Javaslat a
„Helytörténeti szekrény a Zsiráf Óvodában”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Bartókné Piller Magdolna (név)
……………………………………………………. (aláírás)
Pusztaszabolcs, 2014. június 28. (település, dátum)
(P. H.)

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
Helytörténeti szekrény a Zsiráf Óvodában
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 Deák Ferenc utca 21/1.
Zsiráf Óvoda
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
Helytörténeti szekrény a Zsiráf Óvodában
1996-ban kezdtük el az óvodában a régi használati tárgyak és dokumentumok
gyűjtését, hogy az akkor szerveződő Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjteményhez hozzá
járuljunk.
A kollégák és a szülők olyan korabeli eszközöket hordtak össze, melyből már több
darabbal rendelkezett a gyűjtemény, helyhiány miatt már nem volt rá szükség. Ekkor
határoztunk úgy, hogy az óvodában kiállítjuk ezeket a régiségeket egy szekrényben.
Jó ötletnek tartottuk, mert a gyermekeink ezen keresztül is megismerhetik régmúlt eszközeit,
elődeink világa kézzel foghatóbbá válik számukra.

Az évek során lassan bővült a szekrényünk tartalma. Találhatók itt evőeszközök, étkészletek,
kézi kávédaráló, alumínium kávéfőző, szódásüvegek, csatos üvegek, szakajtó, köcsögök,
hurkatöltő, mángorlófa, passzírozó, csizmahúzó, stoppolófa, parazsas vasaló, mozsár,
famozsár, fényképezőgép, rádió, pénzérmék. Ezen kívül dokumentumok: régi bizonyítványok,
értesítőkönyv, segédlevél.
Gyűjteményünk legértékesebb és legkülönlegesebb darabját Varga Jánosné ajánlotta fel. Ez az
emlék 123 éves, fehér színű, 55 cm átmérőjű, kézzel varrott, batiszt anyagú jegykendő, a
szélén 8 cm-es szélességű horgolással. A csipkedíszítésben az alábbi szöveg olvasható:
„Ibrányi Lajosé ez a kendő, készült: 1891. L. Zs.”. Ezt a jegykendőt Varga Jánosné
nagymamája, Ibrányi Lajosné született Lázár Zsófia, 1891-ben készítette.
Szívesen ápoljuk a ránk bízott értékeket! Egyetértünk az ismeretlen görög költő szavaival:
“A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát.”
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A gyermekek a gyűjteményen keresztül is megismerhetik régmúlt eszközeit, s így elődeink
világa kézzel foghatóbbá válik számukra. A települési helytörténeti gyűjtemény részeként
egyértelműen helye van az értéktárban.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Óvodatörténet (Községtörténeti füzetek 5.) 2001
Bújj,bújj zöld ág, zöld levelecske…(pusztaszabolcs anno 9.) 2012
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

A 123 éves jegykendő

A helytörténeti szekrény kincsei

vagy

audiovizuális-

Nagy becsben tartjuk Nagy Gáborné Sellei Katalin,
néhai óvodavezető elemi népiskolai értesítő-könyvecskéjét

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 fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. június 28.

..................................................................
Bartókné Piller Magdolna

