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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
Kádár Béla szellemi hagyatéka
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs
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
Kádár Béla (1939-1982) szellemi hagyatéka
Kádár Béla pedagógus, igazgató 1939. január 28-án született Hódmezővásárhelyen.
Gyermekéveit szülővárosában töltötte, majd a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban
érettségizett. A középiskolai évek után Szegeden a Pedagógiai Főiskola magyar-történelem
szakán végzett.
Pusztaszabolcsra 1960-ban érkezett, majd házasságkötését követően haláláig itt
tevékenykedett.
Első munkahelye az Általános Iskolában volt, ahol kezdetben biológiát, oroszt, később pedig
történelmet tanított.
1963-ban elvállalta az úttörőcsapat vezetését, tanítványai táboroztatását szervezte, később
pedig kultúrház-igazgatóként is dolgozott.
1964-ben levelező tagozaton elvégezte az ELTE középiskolai történelem tanár szakát, 1976ban pedig megpályázta a Velinszky László Gimnázium igazgatói posztját.

Vezetői beosztása idején jelentősen fellendült a kis falu kulturális élete.
Az ő szellemi örökségeként tarthatjuk számon az első helytörténeti kiállítást, amit az iskola
aulájában nyitottak meg.
1976-ban rendezték meg először a Velinszky-napokat, aminek szintén szellemi atyja volt. Két
napon át tartott, kiállításokkal, az irodalmi színpad bemutatójával, szakmai vetélkedőkkel és
tornaversennyel várták a közönséget. Az eseményen több száz érdeklődő vett részt.
Az irodalmi estek megálmodója is ő volt. Ilyenkor írókat, költőket, zenészeket hívott a
gimnázium falai közé - a hálás diáksereg és a község lakóinak nagy örömére.
Az irodalmi színpadot nagy lelkesedéssel vezette, darabjaikkal rendszeresen részt vettek
különféle versenyeken, és az akkoriban még ismeretlen „csapatépítő” kirándulásokra vitte
színjátszóit.
Feldolgozta a gimnázium addigi történetét, és 1978-ban kiadták „A Velinszky másfél
évtizede” című könyvet. Tanulmányok sorát írta meg a Törvényhatósági Bizottságoktól az
ÁFÉSZ történetéig.
Létrehozott egy nyelvi labort, ami az iskolai nyelvoktatásban forradalmi újításnak számított.
A Nagyközségi Tanács gondozásában 1975-ben megjelent a „100 éves Pusztaszabolcs” című
kiadvány. Több hónapos kutatómunkája eredményeként született meg a „Száz év krónikája”
című fejezet.
1977-ben megszervezte a szesz-és likőrgyártó szakmunkásképzést a gimnáziumban.
Életre hívta a Pro Scolae-díjat, amit azóta is minden évben a legjobb tanulónak illetve
pedagógusnak ítélnek oda.
1978-ban közreműködésével létrejött a Fridrich Margit Alapítványt, amivel az évente
megrendezésre kerülő szavalóverseny legjobbjait jutalmazzák.
Még ebben az évben testvériskolai kapcsolatot létesített az erdélyi Gyergyóremete iskolájával.
Megszervezte a gyerekek magyarországi nyaraltatását és tevékenyen részt vett a
programjaikban.
Munkája elismeréseként 2004-ben Pusztaszabolcs Posztumusz Díszpolgára címet kapott.
Végül mindenképpen szót kell ejteni a költészetéről is. Kevés szabadidejében verseket írt,
melyek szándékaim szerint még kiadatásra várnak.
Kádár Béla szellemi öröksége itt maradt az utókorra. Ráhagyta tágabb környezetére, az
azóta várossá fejlődött Pusztaszabolcs lakosaira és tanítványaira, akik ma is hálás szívvel
gondolnak rá.
És ráhagyományozta szűkebb környezetére, a családjára. Gyerekeink – az ő unokái - pontosan
tudják, naponta tapasztalják, hogy ez az örökség miben áll.
Sok-sok kortársa és valamennyi tanítványa elé követendő példát állított a
munkásságával. A mércét nagyon magasra tette, és csak remélni tudjuk, hogy méltók vagyunk
az emlékéhez. Mindannyian büszkék vagyunk rá.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Kádár Béla díszpolgár szellemi öröksége érték Pusztaszabolcs városnak, ezért fontos, hogy
bekerüljön az értéktárba.

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

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

A „csapatépítő” kiránduláson

vagy

audiovizuális-

Táborozáson

Ünnepélyes csapatgyűlés

A Sulitükör nevű iskolaújságban megjelent cikk a Velinszky-napok programjáról

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. június 18.
..................................................................
Kádár Tünde

