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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
Dr. Szabó Sándorné Emlékoszlop
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 Mátyás király út 16-20.
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
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
Dr. Szabó Sándorné Emlékoszlop
Dr. Szabó Sándorné Rigó Magdolna /1939-2001/ hosszú évtizedeken át volt
Pusztaszabolcs lelkes pedagógusa. Családi szálai a településhez kötötték, így a helyi általános
iskolában kezdte tanári pályafutását. 1964-től naponta járt le Budapestről a Fejér megyei
nagyközségbe. Az általános iskolában hosszú évekig igazgatóhelyettesként is tevékenykedett.
Jelentős szerepet játszott az 1981-es József Attila intézménynév felvételében. A nyolcvanas
évek végén lehetőség adódott az akkori Velinszky László Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumban, hogy történelemtanárként ott folytathatta áldásos pedagógiai tevékenységét.
Haláláig /2001/ a Történelemtanárok Egyletének tagja volt, 2003-ban díjat neveztek el róla. A
díj neve: Szabó Magdi – plakett, mely kerek kisplasztika, történelemtanárok TTE-ben végzett
önzetlen munkájának elismeréséül adományozza a Bizottmány.

2002-ben a középiskola tanulói és tantestülete közösen döntött arról, hogy az egykori
pedagógusnak emléket állítanak. A diákok gyűjtést rendeztek, hogy a szeretett tanárnő
emlékét ne csak a szívükben őrizzék.
Horváth István agárdi fafaragó készítette el az iskola homlokzata előtti kertben álló
emlékoszlopot a Bakony sűrűjéből származó kőrisfából. Az oszlop, amely a középiskola előtt
őrzi a diákokat, a tanárnő derűjére emlékezteti a rápillantókat.
Az emlékoszlop felavatására 2002. május 8-án, ünnepélyes keretek között került sor, lánya
Henrietta és családja részvételével.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Dr. Szabó Sándorné Rigó Magdolna 37 évig volt a település és intézményeinek egyik
meghatározó pedagógusa. Bár nem itt lakott, gyökerei ezer szállal kötötték
Pusztaszabolcshoz. A helyi általános iskolában kezdte tanári pályafutását 1964-ben, s
mindvégig naponta járt le Budapestről a Fejér megyei nagyközségbe. 1969-től
igazgatóhelyettesként is tevékenykedett az általános iskolában. Együtt lélegzett a kollégákkal,
külön foglalkoztatta a tehetséges tanulókat, szeretettel, megértéssel bíztatta az arra
rászorulókat. Időt, fáradságot nem sajnáló lelkesedéssel vett részt a tanítványok
szabadidejének értelmes eltöltésének szervezésében, Budapestre vitte múzeumi órákra a
diákokat, nyáron a vándortáborozókkal járta az országot, tanítványaival kutatták József Attila
életét, elvitte őket József Etelkához, aki részt vett az első József Attila szoboravatási
ünnepségen. Vitathatatlanul jelentős szerepet játszott a József Attila intézménynév
felvételében (1981). 1987 szeptemberétől az akkor még Velinszky László Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium falai között folytatta tevékenységét történelemtanárként.
Mindvégig ingázott Budapest és Pusztaszabolcs között. Derűsen, jókedvűen, teljes
ügybuzgalommal. Féltő szeretettel beszélt családjáról, anyai aggódással kísérte lánya sorsát,
életét.
Dr. Szabó Sándorné olyan ember volt, aki, amíg élnek kollégái, tanítványai mindig
lámpásként világít. Személye garancia volt az érték- és hagyományőrző folyamatok, az értékés hagyományteremtő tevékenységek sikerességére. Az ő tiszteletére állított emlékoszlop
méltán kerül az értéktárba, hiszen jelképezi azt a szellemiséget, amit Dr. Szabó Sándorné
életében képviselt. Ezt igazolja az is, hogy 2002 júliusában a képviselő-testület a legmagasabb
rangú települési elismerésben részesítette, Díszpolgári címet posztumusz adományozott
részére, melyet lánya vett át.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
www.szabolcsvezer.hu
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
"Élj, mi kedves iskolánk..." 2013 (163-164.o.)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

A középiskola előkertjében, a főbejárat mellett található emlékoszlop

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 leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. július 8.
..................................................................
Molnár Sándor

