1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Pados József munkássága”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Szalai Tünde
……………………………………………………. (aláírás)
Balatonboglár, 2015. június
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
„Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szalai Tünde
Levelezési cím: 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17.
Telefonszám: 06-20/428-9073
E-mail cím: helyiertek15@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
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: Somogy megye / Balatonboglár
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:
Pados József tanár (1916. március 24. Ménfőcsanak -1995. április 2. Balatonboglár)
Győrben nevelkedett. A bencés gimnázium elvégzése után a Katolikus Királyi Tanítóképző
Intézetben szerzett tanári diplomát 1936-ban. 1938-46-ig katona volt. Végigharcolta a II.
világháborút. Mint a győri gyalogezred aknavetős századparancsnoka szerelt le 60 %-os
hadirokkantként. Ezután szerzett magyar - történelem szakos tanári diplomát. 1946-ban a
somogysimonyi iskola igazgatója lett, később Marcaliba került. Ezt követően a kaposvári
Városi Tanács Művelődési osztályvezetője, majd tanácselnök-helyettese volt. 1966-ban
Boglárra költözött. Először a középiskolai kollégium igazgatói, majd a középiskola igazgatóhelyettesi posztját töltötte be.
Nagyon szerette tanítványait. Irodalmi színpadot vezetett, színjátszó pedagógusi – rendezői
munkássága is kiemelkedő volt. Országos versenyeken arany- és ezüstérmeket szerzett
társulatával.
Már győri diákkorában lelkes rajongója volt a 30-as években alakult "Márciusi Front"
írótársaságnak melynek lapjában, az Új Pannoniában jelentek meg első írásai. Különböző
álneveken írt. Novelláit felolvasták a Kossuth rádióban is. Írásait a pécsi irodalmi újságban és
egyéb folyóiratokban közölték.
A Somogy Megyei Önkormányzat 1993. aug. 20-án Balatonboglár Művelődési díjjal ismerte
el munkásságát. A Városvédő Egyesület 1997-ben, Tavalyi levél címen adta ki
novelláskötetét.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A boglári kulturális élet jeles személyisége.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
ISSN 1219-7122 Pados József: Tavalyi levél
ISBN 978-963-12-5023-7 Folytassátok, ha majd nem leszek! (Emlékkönyv)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

www.bbkvtar.hu

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
A helyi fiatalokat összefogó, őket színpadra szervező tanárember munkássága, a kultúra és
a közösség zászlóvivőjeként méltán érdemes a települési értéktár részévé lenni. Javasoljuk
felvételét.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

