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

EGYÜTTMŰKÖDÉS ISASZEGÉRT EGYESÜLET 
 

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

Név: Verseczki Erzsébet 
Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Alkotás u. 52. 
Telefonszám: 06 20 546 85 24 
E-mail cím: kier3ster@gmail.com 

 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése 
  Harangláb Isaszegen a Katonapallagon 
 

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 
Isaszeg - Katonapallag 
 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 X települési  X tájegységi  X megyei  külhoni magyarság 
     

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

Nevezett haranglábat az Együttműködés Isaszegért Egyesület megbízásából Törő György 
fafaragó népi iparművész, a Magyar Kultúra Lovagja készítette. A művész fontosnak tartotta, 
hogy alkotása őrizze azokat a jeleket, amik még fellelhetők a régmúltból az Isaszegi 
Falumúzeumban. Így került munkája díszeként az alkotásra faragva egy tükör keretének 
motívumai, egy guzsaly mintája, a hősök babérja, a huszárok öltözetén megjelenő díszítés.  
A faragott könyv, Törő György adománya, melyre egy ismeretlen hős sírjának feliratát véste: 

„Szerette hazáját szívvel, szóval, tettel, 
Védte szabadságát híven, becsülettel, 
Áldozott, szenvedett, jutalmát nem kérte, 
Nem küzdhetvén tovább, vérpadon halt érte.” 

 
Nevezett harangláb lakója egy lélekharang, melyet szintén az Együttműködés Isaszegért 
Egyesület megbízásából készített Gombos Miklós harangöntő mester. A harang egyik oldalán két 
angyal tartja koronás címerünket, míg a másik oldalon ez a szöveg olvasható:  



Isten dicsőségére, hős honvédeink emlékére öntetett engem  
az Együttműködés Isaszegért Egyesület. 

2011. április 3-án került sor a Harangláb felavatására és megszentelésére. Ezen a napon avatták 
történelmi pihenőhellyé a Honvédsírokat. Jelképesen átadták az emlékhelyet a jövő 
nemzedésékének, amit az óvodás gyerekek fa ültetésével tettek emlélkezetessé. 
 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
A Katonapallagon található emlékművek sorába tartozik ez a Harangláb. Minden évben, a városi 
megemlékezésen e harang megkondításával hajtanak fejet az 1848/49-es szabadságharcban 
elesett hősök tiszteletére. Az emlékmű még látványosabbá és vonzóbbá teszi ezt a történelmi 
pihenő- és emlékhelyet. 
 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, 
multimédiás források)  
www.isaszegert.hu honlap 
www.isaszegmuvotthon.hu honlap 
Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató 2010. november, 2011. május 
Valkony Antal videófelvétele 

 
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 
 

 


