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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
A 100 ÉVES PUSZTASZABOLCS című kiadvány
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
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
A 100 éves Pusztaszabolcs című kiadvány
A nagyközségi tanács 1975-ben jelentette meg a 62 oldalas narancssárga színű, puha kötésű
kiadványát. 1875-től számítja a település kialakulását.
Az ajánlást Sudár Iván az MSZMP Fejér megyei Bizottságának titkára írta.
1. Első fejezete: Ezeréves emlékek
2. Második fejezete: Kádár Béla: Száz év krónikája
3. Harmadik fejezete: Zsiday Csaba: A mai Pusztaszabolcs
4. Befejezésként az akkor élt emberek fényképei és véleményei láthatók, olvashatók.
A reprezentáló kötetek kemény, vászonkötésben készültek.
A fedőlapon a puha és a vászonkötésen is, elődeink által felkutatott ősi címer, rajta a közeledő
oroszlánnal, valamint a település ősi neve a címer alatt: „SZABOLCS”.
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Megjelent a Fejér megyei Lapkiadó Vállalat gondozásában.
Felelős kiadó: Kranauer László tanácselnök.
Ez a könyv eddig az egyetlen, amely átfogó képet ad a településről, mondhatni:
községtörténet 1975-ig.
Azóta természetesen, mindenki örömére sokasodnak a városban a működő közösségeket,
civilszervezeteket, szakmákat bemutató, szép eseményekről szóló, életutakat leíró, különböző
témákban visszaemlékező sorozatok. Ez mindegyik külön-külön is megérdemelné a nagy
értékükre való tekintettel az Értéktárba való elhelyezést. Ilyen témákban már a 2. sorozatot
gondozza a Hagyományteremtő és Hagyományőrző Alapítvány.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Emléket állít Pusztaszabolcs történetének.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
100 éves Pusztaszabolcs kiadvány
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

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 anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 14.

..................................................................
Gubicza Tibor
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