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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
József Attila 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 út 14.
József Attila Általános Iskola főbejáratának falán
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
József Attila Emléktábla
2006. november 17-e, egy olyan mérföldkő jellegű nap volt a József Attila Általános Iskola
életében, történetében, melyre emlékezni fog mindenki, aki belép az épületbe. A névadás 25.
évfordulója alkalmából, ünnepélyes keretek között emléktábla avatásra került sor, mely
Horváth Krisztián műkőkészítő-mester keze munkája nyomán keletkezett, megörökítve az
1981. november 5-i dátumot, amelytől iskolánk József Attila nevét viseli.
A fekete gránitból készült emléktáblán József Attila arcképének gravírozása látható. A portrén
a lélek szerénysége, mélysége tükröződik. Intelligens, kulturált külsejű fiatal költő tekint a
távolba azzal a szempárral, mely bizony tudott tűzben égni.
Ádámné Farkas Beáta, igazgató szerint, az emléktábla állításnak kettős szerepe volt:
megőrizni a névadó, József Attila emlékét, továbbá, az 1981-ben leleplezett József Attila
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bronz mellszobor hiánypótlásául is szolgált, mely sajnos 1990-ben a fémhulladék gyűjtők
áldozatává vált. Ezt a szobrot az Iparművészeti Lektorátus ajándékozta az iskolának, mely
zsűrizett képzőművészeti alkotás volt, Ócsai Károly szobrászművész készítette.
Az emléktáblát hárman leplezték le:
Kovacsik István címzetes igazgató, aki 1981-ben az intézmény vezetője volt;
Czompó István polgármester, aki 1981-ben csapatvezetőként és matematikatanárként
volt jelen a névadó ünnepségen;
és Horváth Krisztián műkőkészítő-mester, aki az emléktáblát készítette, s aki 1981ben még óvódás volt, majd az iskola tanulója lett és 1992-ben fejezte be a 8.osztályt.
A mindenki számára láthatóvá vált alkotást a jelenlévők elégedettséggel fogadták, melyet
kitörő tapssal jeleztek. A leleplezést követően a tábla alatt iskolai emlékkoszorút helyezett el
Csordás Vivien, a DÖK-titkára és helyettese Cséri Réka.
A koszorúzás után, Gajdó András nyugalmazott magyar-történelem szakos szakfelügyelő és
szaktanácsadó mondott múlt-idéző, visszaemlékező ünnepi beszédet, aki 1981-ben részt vett a
névadási ünnepségen. Az Ő mondandójához kapcsolódva, Kovacsik István címzetes igazgató
is hangsúlyozta ennek az emléktábla-avatásnak a jelentőségét, fontosságát.
Az avatási ceremónia ünnepélyes keretét a közreműködők műsora biztosította: Szőnyegi
Viktória (tanító) fuvolajátéka, Mányi Lajosné (tanár) versmondása, Paizs Melinda (iskola volt
tanulója) gitárkíséretével Kinyikné Boros Ildikó (tanár) énekhangja.
A József Attila Emléktábla költségeihez a József Attila Általános Iskola
Diákönkormányzata, valamint a Józsefes Gyermekekért Alapítvány járultak hozzá.

és

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A József Attila emléktábla több szempontból is értéket képvisel.





A magyar irodalom egyik nagy alakja előtti tiszteletünket fejezi ki.
Az iskola ünnepélyes névfelvételi ceremóniájának emlékét őrzi.
Korábban az iskola udvarát díszítő József Attila szobor hiánypótlásául szolgál.
Szembesíti az iskola apraját-nagyját a mindennapokban sajnos létező etikátlansággal.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
www.jozsefa-pszabolcs.sulinet.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-
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III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

Az emléktábla koszorúzása
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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
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. április 5.
..................................................................
Ádámné Farkas Beáta

5

