
Beszámoló  az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság ( ITÉB)  munkájáról 

a 2016.szeptember-2017.szeptember közötti időszakban 

 

Az  ITÉB  Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő Testülete által elfogadott  163/2113 ( VI.18.) Kt. határozat 

alapján (ITÉB szervezeti és működési szabályzata) végezte munkáját.  

A bizottság tagjainak létszáma 7 fő. Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak 

(jelenléti ívek a jegyzőkönyvekhez csatolva). 

Az ülések időpontjai az elmúlt időszakban: 

1. 2016.szeptember 20. 

2. 2016.november 15. 

3. 2017.szeptember 21. 

Az ülések színhelyei: Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely. 

A javasolt napirendi pontokat minden alkalommal a levezető elnök (ITÉB elnöke) ismertette, melyet a tagok 

nyílt szavazással szavaztak meg. 

Az elmúlt időszakban összegyűjtöttük, a törvényi előírásoknak megfelelően csoportosítottuk, tanulmányoztuk 

és feldolgoztuk a helyben található értékek egy részét, melyet a jövőben is folytatunk. Az ITÉB határozatokat a 

jelenlévő tagok egyhangúlag, nyílt szavazással hozták meg. 

HATÁROZATOK 

1. 

Az ITÉB 2016. szeptember 20-án  megtartott ülésén az alábbi helyi értékek kerültek felvételre az Isaszegi 

Települési Értéktárba: Dózsa György Művelődési Otthon és Kiállítóhely javaslata alapján: 

1./ „Isaszegi Öregtemplom- Szent Márton Római Katolikus templom „–    4/2016(IX.20) ITÉB határozat –

 Épített környezet – Pest Megyei Értéktárba is felvéve 

2./”Honvédszobor” emlékmű – 5/2016 (IX.20) ITÉB határozat – Kulturális Örökség – Pest Megyei 

Értéktárba is felvéve 

3./ „Tavaszi Emlékhadjárat „–  6/2016(IX.20) ITÉB határozat – Kulturális Örökség – Pest Megyei 

értéktárba is felvéve 

4./ „Isaszegi népviselet, isaszegi hímzés” – 7/2016 (IX.20) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

5./ „Isaszegi Májfa állítás, Májfadöntés”- – 8/2016 (IX.20) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

6./ „Isaszegi Történelmi Napok” – – 9/2016 (IX.20) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

7./”Isaszegi Szüreti Vigalom” –  –10/2016.(IX.20) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

8./„Isaszegi táncok”- – 11/2016(IX20) ITÉB határozat –Kulturális Örökség 

9./”Gaudium Carminis Kamarakórus”– 12/2015 (IX.20.) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

10./”Csata Táncegyüttes”- 13/2016.(IX.20.) ITÉB határozat– Kulturális Örökség 

11./”Isaszegi Asszonykórus” – 14/2016 (IX.20.) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

12./ „Csatangoló Tánccsoport” – 15/2016 (IX.20.) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

Majsa Györgyné bizottsági tag javaslata alapján: 

13./ „Tóth Árpád emléktábla”-  16/2016 (IX.20.) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

14./ „Polgármesteri Hivatal falán lévő emléktáblák” ––17/2016 (IX.20.) ITÉB határozat – Kulturális 

Örökség  

Szmolicza József bizottsági tag javaslata alapján: 

15./ „Képesfa”- – 18/2016 (IX.20.) ITÉB határozat – Kulturális Örökség  

16./ „Párbajfa” – – 19/2016 (IX.20.) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/4IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/5IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/6IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/7IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/8IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/9IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/10IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/11IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/12IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/13IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/14IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/15IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/16IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/17IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/18IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/19IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf


Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely javaslata alapján: 

17./ „Isaszegi lagzis kalács” –– 20/2016 (IX.20.) ITÉB határozat – „Turizmus és vendéglátás „kategória 

(gasztronómia) 

2. 

 Az ITÉB 2016. november 15-i ülésén az alábbi helyi érték került felvételre Majsa Györgyné ajánlása alapján 

18./ „Szmolicza József ikonjai” –– 21/2016(XI.15.) ITÉB határozat – Kulturális Örökség 

 

3. 

Az ITÉB 2017. szeptember 21-i ülésén az alábbi helyi értékek kerültek felvételre: 

Szmolicza József ajánlása alapján: 

19./ „Thinagl Szerafin, az első magyar okleveles gyógyszerésznő”Az isaszegi Angyal gyógyszertár 

tulajdonosa férjével, Pesthy Mihállyal 1918-1948-ig.-  

1/ 2017(IX.21.) ITÉB határozat – „Egészség és életmód” kategória  

– Felterjesztés a Pest Megyei Értéktárba 

Együttműködés Isaszegért Egyesület ajánlása alapján: 

20./  „Emlékező Angyal a Katonapallagon”Az aradi vértanúk emlékműve. 

2/2017.(IX.21.) ITÉB határozat –Kulturális örökség ( emlékművek, emlékhelyek) 

- Felterjesztés a Pest Megyei értéktárba 

21./Harangláb a Katonapallagon” – 3/2017(IX.21.) ITÉB határozat  

Kulturális örökség ( emlékművek, emlékhelyek) 

EGYEBEK 

 1./ Verseczkyné Sziki Éva elnök asszony tájékoztatta a bizottságot, hogy  

• a „Tavaszi Emlékhadjárat” fel lett terjesztve  HUNGARIKUMMÁ. 

• az Isaszeg Népi hagyományai Alapítvány a „Gyűjts, tanulj, alkoss! Népművészeti értékek és ifjúság” 

Hungarikum pályázaton 2 millió Ft-ot nyert 

• a nyertes pályázat kapcsán egy  könyvet kell megjelentetni az isaszegi népi hagyományokról  

     ( népviseletről, népszokások, népművészet). Ez 2017-ben meg is valósult. Megjelent Bánszkiné Varga         

Judit: Szülőföldem értékei (Néphagyományok és hagyományőrzés Isaszegen”c. könyve. 

melléklet)  

• Szmolicza József, gyűjteménykezelő  írásos javaslata: 

 -Tassonyi Edömér ejtőernyős századosnak emléktábla állítása a Csata vendéglő falán 

- 1944.  novemberében egy honvéd tizedes megmentette a Szent István Római Katolikus templomot a 

németek általi felrobbantástól. A németek lőszerraktárnak használták a templomot. Emléktábla 

elhelyezése javasolva  a Rákóczi úti oldalajtó melletti falon. 

A bizottság tagjai  egyhangúlag egyetértettek abban, hogy ezekben a kérdésekben még további kutatásokra 

van szükség. 

2./ 2017.tavaszára ( április 6-ra) Helyi értéktáras kiállítást vett tervbe a bizottság a Pest Megyei Értéktárba 

felvett helyi értékekből (Tavaszi emlékhadjárat, Isaszegi Öregtemplom- Szent Márton Római Katolikus 

templom, Honvéd szobor). Ehhez az Értéktár Bizottság egyhangú javaslata ,22/2016 (XI.15.)határozata: 

Tárgy: a 2017-es költségvetésben a tartalék terhére a Képviselő Testület biztosítson 600e Ft-ot  a Pest Megyei 

Értéktárba felvett értékekből készülő kiállításhoz. 

Felelős: Verseczkyné Sziki Éva 

Határidő: azonnal 

http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/20IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf
http://212.52.177.147/wp-content/uploads/2016/11/21IT%C3%89B-hat%C3%A1rozat.pdf


 A terv megvalósult egy igényes kiállítás keretében, mely vándorkiállítás is egyben. Így megtekinthették testvér 

településünk lakói is .  

3.„Pest Megyei Értékei” című kiállítást nézhették meg az érdeklődők 2016. októberében és 2017. februárjában  

a Művelődési Otthonban. 

4.Értéktáras továbbképzéseken, rendezvényeken való részvétel : Majsa Györgyné Ráckevén, 

……………………értéktáras rendezvényen vettek részt, melynek tapasztalatait beépítjük értékfeltáró 

munkánkba. 

2018.ÉVI TERVEINK 

 

 1.Surman István  és Reitmayer József fafaragók – kulturális örökség 

2. Szabadságtörekvések emléktemploma –Épített környezet, kulturális örökség 

3. Katonapallag- Javasolni a Pest Megyei értéktárba. Nemzeti emlékhellyé nyilváníttatni! 

4. Szatmáry Zoltán, múzeumalapító munkássága – kulturális örökség 

5.Dr.Sáska László”Afrika kutató, községi orvos (1922-1933.) munkássága Isaszegen  

6.Damjanich János Általános Iskola –Épített környezet, kulturális örökség 

7..Elkezdjük az” isaszegi Ki-kicsoda” anyagát gyűjteni a város nevezetes személyeiről 

( művészetek, irodalom,orvosok, tanácselnökök, kitüntetettek stb. ).  

8. Isaszegi származásúak , illetve Isaszegen élő alkotók kiadványainak gyűjtése 

9. Isaszeg kulturális értékei – kiadvány megjelentetése 

10. Sportkör története ( Szendrő Dénes felkérése) 

 

 Az Értéktár Bizottság munkájához szükséges évközi anyagi költségeket a Művelődési Otthon 

költségvetéséből fedezzük ( papír, pendrive stb.). A tagok  tiszteletdíjban nem részesülnek. Az Értéktár 

munkájában nagy részt vállalnak Verseczkyné Sziki Éva, a bizottság elnöke; Majsa Györgyné, Valkony Antal, 

Szmolicza József bizottsági tagok, valamint a Műv.Otthon dolgozói. 

 Az év folyamán Könczöl Gábor és Orlik József bizottsági tagok egyéb elfoglaltságaikra hivatkozva lemondtak 

a bizottsági tagságukról. Így jelenleg az ITÉB 5 fővel végzi munkáját. 

 

Az intézményünk honlapján megtekinthetők az Értéktárba felvett helyi értékeink ! 

Az eddig felvett helyi értékek honlapon való megjelenése lehetőséget ad arra, hogy nyilvánosan is megismerjék 

a város lakói a leírásokat és felhívják a figyelmet az esetleges hibákra, hiányosságokra. Bárki javasolhat újabb 

értékeket az erre a célra készült „Javaslat a Települési Értéktárba történő felvételhez” című ajánló lap 

kitöltésével .  

Továbbra is próbálkozunk  a helyi értékek feltárásába és feldolgozásába folyamatosan  bevonni a helyi civil 

szervezeteket és intézményeket is! Ez nélkülözhetetlen ehhez a sok időt és energiát igénylő, eredményes 

munkánkhoz. 

Isaszeg, 2017-09-18. 

 

                                                                           ……………………………………… 

       Verseczkyné Sziki Éva 

       ITÉB elnöke 



 

 

Mellékletek: 1.sz. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái 

                      2.sz. Javaslattételi adatlap 

1.sz.melléklet . 

  A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái 

1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a 

külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a 

következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, 

halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a 

borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi 

termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és 

fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített 

(mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; 

valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi 

termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, 

műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a 

népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és 

zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő 

értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő 

eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi 

sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;   

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai  

képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, 

természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet 

fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a 

turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- 

és italkészítési eljárások. 

 



 

 

 

 

2.sz.melléklet 

 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat a 

„[nemzeti érték megnevezése]” 

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

………………………………………………………. (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

…………………………………………. (település, dátum) 

(P. H.) 

 



I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: 

Levelezési cím: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és  élelmiszergazdaság  egészség és  életmód  épített környezet  

  ipari és műszaki  megoldások  kulturális  örökség  sport  

  természeti  környezet  turizmus és  vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  települési   tájegységi   megyei   külhoni magyarság  

 

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

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

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

források) 

 

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 

 

 


