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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
Szabolcs Híradó helyi újság első nyolc éve
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
Szabolcs Híradó helyi újság első nyolc éve
Már a rendszerváltoztatás előtt is észleltük, de a fordulat után különösen felerősödött a helyi
újság hiánya. Nem volt kapcsolatunk a lakossággal. Ők sem tudtak fontos dolgokról
véleményt formálni, és mi sem tudtunk nyilvánosságot adni fontos eseményeknek. Kellett ez
a helyi lap a közéletiség átéléséhez, formálásához. Különösen felforrósodott a hangulat,
amikor örömünkre szaporodtak a civil szerveződések. Ebben az időszakban a legnyomósabb
okot azonban mégiscsak a nyolc évre sűrűsödött nagy beruházások adták. Fontos volt az
előkészítő munkában is a lakosság véleményének megismerése és megnyerése a társulási
forma elfogadására. Aztán az építkezés folyamatáról elengedhetetlen volt a tájékoztatás.
1991 januárjában jelent meg Szabolcs Híradó névvel, a település újságának első száma,
Czöndör Mihályné Joó Katalin lelkes szervező munkájával. Ő vállalta a főszerkesztői
feladatokat, a felelős kiadó, én voltam, Gubicza Tibor, mint polgármester. A
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szerkesztőbizottság tagjai voltak: Bartókné Piller Magdolna, Csányiné Pergel Andrea,
Czöndör Laura Gabriella, Horváth Károlyné, Juhászné Bessenyei Edit, Kovács Lászlóné,
Molnár Istvánné, Péter Jánosné, Péter Veronika, Szotyori Nagy Ágnes, Szotyori Nagy
Istvánné, Zsuffa Tünde, majd Csányi Kálmán későbbi főszerkesztő. Az ekkor indult újság
lapszámait összegyűjtöttem, később három darab, fekete, keményborítású könyvbe köttettem.
Az első kötet 1991-94, a második kötet 1995-96, a harmadik az 1997-98-as évek példányait
tartalmazza. Egy példányt letétbe helyeztem a könyvtárban, van egy példány a városházán és
egy példány nálam található. Mindhárom kötet belső lapjára ajánlást fogalmaztam:
„Ajánlom a közéletiség eme nemes gyűjteményét tanulmányozásra a mindenkori jelenben
élőknek, akiket izgat a megdermedt múlt azért, hogy abból jövőt formázzanak, ami aztán
észrevétlenül ismét dermedt múlttá szelídül! Ez így is az Élet reményekkel teli folytonossága,
ami izgat, de főleg megnyugtat!”

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A település első újságja, amely immár huszonhárom éve tájékoztat, szolgálja a lakosságot.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
1991 januárjától a megjelent lapszámok
2009. decemberi számtól Pusztaszabolcs honlapján
www.pusztaszabolcs.hu/index.php/szabolcs-hirado
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

3

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

A Szabolcs Híradó első engedélye, amit több pontatlanságból javíttatni kellett.
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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 átadott anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 31.

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