Javaslat a
„Képes levelezőlap 1992-ből”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Gubicza Tibor (név)
……………………………………………………. (aláírás)
Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (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
Képes levelezőlap 1992-ből
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
Képes levelezőlap 1992-ből
1992 novemberében elkészült 6000 db képeslap. Községünk jellegzetes középületei láthatók
rajta: a katolikus templom, a református templom, az I. világháború áldozatainak tiszteletére
készült emlékszobor, az általános iskola és a kastély épületében lévő kollégium. Közepén a
nagyközség címere. Készítette a Hazánk Könyvkiadó Kft. Győrben.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A település értékeit ábrázoló képeslap, mivel azóta sem adtak ki másikat, ezért értékként
jelenik meg.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- és egyéb
dokumentációja
Gubicza Tibor írása: KÉPESLEVELEZŐLAP
Pusztaszabolcsról képes levelezőlap már nagyon régen készült. A két világháború közötti
utcafrontról és a vasútállomásról. A képeslap hiányát polgáraink, a közérdekű bejelentésekkel
is sürgették. Téma volt a falugyűlésen is. Ezért határozta el a nagyközség képviselő-testülete,
hogy a hiányt megszünteti. Felhatalmazást adott arra a polgármesternek, hogy eredményre
törekvően intézkedjen. Egyeztetések alapján a megjelent fotós több felvételt is készített.
Ezekből válogattam. Ezután bemutatta mintapéldányt. Egyesekben hiányérzet alakult ki, hogy
a vasútállomás nincs a fényképen! Indokolt lett volna, hiszen a vasútnak köszönheti
településünk a létrejöttét. Talán helye lesz a következő képeslapon.
1992 novemberében elkészült, meghozták a 6000 db képeslapot! Községünk jellegzetes
középületei láthatók rajta: a katolikus és református templomok, az I. világháború áldozatait
megörökítő szobor, az általános iskola és a kastély épületében lévő kollégium. Közepén a
nagyközség címere. Készítette a HAZÁNK Könyvkiadó Kft. Győrben.
A levelezőlapot a posta árusította, darabját 8 Ft-ért. A hátsó felén a felelős kiadó még én
vagyok. Legutóbb városi bélyegzővel ellátottat adtak elismerésül több embernek.
A lap nagyított alakban is elkészült. Aranykeretben – üveg alatt – minden önkormányzati
intézmény megkapta: óvodák, iskolák, könyvtár és a hivatal.
Mérete: 40x50 cm
A képeslap ajándékozása csak polgármesteri hatáskörben volt. Kapott minden honosított,
vendég, sport és más versenyek díjazottjai, felhasználták írott üdvözlet küldéséhez is.
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. március 14.

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

