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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
Idősek világnapja
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
X 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
Idősek világnapja
Október 1-jét az ENSZ 1991-ben az Idősek világnapjává nyilvánította. A cél az volt, hogy
legyen egy nap, amikor megemlékezünk az idős generáció tagjairól. Így lehetőség kínálkozik,
hogy a társadalom és a kisebb-nagyobb közösségek kifejezzék megbecsülésüket az idős
embertársaik iránt és köszönetüket fejezzék ki az életen keresztül végzett áldozatos, odaadó és
szorgalmas munkás éveikért. Az alkalom egyben arra is ráirányítja mindannyiunk figyelmét,
hogy tiszteljük és becsüljük az idős embereket, vegyük körül Őket szeretettel. Ez az ünnepnek
számító nap az idősekért van, Róluk szól.
Szűkebb pátriánkban, itt Pusztaszabolcson először 2005-ben került megrendezésre az Idősek
Napja, melyen nemcsak a Pusztaszabolcson élő idősebb emberek egy csoportja, hanem az
akkori kistérség néhány településéről érkezett vendégekkel kiegészülve zajlott le a
rendezvény, több mint 100 fővel. Az ezt követő két évben hasonlóan zajlott az esemény, de
ezeken már csak meghívott pusztaszabolcsiak vettek részt a Petőfi teremben.
A 2007. évtől jelentősen változott, nagyszabásúvá bővült a rendezvény programja, így az

előkészítéssel kapcsolatos teendők is szaporodtak. Ekkor már írásos meghívóval invitálták a
szervezők a 62. életévüket betöltött helyi lakótársakat. A helyszín is változott, mert a Petőfi
terem kicsinek bizonyult és emiatt az általános iskola tornaterme adott otthont a több száz fős
részvétellel járó eseménynek. Változást hozott a műsor is, hiszen gazdag és tartalmas
kulturális rendezvény szórakoztatta a megjelenteket. Az október 1-jei vagy e dátum
környékén sorra került rendezvényeken neves művészek, együttesek, zenekarok fellépése
nyújtott felejthetetlen élményt az időseknek, és sokáig emlegették, hogy milyen jól érezték
magukat. A műsorok végén legtöbben még ottmaradtak nosztalgiázni a múltról, az élet
szépségeiről és nehézségeiről, vagy régen nem látott ismerősökkel beszélgetni. A programot
színesítette a műsor utáni állófogadás, ahol népes számú résztvevő megvendégelésre került, s
alkalom nyílt a gondok és örömök egymással való megosztására.
Az egymást követő 8 évben (2005-2012) az idősek világnapi rendezvény fő motorja Szőke
Erzsébet volt, aki nem csak szervezte, de mindenkor hathatós anyagi támogatást is nyújtott az
esemény lebonyolításához. Több éven keresztül, ugyancsak jelentős szervezési és anyagi
hozzájárulással vette ki részét a színvonalas esemény létrehozásából Zsuffa Tünde és Paál
Huba, úgy, mint képviselők és úgy is, mint magánszemélyek.
Legutoljára 2012-ben volt idősek napi rendezvény városunkban, sajnos 2013-ban különböző
okok miatt elmaradt, amit az idősek őszintén hiányolnak.
A rendezvények finanszírozási hátterét a szervezők, magánszemélyek, vállalkozók önzetlen
anyagi hozzájárulásai jelentették, mely lehetővé tette a változatos és művészi élményeket
jelentő gazdag programok megvalósítását. Köszönet illeti a támogatókat, a szervezőket és a
rendezvény megvalósításában résztvevő közreműködőket egyaránt.
Az Idősek Világnapjával kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy az általános iskolások
hosszú évek óta, rendszeresen köszöntik az Idősek Napközi Otthonában gondozottakat. A 2-3.
évfolyamosok közül a kiválasztott tanulók osztályfőnökeikkel rövid ünnepi műsorral
készülnek, melyet az ÖNO-ban elő is adnak. A visszajelzések azt igazolják, hogy jól eső
érzéssel fogadják az apróságok kedves szavait, versecskéit, dalait az idős, megfáradt emberek.
Az iskola is fontosnak tartja és az otthon részéről is igény van arra, hogy ezen a napon is és a
karácsony közeledtével is a felnőttek mellett a gyermekek is köszöntsék az otthonban
ellátottakat.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az idősek megbecsülése nem csak családi szinten fontos feladat, hanem települési szinten is
fontosnak tartják a falu/város választott vezetői. Egy ilyen település szintű ünnepség

közösséget összetartó nagy esemény. Az Idősek Otthonában zajló, sokkal kisebb volumenű
köszöntés is értékes hagyománya településünknek.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.pusztaszabolcs.hu
Szabolcs Híradó aktuális számai
Tó Tévé/Pusztaszabolcs Tévé adásai
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. május 25.
..................................................................
Szőke Erzsébet

