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

Készítette:
Szalai Tünde
…………………………………………………….
Balatonboglár, 2016. szeptember
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

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:
Szőllősi Ferenc (Tapolca, 1921. febr. 6. - Balatonboglár, 2005. márc. 3.) címzetes
esperes, plébános, cserkészvezető. Alapiskoláit Tapolcán végezte. Veszprémben 1944.
december 7-én lett kispap. A nyilasok letartóztatták és Mindszenti József bíboros
hercegprímással együtt és Sopronban az Isteni Megváltó Leányai zárdában őrizték őket. Itt
szentelte fel őt Mindszenti bíboros és itt mondta el újmiséjét is. Fűzfőgyártelep, Devecser,
Iharosberény után, 1970-től Balatonbogláron vezeti a katolikus hitéletet. Pro Urbe
kitüntetést kapott 1992-ben Iharosberényben és 2000-ben Balatonbogláron. Mindkét
helyen díszpolgárrá is választották. 1990-ben alakította meg a 622. sz. Gaal Gaszton
cserkészcsapatot és annak parancsnoka volt. 1948-ig 19 nagytáborban volt és az újrakezdés
után miden évben rendezett nagytábort cserkészei részére. 2004. tavaszán először állt ki, a
fővárosból kitiltott gróf Teleki Pál szobrának balatonboglári elhelyezése ügyében. Pár nap
alatt fáradhatatlan és áldozatkész munkával megteremtette a jogi és műszaki feltételeket a
szobor felhelyezésére és felavatására. Munkásságáért 2004. november 2-án, a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében vehette át a Bethlen Gábor Alapítvány és a Teleki
Pál Szoborbizottságtól, a szobor alkotója által készített „Teleki Pál emlékérmet”. Tevékeny
életét a hívők szolgálatán kívül számos szervezetben is gyümölcsöztette. Ezek közül kitűnt
a Lengyel-Magyar Baráti Egyesület felkarolása, a két testvérti nép barátságának ápolása.
Tevékenységéért lengyel közbenjárásra II. János Pál pápától 1986. április 4-én pápai
áldásban részesült, majd megkapta 1990-ben a lengyel Lovagkereszet. Tevékenyen részt
vett a Műemléki Felügyelőség munkájában is.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Szőllősi Ferenc a város kedvelt plébánosa volt – munkája révén kapott a templom orgonát,
felépítette a Kislaki városrész templomát, s haláláig a helyi cserkészcsapat parancsnoka
volt, mely csapatnak fizikai, szellemi, lelki működéséről való gondoskodása, fejlesztése

mindig szívügye volt.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

www.622gg.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Szőllősi Ferenc munkássága nagy hatást gyakorolt a helyi közösségekre, a fiatalok
tevékenységére, az egyházi és települési életre. Jó vezetése példaként áll a város lakói előtt.
Települési értéktárba felvételét javasoljuk.
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

