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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 pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom harangjai
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
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 pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom harangjai
Részlet Tüke László: Vivos voco…, Hívom az élőket… c. könyvéből (2010)
1937. október 8-án érkeztek meg az új harangok. Seltenhofer Frigyes harangöntő gyárából
Sopronból, összesen négy darab. Az elsőt Szent Imre, a másodikat Szent István, a harmadikat
Szent László, a negyediket Szent Margit tiszteltére szentelték fel. A harangoknak külön
felirata is van. Az elsőn „Szent Imre herceg tiszteletére öntették a pusztaszabolcsi vasutasok.
1937. Óh mi szép a tiszta nemzetség fényességben, hallhatatlan az ő emlékük.” , a másodikon
„Szent István király tiszteletére öntette a pusztaszabolcsi egyházközség. 1937. Ha Isten
velünk, ki ellenünk?”, a harmadikon „Szent László király tiszteletére öntette a pusztaszabolcsi
község. 1937. Hunniának szent királya vagy Te László és csodája.” és a negyediken „Árpád
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házi Szent Margit tiszteletére öntette: Nagy István és családja. Pusztaszabolcs. Magyarország
drága gyöngye szűz Szent Margit könyörögj érettünk!” feliratok voltak. 1
A harangok tömege:
Szent Imre harang 672 kg
Szent István harang 408 kg
Szent László harang 186 kg
Árpád-házi boldog Margit harang 67 kg

1938. március 11-én szentelte fel Paróczay Sándor a templom harangjait és a két
toronykeresztet, az iskolás növendékek és a hívek jelenlétében. A roppant erős északi szél
miatt nem merték felhelyezni a toronyra. A szentelés szertartása az új templomban a kórus
alatt történt. A harangok először csak március 15-én délben szólaltak meg.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A javaslat is bizonyítja, hogy a Szent Imre Templom harangjai egyedi, különleges értéket
képviselnek a település lakói számára.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Tüke László: Vivos voco…, Hívom az élőket… „pusztaszabolcs anno 3.”( 2010)
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
Historia Domus – a helyi Katolikus Plébánián található egyházközség-történeti könyv
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

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

1

Historia Domus, 31. o.
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Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára átadott anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. május 25.
................................................................
Tüke László
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