Javaslat az
„Országzászló”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Ádám László (név)
……………………………………………………. (aláírás)
Pusztaszabolcs, 2014. június 20.(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
Országzászló
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 Velencei út 2.
Millenniumi Park
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
Országzászló
Szajkó János képviselőt már régóta foglalkoztatta a gondolat, hogy Pusztaszabolcson
is legyen országzászló, melynek a két világháború közötti hagyományát sok település
felelevenítette.
2013-ban Biatorbágyon az unokája ballagásán csodálta meg a díszes talpazaton álló nemzeti
lobogót. Akkor határozta el, közbenjár annak érdekében, hogy városunkban is legyen egy a
látotthoz hasonló, szép jelkép.
Sikerült a képviselőtársait maga mellé állítania és találkozott Csányi Kálmán
polgármester egyetértésével is. A költségvetés azonban nem tette lehetővé a megvalósítást.
Ezért úgy határoztak, hogy a képviselő-testület tagjainak adományából vásárolják meg a 12
méter magas zászlórudat és a tartószerkezetet. A költségvetésből pedig elkészíttették az
országzászló talapzataként a magyar címert ábrázoló fekete gránitlapot.

A 2013-as Szabolcsi Nyári Fesztivál keretén belül sor is került a zászlórúd talapzatra
állítására és felszentelésére, ünnepélyes zászlófelvonás kíséretében a város központjában
található Millenniumi Parkban.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A zászló az országok egyik szimbóluma, mely kifejezi az azonos népcsoportok együvé
tartozását a határokon innen és túl. A piros-fehér-zöld zászló a magyar nemzetet, mint
közösséget összetartó erőt hirdeti szűkebb és tágabb környezetünkre vetítve. A
Pusztaszabolcson felállított országzászló méltán kerül az értéktárba, hiszen a lobogó zászló
üzenete érték: múltunk tiszteletére sarkall, ugyanakkor a jövőnek szóló, hasznos üzenetek
örökül hagyására figyelmeztet. Nem véletlenül emelkedik oly magasra a zászlórúd, jelzi,
hogy az igazi érték mindenki számára látható kell legyen.
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
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

Az Országzászló fekete gránit talapzata

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 fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. június 20.

..................................................................
Ádám László

