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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Dr. Szonda István kuratórium elnök
Levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Kovács Imre út 48.
Telefonszám: 06-20-236-0046
E-mail cím: szondaistvan70@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Kállai Ferenc hagyaték
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
_ agrár- és élelmiszergazdaság
_ egészség és életmód
_ épített környezet
ipari és műszaki megoldások
X kulturális örökség
_ sport
_ természeti környezet
_ turizmus és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
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:
Kállai Ferenc Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze, a magyar színjátszás kimagasló
alakja. 1925-ben Gyomán született és a család Budapestre költözéséig élt itt. A szülőföldhöz
szorosan ragaszkodott, ha tehette hazalátogatott. A művész halála után özvegye Kállai
Ferencné férje személyes tárgyaiból, kitüntetéseiből és egyéb dokumentumokból álló
hagyatékát Gyomaendrődnek adományozta, melyet az Endrődi Tájház és Helytörténeti

Gyűjtemény gyűjteményi anyagában őriznek. A hagyatékból 2014 áprilisában nyílt kiállítás
az Endrődi Népház kiállító termében.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A Gyomaendrődre került Kállai Ferenc hagyaték helytörténeti és színháztörténeti
szempontból egyedülálló és pótolhatatlan gyűjtemény. A gyomai származású Kossuth-díjas
művész életművének sajátos lenyomata a hagyaték, mely jelentős, eddig fel nem tárt,
színháztörténeti szempontból hiánypótló dokumentumot, leírást tartalmaz. A hagyaték
nemcsak gyomaendrődi szempontból javasolt megőrzendő értéket képvisel, hanem a Magyar
Nemzet számára is jelentős értéktár.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források) gyomaendro.com/kiállítóhelyek/Kállai Ferenc
Emlékkiállítás, gyomaendre.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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

