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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 Kupa
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
X sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Sport utca
Sportpálya
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 Kupa
A szomszéd települések sportvezetőivel fennálló jó kapcsolat inspirálta Nyeső Ferenc
PSC vezetőségi-tag ötletét, mely szerint a felkészülés utolsó állomásaként szerveződjön egy
labdarúgó torna.
A megbeszélés és egyeztetés után az első Szabolcs Kupára 1992-ben került sor. Az
időpont július utolsó hétvégéje, mivel ez van a legközelebb Szabolcs névnaphoz. A kupát
rendező Pusztaszabolcs 3 csapatot hív meg minden évben. A legtöbbször Adony, Ercsi,
Iváncsa csapata tisztelte meg a tornát. Néhány esetben volt változás, esetleg Magyar Kupa
kötelezettség miatt. 2009-ben Pusztaszabolcs testvértelepülésének foci csapata, Staufenberg is
résztvevő volt.
A sorsolások mindig a csapatok képviselőjének jelenlétében, nyilvánosan történnek.
A Szabolcs Kupa két napos rendezvény. Első nap az elődöntő mérkőzéseket rendezzük,
másnap első párharcként a két vesztes küzd meg a 3. helyért, majd a két győztes az 1. helyért.
2

A 90-es években még 700-800 ember volt kíváncsi a mérkőzésekre, mára csökkent az
érdeklődés. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy mostani társadalmat egyre kevésbé
érdekli a labdarúgás. Az elmúlt években 300 néző előtt zajlottak a meccsek.
Fontosabb szabályok:
- 20 játékos nevezhető;
- korlátlan cserelehetőség;
- a kiállított játékos helyett nem állhat be másik játékos;
- ha egy csapat egymásután háromszor megnyeri a kupát, elviheti a vándorserleget;
- mérkőzések 90 percesek;
- döntetlen esetén 11-es rúgások döntik el a továbbjutást.
Eredményhirdetéskor a csapatok kupát és oklevelet kapnak. Megválasztjuk a legjobb kapust,
mezőnyjátékost, és különdíjat kap a legjobb gólvágó. A Kupa zárasaként a négy csapat közös
vacsorán vesz részt.
A szponzoroknak köszönhetően hosszú évek óta klubnak bevétele is származik. A
résztvevő csapatoknak és támogatóknak köszönjük, hogy több mint húsz éve létezik ez a
rendezvény, amely immár hagyomány. Bízunk benne, hogy még nagyon sokáig fennmarad, s
egyszer a rendező csapat is megnyeri a kupát!
SZABOLCS KUPA HELYEZETTEK (1992-2013)

ÉV 1.HELYEZETT
II.HELYEZETT
III.HELYEZETT
IV.HELYEZETT
ERCSI
ADONY
PUSZTASZABOLCS
IVÁNCSA
1992
ERCSI
PUSZTASZABOLCS
ADONY
IVÁNCSA
1993
ADONY
ERCSI
IVÁNCSA
PUSZTASZABOLCS
1994
IVÁNCSA
ERCSI
ADONY
PUSZTASZABOLCS
1995
ADONY
IVÁNCSA
ERCSI
PUSZTASZABOLCS
1996
ERCSI
PUSZTASZABOLCS
ADONY
IVÁNCSA
1997
ERCSI
IVÁNCSA
PUSZTASZABOLCS
ADONY
1998
ERCSI
ADONY
IVÁNCSA
PUSZTASZABOLCS
1999
ADONY
ERCSI
PUSZTASZABOLCS
IVÁNCSA
2000
ADONY
PUSZTASZABOLCS
IVÁNCSA
IVÁNCSA
2001
VELENCE
ERCSI
PUSZTASZABOLCS PUSZTASZABOLCS
2002
ADONY
PUSZTASZABOLCS
ERCSI
IVÁNCSA
2003
ADONY
ERCSI
IVÁNCSA
PUSZTASZABOLCS
2004
ERCSI
PUSZTASZABOLCS
IVÁNCSA
ADONY
2005
ERCSI
SÁROSD
PUSZTASZABOLCS
IVÁNCSA
2006
ERCSI
PUSZTASZABOLCS
IVÁNCSA
ADONY
2007
ERCSI
ADONY
IVÁNCSA
PUSZTASZABOLCS
2008
IVÁNCSA
BESNYŐ
PUSZTASZABOLCS
STAUFENBERG
2009
IVÁNCSA
PUSZTASZABOLCS
ADONY
ERCSI
2010
IVÁNCSA
ERCSI
PUSZTASZABOLCS
ADONY
2011
IVÁNCSA
PUSZTASZABOLCS
ERCSI
ADONY
2012
IVÁNCSA
PUSZTASZABOLCS
ERCSI
ADONY
2013
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A húsz éve létező sporthagyomány várva várt eseménye a környék focirajongóinak. Bízunk
benne, hogy még nagyon sokáig fennmarad s egyszer a rendező csapat is megnyeri a kupát!
Helye van a települési értékek között!
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Szabolcs Híradó aktuális számai
Pusztaszabolcs Tévé tudósításai
www.pusztaszabolcs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.pusztaszabolcsisc.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

Mérkőzés közben
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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 anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. május 25.
..................................................................
Zserdin Balázs
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