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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
Egykori malom épülete
A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

X épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Adonyi út vége
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
Egykori malom épülete
Pusztaszabolcson néhány jelentős kereskedő család élt. Közülük az egyik legjelentősebb a
Szalontai család volt. Adonyból települtek át Pusztaszabolcsra. 1923-24-ben építették a
pékséget a Szent István utcában. Vegyeskereskedésük, gabonakereskedésük és
fakereskedésük is volt.
1933-ban építették fel a malmot. Itt finom búzalisztet, kenyérlisztet, búzadarát, korpát,
árpalisztet, kukoricadarát állítottak elő.
1949 márciusában államosították Szalontai Jenő malmát.
Jelenleg gabonatároló és szárító működik az épületben.
Hogyan lett a malomból gabonatároló és szárító?
1961-ben létesült Pusztaszabolcson a Fejér megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat
tápkeverő üzeme a régi malom helyén. A község szélén álló üzem kezdetben tanácsi
irányítással működött és elavult malomberendezéssel csak egy műszakban dolgozott. A telep
mindössze 24 dolgozót foglalkoztatott, naponta 160 mázsa tápot kevert. A kezdeti kapacitás a
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két műszak bevezetésével és a berendezések korszerűsítésével csaknem tízszeresére
emelkedett, több mint 1000 mázsa tápot készítettek naponta és a tápok választéka is bővült. A
telep 400 vagonos nyersanyagtárolóval, 20 vagonos készáruraktárral rendelkezik. A tápkeverő
évente 2000 vagon takarmányt értékesít. A termelőszövetkezeteken kívül közvetlenül szállít
áfészeknek, kisállattenyésztő szakcsoportnak és egyéni megrendelőknek. Innen kapja az árut
az adonyi, mezőfalvi, dunaújvárosi, szabadegyházi takarmánybolt és a járás szövetkezetei.
1991. október 1-től 1997. december 15-ig Vitabona Takarmánygyártó és Forgalmazó Kft.-nek
hívták, 1997. december 16-tól M-K-SZ Kft. 1999. decemberig a kft. fő tevékenysége
takarmányok gyártása és forgalmazása, ezt 2000. januártól mezőgazdasági
terménykereskedelem váltotta fel. 2005-ben közel 6.000 tonna mezőgazdasági terményt
értékesítettek, 2006-ban 20.000 tonnára nőtt a forgalom. Az M-K-SZ Kft. az Agrár és
Vidékfejlesztési Operatív Program keretein belül terménytároló létesítésére 42 744 726 Ft-ot
nyert.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A II. világháború előtt és alatt jelentős szerepe volt a pusztaszabolcsiak és a környékbeliek
gabonaliszttel történő ellátásában. Jelenleg gazdasági tevékenység folyik benne. Az épület a
pusztaszabolcsi háború előtti múltat is idézi.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
Sorsok, életek, családok (Szalontai család története) „pusztaszabolcs anno 4.”
www.pusztaszabolcs.hu
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 5.
..................................................................
Czöndör Mihályné
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