
Az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

2020.április -2021 . március 

Az ITÉB Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő Testülete által elfogadott 163/2113 

 (VI.18.) Kt. határozat alapján (ITÉB szervezeti és működési szabályzata) végezte 

munkáját, melyről minden év őszén beszámolt a testületnek. 

A bizottság tagjainak létszáma 6 fő: Verseczkyné Sziki Éva elnök, Majsa Györgyné 

elnökhelyettes, jegyzőkönyvvezető; tagok: Lázár Ferenc, Mészáros Gusztávné, Szmolicza 

József, Valkony Antal. 

Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak (jelenléti ívek a jegyzőkönyvekhez 

csatolva).A javasolt napirendi pontokat minden alkalommal a levezető elnök (ITÉB elnöke) 

ismertette, melyet a tagok nyílt szavazással és egyhangúlag megszavaztak. 

Az ülések időpontjai és helyszínei az elmúlt időszakban: A Covid korlátozások miatt 

online kapcsolatot tudtunk fenntartani. 

Mindkét ülésen teljes volt a létszám.A bizottság tagjainak létszáma: 6 fő.   

Az online üléseken  résztvevők száma  6 fő: Verseczkyné Sziki Éva (ITÉB elnök), 

levezető elnök  , Lázár Ferenc (ITÉB tag)  , Majsa Györgyné (ITÉB tag, 

jegyzőkönyvvezető), Mészáros Gusztávné (ITÉB tag) , Szmolicza József (ITÉB tag), 

Valkony Antal (ITÉB tag) 

 

1./2020. november 19. csütörtök 18 órakor  kezdődő Isaszegi Települési Értéktár Bizottság  

online ülése. 

Az ülések levezető elnöke Verseczkyné Sziki Éva, aki az ülés megnyitása után ismertette 

és szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat, melyeket a bizottság tagjai nyílt 

szavazással, egyhangúlag elfogadtak  és az alábbi határozatot hozták: 

     

5/2020 ( 11.19.) ITÉB határozat 

Napirendi pontok: 

1./Helyi értékek felvétele a helyi Értéktárba 

• Szlovák Tájház- ajánló Bajusz Dániel  

• Proksza Gyöngyi festőművész munkássága – ajánló Bajusz Dániel 

• Jókai Mór Városi Könyvtár – ajánló Majsa Györgyné 

2./ Egyebek 

Az 1. napirendi pont keretében az alábbi helyi értékek kerültek felvételre az Isaszegi 

Települési Értéktárba: a bizottság tagjai nyílt szavazással elfogadták az előterjesztett 

ajánlásokat: 

- Szlovák Tájház (Épített környezet és kulturális örökség (ajánló:Bajusz Dániel) 

6/2020 (11.19) ITÉB határozat 

     A  nyílt szavazás eredménye: 5 igen, 1 tartózkodás (Szmolicza József) szavazat 

- Proksza Györgyi festőművész munkássága (kulturális örökség: képzőművészet) 

ajánló: Bajusz Dániel-  7/2020(11.19) ITÉBhatározat 

A nyílt szavazás eredménye: 6 igen szavazat 

- Jókai Mór Városi Könyvtár (épített környezet és kulturális örökség) 

(ajánló: Majsa Györgyné)  -8/2020(11.19) ITÉB határozat 

A nyílt szavazás eredménye : 6  igen szavazat 

A 2. napirendi pont „Egyebek” keretében az ITÉB elnökének tájékoztatója: 

- beszámoló a 2020.március 5-i értéktári rendezvények sikeres lebonyolításáról:             

rendhagyó városi történelem óra , a Szent Korona másának kiállítása a Hősök és 

Áldozatok Emlékparkjában, az 1256-os emlékkő és emléktábla felavatása a 



Szoborhegy alatt , a Kossuth tábla felújítása a katonai hagyományőrzők 

főhadiszállásán. 

- 2020 –ban újra nyertünk az Agrárminisztérium nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtése pályázatán a Művelődési Otthonnal közösen. A nyertes hungarikum 

pályázat lehetővé tette, hogy megjelenjen a Művelődési  Ház 70 évét felölelő 

kiadvány 2021-ben.  A Covid miatt a megjelenés el lett halasztva 2020. december 

11-ről. A hatalmas anyag begyűjtése során kiderült, hogy nem is lehetett volna 

ilyen rövid idő alatt összeállítani egy ekkora anyagot. A könyvbemutatóra film- és 

fotó bemutatót is terveztünk. 

- A Covid karantén időszakában hangoskönyvet indítottunk az isaszegi értéktárba 

felvett értékeinkről, gondolván így a látássérültekre is.  A megtekintések száma 

bizonyította az elképzelés sikerét. A felvételt készítette : Valkony Antal, Majsa 

Györgyné, Verseczkyné Sziki Éva. 

 

2./ 2021. február 12. péntek 18 órakor kezdődő  Isaszegi Települési Értéktár Bizottság  

online ülése . 

 

1/2021(02.12.) ITÉB határozat 

Napirendi pontok: 

 

 

1./ „Átjáró  a múltból a jövőbe „ -  a kultúrház  kulturális értékeinek közkinccsé tétele ,a 

Művelődési  Ház 70 évét felölelő kiadvány munkálatai .  Szöveges  és fotó anyag gyűjtése  

 A munkákban részt vettek . Dragonya Magdolna – a Múzeum kulturális 

közfoglalkoztatottja , Majsa Györgyné – ITÉB tag , Valkony Antal  ITÉB tag , Verseczkyné 

Sziki Éva  ITÉB tag. 

2. Egyebek  

– a  2020-as nyertes Hungarikum pályázatának megvalósítása : a Múzeumban sikerült 

elhelyezni egy nagy adattárolót. A megvalósításban Lázár Ferenc ITÉB tagra 

számíthattunk.  A  jövő nagy tervei, hogy  az összegyűjtött értéktáras anyagokat  felrakjuk  

erre az adathordozóra és így lehetővé tesszük , hogy  mindenki hozzáférhessen a 

képekhez, filmekhez , szöveges anyagokhoz.Felelős : Lázár Ferenc. 

- A Művelődési Ház Értéktár szobájába – pályázati segítséggel új szekrényt tudtunk 

készíttetni. Így a felkutatott eddigi évtizedek írott dokumentumai is egy helyen lehetnek. 

Ugyanitt tároljuk a fotódokumentációt is.  

A folyamatos feldolgozó munka mutatja , hogy a befejezés még messze van.  

Több év munkája van még előttünk, melyhez fiatalokat kell bevonni. 

 

II.Terveink 

 

Az elmúlt év rendhagyó volta miatt több előző évi tervünk nem valósult meg, melyeket  

2021-2022-es évre viszünk át: 

1./AZ ITÉB „Isaszegi értékeink 1. „kiadványának feltétele a honlapra (népszerűsítés). 

Felelős: Lázár Ferenc, aki a honlap karbantartását, aktualizálását is végzi. 

 

 

 

2/Új helyi értékek felvétele „Kulturális örökség„ kategóriában: 



-Fülöp Tibor Zoltán a Tavaszi Emlékhadjárat főszervezője –örökös tiszteletbeli isaszegi 

katonai hagyományőrző felvétele az isaszegi értékekbe ( ajánló : Verseczkyné Sziki Éva ) 

-F. Orosz Sára és Futó Tamás isaszegi művész házaspár felvétele  az isaszegi értékekbe 

(ajánló: Verseczkyné Sziki Éva ) 

-Bánszkiné Varga Judit Babagyűjteménye (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva) 

-Ave Mária kápolna (felelős:Mészáros Gusztávné ,ajánló:Fuferenda Lászlóné) 

-Hősök és Áldozatok Emlékparkja (ajánló:Szmolicza József) 

-Klapka György Általános Iskola (felelős: Verseczkyné Sziki Éva, ajánló: iskolaigazgató) 

-Damjanich János Általános Iskola (felelős:Valkony Antal, ajánló: iskolaigazgató) 

- Szilágyi Attila bőrdíszműves munkássága( felelős- ajánló : Verseczkyné Sziki Éva) 

-Ripka Ferenc , Isaszeg szülötte,  Budapest Székesfőváros volt  főpolgármestere, de mint 

az isaszegi civil egyesületek istápolója, mecénásaként is sokat tett!Határidő :születésének 

150. évfordulójára (1871. szeptember 1.),(felelős : Verseczkyné Sziki Éva , ajánló 

Szmolicza József ) . Az Értéktár Bizottság javaslata alapján Isaszeg Város Önkormányzata 

- a lakosság nevében - egy szép emléktáblát készíttessen és ennek felavatásával adózzon, 

egykori jeles polgára emlékének. 

 

3./Javasolja az Értéktár Bizottság Isaszeg Város Önkormányzatának, ha új utcák nyitásra 

kerülnek (pl. a dányi u. jobb felén, a Szabó Tüzép után), az alábbi személyekről is nevezzen 

el utcákat: 

Ripka Ferenc, 

dr. Sáska László, 

Thinagl Szerafin, 

Radó Gyuláné sz. Kenesei Ilona, 

Lengyel Légió , vagy Wysocki József , nagyon régóta adósa Isaszeg a Lengyel Légió 

utcanévvel. ( Már Bodrogi András tanácselnök is megígérte a '80-as évek elején.) 

Dalmady Győző ,aki hazafias költeményeinek csúcspontját,a Honvédsírok az isaszegi 

erdőben c. költeményét megírta és ezzel örök emléket állított a győztes isaszegi csatában 

(1849. IV. 6.) hősi halált halt honvédeknek. 

Link Herman, 

Kazinczy Lajos, 

Juhari István, 

Domszky Pál. 

 

Az eddig felvett helyi értékek a Művelődési Otthon honlapján megtekinthetők, mely 

lehetőséget ad arra, hogy a város lakói nyilvánosan is megismerjék a leírásokat. Továbbra 

is bárki javasolhat újabb értékeket az erre a célra készült „Javaslat a Települési Értéktárba 

történő felvételhez” című ajánló lap kitöltésével. 

 

4 . /Folytatni szeretnénk a hangoskönyv anyagának felvételét. Felelős : Verseczkyné Sziki 

Éva, Valkony Antal, Majsa Györgyné. 

 

5  ./ A Művelődési Házzal közösen  2021 -ben  újra megpályáztuk az Agrárminisztérium 

nemzeti értékek gyűjtésének pályázatát. Céljaink: az Isaszegi Értéktár honlapjának 

elkészíttetése,  az „Isaszegi legendárium” kiadvány megjelentetése, melynek alapja az 

Isaszegi Múzeumbarátok Köre kiadásában megjelent Isaszegi Adattári Közlemények 

(1974-ben az isaszegi csata 125. évfordulójára jelent meg). Ebben olvasható történetek, 

beszélgetések az isaszegi csata napi eseményeiről és emlékhelyeihez fűződő legendákról. 

Isaszegi értéktár nap – Hungarikum nap szervezése az Isaszegi  Művelődési Házzal és az 

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvánnyal közösen. 

 

6./Valkony Antal folyamatosan digitalizálja a VHS archív kazettákat. 

 



7. / Újra indította Verseczkyné Sziki Éva Fülöp Tibor Zoltánnal  a Tavaszi Emlékhadjárat 

Hungarikummá nyilvánításának folyamatát. Mivel elnyertük az országos nemzeti 

értékekhez tartozást, így megnyílt a lehetőség a legnagyobb elismerés megpályázására. 

8./Ötletek, felvetések az ITÉB tagok részéről, melyekben még konkrét döntés, illetve a 

megvalósítás módja nem született meg: 

o Több tájékoztató tábla elhelyezése a városban: állomáson, Csata utca elején. 

o Kulturális turisztikai térkép a Művelődési Ház elé és az interneten közzé téve 

o Tanösvény létrehozása a Rákos-patak mentén 

o Régi kutak védelme 

o Erdei ösvények, túra útvonalak és táblák rendszeres tisztítása, karbantartása 

 

Az Értéktár Bizottság munkájához szükséges évközi anyagi költségeit 2020 szeptemberéig  

a Művelődési Ház költségvetéséből fedeztük (papír, pendrive, dossziék, 

festékpatronok,táblák készíttetése stb.). Napjainkban mindez bizonytalan.                                      

A tagok munkájukért tiszteletdíjban nem részesülnek, de még mindig fennáll az igény a 

jövőért végzett  ,  értékes  munkánk honorálására. 

 

 

 

 

 

 

 

2021. április. 9.                                                       Verseczkyné Sziki Éva 

 ITÉB elnök 

 


