
Beszámoló  az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság ( ITÉB)  munkájáról 

a 2017.október -2018.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 5 fő (Könczöl Gábor és Orlik József lemondása miatt). 

 Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak 

(jelenléti ívek a jegyzőkönyvekhez csatolva). 

Az ülések időpontjai és helyszínei az elmúlt időszakban: 

1./ 2018.  február 26. hétfő  

     Helyszín: Dózsa György Műv. Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 

2. 2018. június 24. 

    Helyszín: kihelyezett ülés Valkony Antal tanár úr, ITÉB tag  „Isaszeg Archívumában” 

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

melyet a tagok nyílt szavazással szavaztak meg. 

Az ITÉB határozatokat a jelenlévő tagok egyhangúlag, nyílt szavazással hozták meg. 

 

HATÁROZATOK 

1.Az ITÉB 2018.02.26. megtartott ülésén az alábbi helyi értékek kerültek felvételre az 

Isaszegi Települési Értéktárba: 

Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely ajánlása (előterjesztő 

Verseczkyné Sziki Éva ITÉB elnöke) 

 22./ „Református templom- Szabadságtörekvések emléktemploma 

1/ 2018(02.26.) ITÉB határozat – Kulturális örökség-történelmi emlékhely  

23./ Szentgyörgypusztai Kőkereszt 

2/2018 (02.26.) ITÉB határozat –Kulturális örökség- történelmi emlékhely 

24./ Szent István katolikus templom  

3/2018 (02.26.) ITÉB határozat  – Épített környezet: épület 

Szmolicza József , ITÉB tag, múzeumi gyűjteménykezelő ajánlása 

25./ Falumúzeum 

4/2018 (023.26.)ITÉB határozat - kulturális örökség , épített környezet 

 

2018.ÉVI TERVEINK közül eddig megvalósultak: 

Felvételre került : 

• Szabadságtörekvések emléktemploma –Épített környezet, kulturális örökség 

• Isaszeg várossá nyilvánításának 10.évfordulójára: 

➢ megjelent „Isaszegi értékeink 1. „című füzet az ITÉB kiadásában , melyet a 

Sportpályán, a városi rendezvénysorozat keretében népszerűsítettünk. A 

kiadvány összeállítása komoly munka volt… 

➢ „Isaszeg  város 10 éve” című  kiállítást készítettünk, Valkony Antal fotóinak 

segítségével a Dózsa György Művelődési Otthonban.  



➢ Megjelent Bánszkiné Varga Judit: Szülőföldem értékei (Néphagyományok és 

hagyományőrzés Isaszegen”c. könyvének 2. kiadása a nagy érdeklődésre való 

tekintettel. Ezért keresni fogjuk ehhez az anyagi forrásokat. 

 

2018.évi terveink közül folyamatban  van: 

 

• Surman István  és Reitmayer József fafaragók – kulturális örökség 

ajánló: 

• Katonapallag- Javasolni a Pest Megyei Értéktárba az itt található emlékművekkel 

együtt. Nemzeti emlékhellyé nyilváníttatni! 

ajánló: ITÉB 

• id. Szathmáry Zoltán, múzeumalapító munkássága – kulturális örökség 

ajánló: Isaszegi Múzeumbarátok Köre 

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

ajánló: Szmolicza József ITÉB tag 

• Damjanich János Általános Iskola –Épített környezet, kulturális örökség 

ajánló: Koháry Orsolya iskolaigazgató ?  

• Sportkör története  

 ajánló:Szendrő Dénes 

• Thinagl Szerafin, az első magyar okleveles gyógyszerésznő  és Szmolicza József 

ikonfestő Pest Megyei Értéktárba ajánlása  

 

Elkezdtük  

• az” isaszegi Ki-kicsoda” anyagát gyűjteni a város nevezetes személyeiről 

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

• Isaszegi származásúak , illetve Isaszegen élő alkotók kiadványainak gyűjtése 

Az anyagot Majsa Györgyné ITÉB tag, elnökhelyettes gyűjti. 

 

II. 

EGYEBEK 

 

1./ Március 24-én a Muharay Elemér néptánctalálkozó a Dózsa György Művelődési 

Otthonban. Az országos továbbképzésen bemutatkozott az ITÉB Valkony Antal kisfilmet 

állított össze a felvett helyi értékekről,  melyhez  Majsa Györgyné állította össze és mondta 

alá a szöveget. 

2./ 2018. május 8-án az ITÉB elnöke a GKRTE közgyűlésén bemutatta az Isaszegi Értéktár 

eddigi munkájának eredményeit (kisfilm) …. 

3./ Verseczkyné Sziki Éva elnök asszony  javasolta Lázár Ferencet, a Pici Shop munkatársát 

az ITÉB tagjai közé. A jelenlévő tagok ( 5 fő)  a javaslatot nyílt szavazással, egyhangúlag 

elfogadták. 

5/2018( 06.24) határozat 

 ITÉB javasolja Lázár Ferenc felvételét az Isaszegi Települési Értéktár Bizottságba és ezt a 

Képviselő Testület elé terjeszti. 



4./ Június 24-én, az ITÉB kihelyezett ülésén került sor Valkony Antal tanár úr lakásán az 

Isaszegi Értéktár és Isaszegi Archívumtár ( Valkony Antal magángyűjteménye) 

bemutatására Hatvani Miklós polgármester úr és Balog Istvánné képviselőasszony, a 

Kulturális Biztosság elnöke jelenlétében. Itt kerültek elhelyezésre az ITÉB iratai, ajánlólapjai. 

a törvényben előírt kategóriák szerint. Ennek gyakorlati megvalósításában sokat segített 

Majsa Györgyné ITÉB tag. Az Archívumtár több évtizedes ( 40 éves) anyagának feltárásában 

a Művelődési otthon munkatársai, Kaj Gabriella,Ella Zsófia és Paulovics Adél voltak 

Valkony Antal segítségére.  

Valkony Antal köszönetét fejezte ki Hatvani Miklós polgármester úrnak és Verseczkyné Sziki 

Évának a munkájához nyújtott erkölcsi és  anyagi ( Külső winchesterek, régi filmek 

átjátszásának költségei stb.) támogatásukért. Jelen van a város fontos eseményein, 

rendezvényein, amelyeket videóra vesz és az Isaszegi Aktuálison közzétesz. 

ITÉB elnöke javaslatára a tagok nyílt szavazással egyhangúlag megszavazták egy tűzjelző és 

2 db tűzoltó készülék beszerzését az Archívumtárba. Ehhez kérték Hatvani Miklós 

polgármester  anyagi támogatását. 

6/2018 (06.24.) határozat 

ITÉB javasolja egy tűzjelző és 2 db tűzoltó készülék beszerzését az Archívumtárba. 

 

Az Értéktár Bizottság munkájához szükséges évközi anyagi költségeket a Művelődési Otthon 

költségvetéséből fedezzük ( papír, pendrive,dossziék, festékpatronok, stb.). A tagok  

tiszteletdíjban nem részesülnek. 

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. Továbbra is bárki javasolhat újabb 

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

ajánló lap kitöltésével . A honlap karbantartását , aktualizálását a Dózsa György Művelődési 

Otthon munkatársa végzi. 

„Jövőbeni legfontosabb feladatunk, hogy értékeink újra élővé váljanak, vagyis azokat a 

felnövekvő generációk is megismerjék és elismerjék, ezáltal erősödjön kötődésük 

településünkhöz, szűkebb hazánkhoz.”( Isaszegi értékeink1.) 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn.” ( Gróf Széchenyi István) 

Isaszeg, 2018. 08.22. 

 

     

 


