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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: 06-70-32-80-51
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Hagyományok Háza-Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény
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
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
A helytörténeti kiadványok sorozatain kívül jelent meg a Pusztaszabolcsi Értéktár
2010., Pusztaszabolcs Város Képviselő-testületének kiadványaként.
Már a Községtörténeti füzetek különböző témái is jelezték, hogy sok érdekes és a
településen élők számára értékes dolog van, melyekről lehet és érdemes is írni. Vannak olyan
dolgok, melyekről egy sokoldalas kiadványt nem lehet szerkeszteni, de a település
szempontjából fontos, értékes. Ez 2010-re Czöndör Mihálynéban fogalmazódott meg, aki
felvetette, egy helyi értéktár készítésének gondolatát. A képviselő-testület támogatta az
ötletet, s anyagilag is a Pusztaszabolcsi Értéktár 2010 mellé állt.
A 2010-es értéklista összeállításában és a kiadvány szerkesztésében, az értékek leírásában,
tulajdonképpen a jelenlegi értéktári munkacsoport tagjai vettek részt (Ádám László, Á. Farkas
Beáta, Czöndör Mihályné, Fülöp Magdolna, Molnár Sándor). A könyvecske szabványoktól,

előírásoktól, űrlapoktól mentes volt, értéklapokat nem tartalmazott. Egy vezérelvet követtek a
szerkesztők, amiről ők, akkor úgy gondolták, hogy kerüljön bele, az megtalálható benne.
Hosszú lista gyűlt össze, melyeket csoportosítottak, s az egyes dolgokhoz tartozó leírásokat,
fényképeket, névsorokat a megfelelő helyre illesztették. A témakörök témáit elosztották,
egyéni vállalással történt a feladatok kidolgozása. Mindenki végezte a rábízott témák
kidolgozását, majd a kész anyagokat megbeszéléseken adták át a kézirathoz. A gépelést is a
munkacsoport végezte, aztán az elektronikus formázást, a képek beillesztését, szaknyelven a
tördelést ifj. Czöndör Mihály végezte.
A Pusztaszabolcsi Értéktár 2010 kiadvány településünk minden lakásába eljutott, 2500
példányban megjelenő, ingyenes kiadvány volt. Rövid terjedelmű, a lényegre törő
megfogalmazásokat, névsorokat, felsorolásokat tartalmaz, sok-sok fényképpel gazdagítva. A
2010-es Értéktárnak mai szemmel az a jól látható hiányossága, hogy ez csak 2010-ig
tartalmaz településünkről információkat, s az azóta történt értékteremtő változásokat, a
gyarapodás eredményét abban már nem lehet nyomon követni.
A 2014. július 27-én átadásra került Kapcsos Könyv elődjének lehet és kell is tekinteni a
2010-es Értéktárat. Ez szolgált alapul, hiszen a KK-be javasolt értékek nagy része ebből került
ki. A Pusztaszabolcsi Értéktár 2010 volt a kezdete annak a folyamatnak, mely a Kapcsos
Könyvvel kiteljesedik, korszerűsödik, mivel ez egy folyamatosan aktualizálható értéktár.
Ezzel tehát a KK áthidalja azt a problémát, amely a 2010-es Értéktárnak apró szépséghibája
volt.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Pusztaszabolcs

értékeit

2010-ig összegyűjtő

könyvecske létrejötte óriási

lépés

a

hagyományőrzés szempontjából. Emellett kiváló alapot nyújtott egy könnyen kezelhető,
folyamatosan frissíthető, a hungarikumok értéklapjának mintájára készülő, korszerű
értéktárnak. A Pusztaszabolcsi Értéktár 2010 egy különösen értékes tartalmakkal bíró
kiadvány, mely jogosan lesz a Kapcsos Könyv első számú értéke.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Községtörténeti füzetek (1-15 )
www.pusztaszabolcs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://hu-hu.facebook.com/pages/Pusztaszabolcsi-Hagyományőrző-és-HagyományteremtőAlapítvány

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- és egyéb
dokumentációja
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
A javaslatban szereplő anyag, kiadvány
a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány tulajdona.
Pusztaszabolcs, 2014. július 25.
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