Javaslat a
„Kopjafa a Millenniumi Parkban”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Fülöp Magdolna (név)
……………………………………………………. (aláírás)
Pusztaszabolcs, 2014. június 30. (település, dátum)
(P. H.)

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
Kopjafa a Millenniumi Parkban
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 Velencei út 2.
Millenniumi Park
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
Kopjafa a Millenniumi Parkban
A Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján felszámolásra került a
település központjában a régi OVIT- telep. A nagyközség arculatának alakítása érdekében a
testület ide egy parkot képzelt el. Az államalapítás millenniuma miatt pályázati lehetőség is
nyílt a megvalósítására. A pályázatot Czöndör Mihályné akkori képviselő készítette.
A tér központjában került felállításra a kopjafa 2000. augusztus 20-án. A park és a kopjafa
azóta viseli a millenniumi nevet. A park Milvius Attila tervei alapján készült.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A szerény anyagi forrással készült emlékoszlop, kifejezi a pusztaszabolcsiak törekvését: a
lehetőségekhez mérten fejleszteni a települést. A kopjafával emléket állítottak a magyar
államiság 1000 éves történetének.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Kopjafa a Millenniumi Parkban, háttérben a Városháza új szárnya
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. június 30.
..................................................................
Fülöp Magdolna

