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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: 2480 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
Település ünnepi megemlékezései
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
Település ünnepi megemlékezései
Nemzeti ünnepeinken túl – március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
kitörésének napja; augusztus 20-a az államalapítás és Szent István király ünnepe; október 23a, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napja – Pusztaszabolcs közössége
megemlékezik a magyar kultúra napjáról, a világháborúk áldozatairól, a nemzeti
összetartozásról, november 1-jén az eltávozottakról, évvégén a karácsonyi ünnepkörről.
1823. január 22-én tisztázta Kölcsey Ferenc Himnusz című versét, amely később a nemzet
imádságává vált. Ezen a napon a művelődési házban irodalmi műsorokat adnak. A
világháborúk áldozataira a doni áttörés (1943. január 12-13) alkalmával minden év
januárjában a Pásztor János faragta első világháborús emlékszobornál kerül sor. Március 15én hagyományosan az önkormányzat épületének falán található emléktáblánál történik a
megemlékezés, a műsort gyakran a középiskola, vagy az általános iskola diákjai adják az
énekkar közreműködésével. A környezetet kisiskolások és óvodások teszik az ünnephez

méltóvá, kézzel készített zászlókkal díszítik a terepet. A húsvétot, a pünkösdöt egyházi
keretek között ünneplik a hívek. A majálist változó szervezésben /különböző szervezetek eseti
alkalommal/ tartja meg a település. A trianoni békediktátummal elcsatolt országrészekre
június 4-én korábban a polgári egyesület szervezett megemlékezést az első világháborús
szobor talapzatán található emléktáblánál, amelyet 2006-ban állítottak Ádám László képviselő
kezdeményezésére. A magyar országgyűlés 2010-ben törvényt hozott a békediktátum
emléknappá nyilvánításáról, azóta önkormányzati keretek között történik a megemlékezés.
Szent István király ünnepén a Millenniumi Emlékparkban található kopjafánál zajlik
ünnepség, gyakran kenyérszenteléssel. Október 23-án a forradalom és szabadságharcra való
megemlékezés szintén ebben az emlékparkban történik. A forradalom ötvenéves évfordulója
alkalmából /2006/ a fehér márványból készült a szabadság temploma elnevezésű emlékműnél
került sor a koszorúzásra. Mindenszentek idején, halottak napja környékén a pusztaszabolcsi
temetőben kerül sor ökomenikus megemlékezésre, melyen szólnak az egybegyűltekhez a
különböző egyházak (katolikus, református, evangélikus) képviselői, továbbá ünnepi beszédet
mond egy-egy önkormányzati képviselő. A szokásjog alapján az ünnepi szónokok néhány
esetben felkért történészek, lehetőség szerint a történelmi események tanúi, az esetek
többségében önkormányzati képviselők. A megemlékezéseken minden esetben alkalomhoz
illő színdarabok, versek, dalok kerülnek előadásra a településen élők tolmácsolásában. A
rendszerváltás után éveken keresztül a Szabolcs Híradó szerkesztőségének, majd Tánczos
Krisztina közművelődés-szervezőnek volt a feladata a falukarácsony megszervezése. Ezen
ünnepségek megtöltötték a középiskola vagy az általános iskola tornatermét, ill. a Petőfi
termet, ahol a műsorban mindig szerepet kaptak többek mellett a színjátszók, drámások és az
énekkarosok. 2013 karácsonyán helyszínül a megújult művelődési ház szolgált a nagyszámú
érdeklődőnek, ünnepi köszöntőt Csányi Kálmán polgármester úr mondott.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Pusztaszabolcs vezetése gondot fordít arra, hogy a település lakói méltóképpen
ünnepelhessenek. Nemzeti ünnepeinken túl – március 15-e, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének napja; augusztus 20-a az államalapítás és Szent István király
ünnepe; október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének napja –
Pusztaszabolcs közössége megemlékezik a magyar kultúra napjáról, a világháborúk
áldozatairól, a nemzeti összetartozásról, november 1-jén az eltávozottakról, évvégén a
karácsonyi ünnepkörről. Ezek olyan hagyományok, melyek meghatározóak a település
életében, értéket képviselnek, tehát helyet érdemelnek az értéktárban.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
www.pusztaszabolcs.hu
Szabolcs Híradó aktuális számai
Tó Tévé/Pusztaszabolcs Tévé adásai
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

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. július 8.
..................................................................
Molnár Sándor

