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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám: 06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
A középiskola „nevezetes" tantermei és emléktáblái (Kádár Béla emléktábla, Lovas Zoltán
emléktábla, Mező Zoltán emléktábla, Dr. Szabó Sándorné emléktábla,)
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Mátyás király u.16-20.
Szabolcs Vezér Középiskola
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A középiskola "nevezetes" tantermei és emléktáblái
Kádár Béla emléktábla,

Lovas Zoltán emléktábla,

Mező Zoltán emléktábla,

Dr. Szabó Sándorné emléktábla

2013. szeptember 12-én, a pusztaszabolcsi középiskola fennállásának ötvenedik évfordulójára
rendezett ünnepi megemlékezésen Tánczos Krisztina és Végh Kornél az iskola régi diákjai,
jelenlegi tanárai bemutattak négy, az intézmény fejlődéséhez jelentősen hozzájáruló
tanáregyéniséget: Kádár Bélát, Lovas Zoltánt, Mező Zoltánt és Dr. Szabó Sándornét.
A diákok által tisztelt, szeretett tanárok pedagógusi tevékenysége és szellemi hagyatéka
megörökítéséül egy-egy tantermet neveztek el róluk emlékezésül és azért, hogy a jelenlegi
diákok is megismerjék őket.
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A példaképként állított pedagógusokról elnevezett tantermek a sok száz diák emlékező
kívánságára helyi érték rangúak.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
A Velinszky másfél évtizede
Évkönyv 1963-1998
"Élj, mi kedves iskolánk, nőjön egyre fényed..." A pusztaszabolcsi középiskola ötvenéves
jubileumi emlékkönyve 1963-2013.
Kádár Tünde: "Kell ott fenn egy ország..."
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja
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javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Kádár Béla
igazgató,

magyar-

történelem szakos tanár

1939-ben Hódmezővásárhelyen született.
1960-ban került a Pusztaszabolcsra, ahol az általános iskolában magyartörténelem szakos tanár volt.
1968-tól a Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskolában tanított
történelmet.
1968-ban létrehozta a középiskolában az irodalmi színpadot, irodalmi esteket
szervezett.
1976-tól 1982-ig volt az intézmény igazgatója. Igazgatósága idején a
középiskola Pusztaszabolcs szellemi központjává vált. Több tanulmány
szerzője, a nyelvi labor, a történelmi kabinet és a Velinszky napok
megálmodója. A Pro Scolae-díj alapítója. Munkája elismeréseként számtalan
kitüntetésben részesült.
1982-ben hunyt el.
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Lovas Zoltán
magyar-történelem szakos
tanár, humán
munkaközösség - vezető

Iskolánkban 1968-től 1983-ig tanított.
Kutató tanárként foglalkozott irodalmi és nyelvészeti
témákkal, s későbbi munkahelyén, a Vasvári Pál
Gimnáziumban

doktori

címet

is

szerzett

Vasvári

munkásságának feldolgozásából.
A Fridrich Margit szavalóversenyt közel másfél évtizedig
szervezte, hiszen fontosnak tartotta az ifjúság irodalmi
műveltségének fejlesztését.
Történelmi tárgyú tanulmányi kirándulásokat szervezett
Magyarország minden nevezetes településére.
Nagy tiszteletnek örvendett a diákság körében is szakmai
tudásáért, következetességért.
2013 tavaszán hunyt el.
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Mező Zoltán
földrajz-biológia
szakos tanár, igazgató,
szakfelügyelő

1920. december 20-án született Inotán.
1965-től előbb az általános iskola, majd a két
intézmény különválása után a középiskola igazgatója
volt 1973-ig.
1981-es nyugdíjba vonulásáig a Velinszky László
Gimnázium

és

Szakközépiskolában

tanított

földrajzot, gazdasági földrajzot és biológiát. Zoli
bácsi mind megjelenésében, mind viselkedésében
úriember volt: öltöny és nyakkendő nélkül nem
lehetett őt látni az iskolában. A szigorú külső egy
sajátságos

humorú,

melegszívű

embert

takart.

Mindenkivel viccelődött, mindenkihez volt egy jó
szava.
2012-ben Inotán hunyt el.
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dr. Szabó
Sándorné Rigó
Magdolna
történelem szakos
tanár, diákmozgalmat
segítő tanár

1942-ben született Budapesten.
A pusztaszabolcsi általános iskolában tanított 1964-től 1987-ig,
ahol igazgatóhelyettes is volt. Később a Velinszky László
Gimnázium történelemtanára lett.
Az úttörőmozgalom egyik vezetőjeként a vándortáborok
szervezője volt, később iskolánkban a tanulmányi kirándulások
vezetője.
Nagy

mesemondóként

történelmet,

olyan

mindenkivel

lelkesen

tudott

megszerettette
eseményekről,

a

híres

személyekről beszélni, hogy szavai mindenkit magával
ragadtak. A diákok szerették, mert mindenkihez volt egy jó
szava, bárki fordulhatott hozzá örömével és bánatával.
2001-ben hunyt el.

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
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 14.
..................................................................
Tánczos Krisztina
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..…………………………………..
Végh Kornél

