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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
Havay fotók (Havay István fotói az 1930-as évek Pusztaszabolcsáról)
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 Velencei út 1.
Hagyományok Háza – Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény
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
Havay fotók
Havay István Balassagyarmatról származott. Nehéz fizikai munka mellett végezte el a
polgári- ill. középiskolát, majd a MÁV-nál főszertárnoki beosztásba került. MÁValkalmazottként

éltek

Balassagyarmaton,

Dunakeszin,

majd

1928-tól

1936-ig

Pusztaszabolcson.
Ebben az időben szívesen kapcsolódtak be a helyiek életébe. Kedvenc időtöltése a
fényképezés volt. Fényképeken megörökítette az akkori Pusztaszabolcs életét. Fényképeket
készített munkahelyén - a vasútnál, valamint feleségéről és fiáról, Havay Sándorról. Láthatjuk
a baráti társaságban töltött programokat, és megelevenedik a harmincas évek aratása,
cséplése, sőt a leventeoktatás is.
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A Havay örökséget Demeter Zsófia, a Fejér Megyei Múzeumok igazgatója adta át a
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványnak felhasználásra. A
fényképek átadásakor, az alapítvány ezekből kiállítást rendezett 2007-ben a Zsiráf óvodában.
A gyűjtemény Havay Istvánnak, a múlt század harmincas éveiben készített 40 fotóját
tartalmazza. A fotók tükrözik a pusztaszabolcsiak életét az 1930-as években.
Jelenleg a Hagyományok Háza Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény egyik kiállító
termében látható 16 darab Havay fotó.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Havay Istvánnak a múlt század harmincas éveiben készített negyven fotóját tartalmazza. A
fotók tükrözik a pusztaszabolcsiak életét az 1930-as években.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Demeter Zsófia: Hárman elmentek
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Havay István iskolai tornabemutatóról készült felvétele az 1930-as években
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Havay István magánemberként (fent)
és
a munkahelyén (lent)
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Havay István és Pusztaszabolcs életét egyaránt meghatározó vasút (mozdonyfordító)
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
A javaslatban megtalálható fotók a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
tulajdona.
Pusztaszabolcs, 2014. július 5.
..................................................................
Czöndör Mihályné
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