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I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Bajusz Dániel 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Bajusz Dániel 
Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos utca 71. 
Telefonszám: +36 20 362 3658 
E-mail cím: bajusz.daniel@gmail.com 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése: Proksza Gyöngyi festő-és grafikusművész egyes alkotásai 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

  ipari és műszaki megoldások  kulturális X örökség  sport 

  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  
 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Isaszeg 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
  települési X  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 
 Proksza Gyöngyi Erzsébet 1944-ben született Túrkevén. Nyolc éves volt, amikor 1952-ben 

a családjuk Isaszegre költözött. Testvéreivel együtt a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban 
érettségizett. Édesanyja, Proksza Pálné (Irénke néni) sok isaszegi diákot tanított és 
tevékenyen részt vett a település hagyományainak és történelmének ápolásában is. Proksza 
Gyöngyi 1968-ban Sopronban szerezte erdőmérnöki oklevelét.  

 
 Az alkotó szakmai életútja Szegeden kezdődött: soproni diákévei után a szegedi erdészeti 

szakközépiskolában dolgozott tanárként egy évtizeden át, 1978-ig. Közben a gödöllői 
Szent István Egyetem mérnöktanári szakát is elvégezte, itt 1974-ben kapta meg a 
diplomáját.  

 
 1978-ban Somogy megyébe került erdőmérnökként, az ottani erdőgazdasághoz. 

Tulajdonképpen az itteni táj, a megőrzött hagyományok, a természetben szerzett élmények 
hatására kezdett el festeni, ami egyre inkább előtérbe került a többi tevékenységével 
szemben. 1985-ben az erdőgazdaság intézkedései folytán a Szenyér községben lévő régi 
erdészház lakója lett a gyermekeivel együtt. Alkotóként a legelső nyilvános bemutatkozása 
is Szenyérben történt.  

 
Isaszegre akkoriban is többször járt haza – a szüleihez –, amikor nem itt élt. Ez a helyzet 
egy „kétlakiságot” eredményezett; soha nem szakadt el teljesen Isaszegtől. 1996 óta ismét 



Isaszegen, a Mátyás király utcai otthonában él.  
 
 Proksza Gyöngyi több, mint hetven alkalommal mutatkozott be az országban önálló 

kiállítással, először főleg a Dunántúlon, később – többek között – Isaszegen és környékén 
is. Kiállításainak meghívói, illetve ismertetői mindig így kezdődtek: „Munkáimat ajánlom 
barátaimnak, ismerőseimnek, minden erdőn-mezőn járó magyar embernek”. A 
németországi Trierbe, az osztrák Semmeringbe, de New Yorkba és Rómába is eljutottak a 
magyar föld szépségeit bemutató munkái.  

 
Képei témáit főleg a természet – erdők, állatok, madarak, a vidéki élet –, valamint 
történelmi-vallási visszaemlékezések adják. Tájképein – melyek mindig többet jelentenek a 
puszta tájnál – a Balaton, somogyi erdős puszták, Árpád-kori falvak és templomok, ártéri 
erdők, búzamezők jelennek meg. Egyházi témájú képei közül kiemelkednek az Árpád-házi 
királyok és a lengyel-magyar közös szentjeink képei.  

Több esetben készített templomi „al-secco” falfestményeket is, monumentálisakat. A 
gödöllői evangélikus templom ablakainak színes festményei szintén az ő keze munkáját 
dicsérik.  

Munkáit a televízióban 16 különböző műsorban (így például a Duna TV-n) láthatta a 
közönség. 
 
Számos alkotásából – a művésznővel egyeztetve – egy olyan csokrot válogattunk össze, 
amelyek egyrészt az egyes témáinak kiemelkedő alkotásaiként az életművét is 
összefoglalják, másrészt az isaszegiek számára is különösen kedvesek lehetnek. Tisztelettel 
és szeretettel ajánljuk az isaszegi polgárok és az Isaszegi Értéktár Bizottság figyelmébe az 
alábbi 13 képet:  

 
 

 ISASZEGI CSATATÉR  
olajfestmény, készült 2000 körül 
 

 ISASZEG ANNO kb. 1860 
akvarell, 1996 körül 
 

 BARADLAY ÉS PALVICZ PÁRBAJA 
olaj, 2000 körül 
 

 TÉLI REGGEL: AZ ISASZEGI SZENT MÁRTON TEMPLOM 
pasztell, szövetmintás kartonon, 2002 
 

 HAZAFELÉ – ESTI HARANGSZÓ (ERDÉLYI EMLÉK) 
pasztell és akril, 2000 
 

 ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA, LENGYELORSZÁG PATRÓNÁJA 
összetett stílus (amit az alkotó maga kísérletezett ki), 2016 
 

 PÉTER-PÁL NAPJÁN 
vegyes technika, 2016 
 



 DIANA AZ ERDŐN JÁR (ALKONYATKOR) 
vegyes technika (pasztell-akril, tempera), 2010 
 

 MOCSÁR-VILÁG – VÍZI VARÁZS 
rézkarc, színezett, 2006 
 

 MEZEI CSOKOR 
rézkarc, 2010 
 

 ARAB SZÉPSÉG 
rézkarc, 2012 körül 
 

 JELENLÉT 
akril és pasztell, 2004 
 

 MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ 
pasztell, 1996 

 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
 Szeretett városunk, Isaszeg csodálatos természeti adottságokkal és gazdag történelmi 

múlttal bír. De szerencsés helyzetben vagyunk azért is, mert sok olyan ember él itt, akik 
munkásságukkal maguk is hozzájárulnak az értékeink gazdagításához, illetve a 
hagyományaink, történelmi múltunk megőrzéséhez. Ezért is kell különösen 
megbecsülnünk a művészeinket és az ő – akár konkrét isaszegi témájú, akár általános, 
átvitt jelentéssel bíró – alkotásaikat. Proksza Gyöngyi erdőmérnök-festőművész (fent 
megjelölt) alkotásainak az Értéktárba történő felvételével Isaszeg kincseit gyarapíthatjuk és 
erősíthetjük Isaszeg imázsát is. 

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

honlapok, multimédiás források) 
 
 Proksza Gyöngyiről megjelent 5 újságcikket és egy-egy kiállítás-meghívót ld. mellékelve. 

A róla, illetve az ő művészetéről szóló, internetről összegyűjtött 10 cikk, bemutató: 
 

Proksza Gyöngyi bemutatkozó honlapja - KASTÁR 
http://kastar.jessyrose.hu/tagnevsor/muveszek/prokszagy/prokszagy.htm 
 
Már gyermekként járta az erdőt, édesapja ... 
Proksza Gyöngyi: festő- és grafikus művész. Már gyermekként járta az erdőt, 
édesapja méhészkedett, édesanyja biológiát tanított. Ugyan ... 
https://www.irodalmibableves.hu/a-termeszet-szineibe-egette-a-lelket/ 
 
Proksza Gyöngyi festőművész-grafikus kiállítása 
Proksza Gyöngyi festőművész-grafikus kiállítása. 2013. május 25. Fotók: Szmolicza 
József. 
http://isainformatika.ultranet.hu/muzeum/20130525/ 
 
Lélekgyógyító képek! | BAMA 
Proksza Gyöngyi festőművész, grafikus munkái adják a mai élményünket. Munkáit 



minden évben láthatjuk az országos vadászati ... 
https://www.bama.hu/baranya/pr-cikkek-baranya/lelekgyogyito-kepek-552398/ 
 
Proksza Gyöngyi: Kicsi Magyarjaim | Dányi krónika 
http://www.danyikronika.hu/node/8971 
 
A kövek egymásra épülnek - Magyar Kurír - Új Ember 
Proksza Gyöngyi festőművész Szent Kinga-képet ajándékozott a templomnak.  
https://ujember.hu/a-kovek-egymasra-epulnek/ 
 
Árpád-házi Szent Kingáról nyílik kiállítás és mutatnak be ... 
A tárlaton bemutatják Proksza Gyöngyi festőművész-grafikus Szent Kinga-
ábrázolását is.  
https://kdnp.hu/ezaz/arpad-hazi-szent-kingarol-nyilik-kiallitas-es-mutatnak-be-
konyvet-veszpremben 
 
Proksza Gyöngyi erdőmérnök-festőművész bemutatkozása ... 
Rippl-Rónai Múzeum [CC BY-NC-SA]. Proksza Gyöngyi erdőmérnök-festőművész 
bemutatkozása.  
https://hu.museum-digital.org/singleimage.php?resourcenr=16123 
 
Egy délután Csaba testvérrel - Veszprémi Érsekség 
A program első részében Proksza Gyöngyi grafikus, festőművész Most és 
mindörökké című szakrális tárlatát nyitotta meg Csaba testvér a Pannónia 
Kulturális ... 
https://veszpremiersekseg.hu/egy-delutan-csaba-testverrel/ 
 
Börzsönyi Helikon  
2. évf. 10. sz. / 2007 
http://retsag.net/helikon/bh0710.pdf 

 
Multimédiás összeállítás: 

 
SZERESD A SZÉPET.wmv 
Pólya Pál: Összeállítás Proksza Gyöngyi festőművész alkotásaiból. 
https://www.youtube.com/watch?v=vQmpPwVOxd0 

 
A jpg formátumban mellékelt újságcikkek a következők: 

 
 Forrás – Isaszegi közéleti újság, Pénzes János riportja 
 Lépcső – A Szent Imre Egyházközség lapja, 2007/6. 
 Nyugati Magyarság, 2005 március, Aniszi Kálmán cikke 
 Rábaközi Magazin, 2009. május 27. 
 Szent Kereszt, Németh Andrea cikke 

 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
 
 Nincsen (még) weboldala. 
 
 



III. 
MELLÉKLETEK 

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

dokumentációja 
 

A 13 képet jpg formátumban mellékeltem. 
 
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 - 
 


