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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
Életmód és Szenvedélyek Napja
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság X egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  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
Életmód és Szenvedélyek Napja
Jakus János képviselő – a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 1998-tól – akiben
megfogalmazódott a gondolat, hogy a növekvő drogfogyasztás visszaszorítására a fiatalok
felvilágosítására rendezvényt szervezzenek. Külön fokozta az elhatározást egy akkoriban
történt szabolcsi fiatal drog általi halála. Csombók Pál képviselő társával és Bagaméri
Imrével, a település akkori tömegsport szervezőjével 2000 nyarán hozzákezdtek a
szervezéshez Életmód és Drogellenes Nap címmel. Megnyerték ügyüknek Monspart Saroltát,
a helyi háziorvosokat és székesfehérvári szakembereket. 2010 augusztusában már 11.
alkalommal hívta létre ezt a rendezvényt a település. Ekkorra már többnaposra bővült
programsorozat, ahol szűrővizsgálatok, életmód-tanácsadás, játék, sportolás, felvilágosító
tevékenység, koncertek zajlottak és befejezésként tűzijátékkal zárult. 2003-tól Életmód és
Szenvedélyek Napja címmel Szőke Erzsébet a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
koordinálta 2010-ig a szervezőbizottság munkáját. Nyolc-tíz szűrővizsgálaton való részvételt
tettek évente lehetővé. Ma már a pusztaszabolcsi hölgyeknek természetes a mammográfiai

szűrésen való részvétel. A fogászati szűrés és a véradás mellett minden évben van egy kiemelt
területe a szűrésnek (szív és érrendszeri problémák, nagyothallás, nyak- és gégeszűrés,
vastagbélszűrés) 2013 óta a programsorozat a Szabolcsi Nyári Fesztivál keretében zajlik. A
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi szervezete a Napraforgó Klub megalakulás óta
jelentős szerepet játszik a rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Ehhez a
programhoz tartozik a Tiszta udvar, rendes ház verseny is, amelyet a klub keretein belül
bonyolítanak le. Kiemelt szerepet játszik a rendezvény tervezésében, szervezésében dr. Juhász
Judit háziorvos, a Liga egyik vezetőségi tagja, Beslényi Ildikó a civilszervezet vezetője.
Korábban Dancsné Liber Margit is lelkes szervezője volt a programnak.
(A Pusztaszabolcsi Értéktár 2010 nyomán)
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az egészséges életmód és a szabadidő hasznos eltöltése, a szórakoztató programok kedveltté
tették a lakosság körében ezt a rendezvényt. Egészség óvó szerepe óriási érték. Évente nyolctíz szűrővizsgálatával prevenciós tevékenységként tekinthető. Többször átalakult, megújult,
alkalmazkodva az igényekhez, ami még inkább növeli a rendezvény értékét.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
www.pusztaszabolcs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

Földes László (Hobo) a programon

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 9.
..................................................................
Czöndör Mihályné

