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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
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
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.
Városháza
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
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
Az évkönyv 860 oldalas, fűzött egészbőrből készített, sötétzöld és bordó kötésű könyv, amely
az 1920-as években a gyomai Kner Nyomdában készült. Anyaga enyhén elefántcsont színű
középfinom nyomópapír. A címoldalon található könyvdíszt és körzetet Kozma Lajos
tervezte. Az alkalmazott betűtípus: Universitas antikva. Az utolsó számozott oldal regiszteres
beosztású.
Az első bejegyzéseket Graffy István főjegyző tette, amelyeknek dátuma: 1923. február 1. A
bevezetőben említ egy alispáni rendeletet 1927-ből, így feltételezhető, hogy az első évek
visszamenőlegesen kerültek bejegyzésre.
Az első időben hitelesíthető beírás gróf Széchenyi Viktor főispántól származik, aki 1930.
március 22-én látogatott a községbe.
Az évek során nyolc kézírás különíthető el, amit szövegtagolások különbözősége megerősít.
Az évkönyv többször elveszett. A bejegyzéseket visszamenőlegesen pótolták, például 1972ben megszakadt, majd 1985-től pótolták.
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A település történetének. krónikája. A helytörténeti kutatás során biztos kiindulási pont egyegy téma kutatásánál. Fontos kulturális örökség.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
Csányi Kálmán: Pusztaszabolcsról (szakdolgozat)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

Az évkönyv külső borítója
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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 fényképek és a leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. július 5.

..................................................................
Czöndör Mihályné
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