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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Balatonszepezdi Mindszenty József-emlékév meghirdetése

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A  Tiszteletre  méltó  hercegprímás-bíboros-érsek,  a  Fehér  Vértanú,  bíborossá  kreálásának  75.
jubileumának emlékére, mely egybe esik a Szent István plébánia újraalapításnak 85. jubileumával,
javaslom, hogy a 2021 évet emlékévvé nyilvánítsa a testület.
Egyidejűleg  együttműködés  megfogalmazására  és  közös  pályázat  kidolgozására  teszek  javaslatot
Csizmazia Sándor főtisztelendő úrral és a kezdeményezés ötletgazdájával.
A projekt részben pályázati, részben adományból, részben alapítványi támogatásból állna össze. 

Mindszenty József – eredeti nevén Pehm József – a ma már Dózsa György út 53. alatt számozott, 110
éves, gyönyörűen felújított villában nyaralt, az ott szolgáló szepezdiek varrták, és steppelték a ruháit,
reverendáit, stóláit, még zalaegerszegi plébános korában. Csizmazia Sándor főtisztelendő úr plébániai
iratai között őrzi  a misenaplót,  benne Pehm József keze írásával a szepezdi  mise ellenjegyzése. A
jubileumi évfordulók kiváló lehetőséget biztosítanak a település, a plébánia, a veszprémi érsekség és
a Mindszenty Társaság közötti együttműködés kialakítására.

Lehetővé válna a felújított sétányt Mindszenty-sétányra elnevezni és itt a Mindszenty Társasággal
közösen  szobrot  állítani  a  fehér  vértanú  emlékére.  Lehetőség  lenne  a  zalaegerszegi  Mindszenty
Múzeummal és annak kurátorával együttműködve a közösen kialakított, helyi, szepezdi, Mindszenty-
emlékszobát kialakítani, esetleg a plébánia roskadozó épületének a felújításával, amire már van helyi
példa is. Lehetőség volna a Mindszenty-emlékév keretében pünkösdkor körmenettel egybefűzött ún.
beat-misét tartani a focipályán, melyhez a veszprémi érsek atya, egyben apostoli kormányzó vagy a
szeged-csanádi  püspök  atya  is  felkérhető,  plébános  urunkkal  közösen.  Ezzel  együtt megindítható
lenne a Szepezdi Három Templom Program és a katolikus Szent István Templom esedékes felújítása
után a református és az evangélikus templomok korrekciója, természetesen a lelkészi hivatalokkal
együtt.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést  megvitatni  és a  határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a 2021 évet Mindszenty emlékévvé nyilvánítja,
egyidejűleg az ehhez kapcsolódó kulturális pályázatokon
részt vesz. 
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Szentantalfa, 2020. szeptember 3.
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