.” 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 
www.isaszegmuvotthon.hu 

www.youtube.com 
www.mhvsz.gportal.hu 
 
 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
www.isaszegmuvotthon.hu 
 

 
 

III. 
MELLÉKLETEK 

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

dokumentációja 
 
2. Támogató és ajánló levelek 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 
 


