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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
Pusztaszabolcs: A „Föld Órája Fővárosa”
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
X
ipari
és
műszaki  kulturális örökség
megoldások
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
Xtelepülési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Pusztaszabolcs: A „Föld Órája Fővárosa”
Pusztaszabolcs 2014. március 29-én a WWF (World Wide Fund for Nature, magyarul
Természetvédelmi Világalap) által szervezett akcióban elnyerte a Föld Órája Fővárosa 2014
címet. Ezt a címet 2 éve osztották ki először, akkor Nyíregyháza kapta meg. A verseny
internetes regisztráció alapján zajlott, s a helyezéseket a regisztrált emberek száma és a
település számának hányadosa határozta meg.
A Tiszta Utak Élő Táj Egyesület felhívására, március utolsó szombatján, este, a
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal előtti téren, a Millenniumi Parkban gyertyagyújtással
tisztelték meg a föld óráját. A nagy érdeklődésre számot tartó eseményen sok ember volt
jelen, mely a szervezésnek köszönhetően rendkívül sikeresen zajlott le.

2007-ben, Ausztráliából indult el az ötlet, hogy 1 óra hosszás villanyoltással tisztelegjünk
Földünk előtt. Ilyenkor rengeteg település nevezetessége borul sötétségbe. 2014-ben
Magyarországon a kezdeményezéshez 74 település csatlakozott. A Tiszta Utak Élő Táj
Egyesület második éve nevezte be Pusztaszabolcsot a versenyre. Elsődleges céljuk volt
megmutatni, hogy kellő összefogással és kitartással, a családok bevonásával, eredményt lehet
elérni. A Föld órája fővárosa cím megszerzése sem volt titkolt céljuk, hiszen tudták azt is,
hogy Pusztaszabolcs eléggé környezettudatos település. Gondoljunk csak arra, hogy az
óvodánk elsőként a megyében megkapta az Örökös Zöld Óvoda címet, az általános iskola
pedig már a második ciklusban viselheti az Ökoiskola címet, s nem hagyható figyelmen kívül
a Tiszta Utak Élő Táj Egyesület rendkívül hasznos tevékenysége sem.
A verseny ideje alatt a www.foldoraja.hu weboldalon hivatalosan regisztráló önkormányzatok
mérettettek meg, hogy kiderüljön, hol lakik a legtöbb természetvédelem iránt elhivatott
ember. Ezt követően a lakókat kellett összefogni és március 29-én a településen lekapcsolni a
villanyokat, felhívva a figyelmet a növekvő környezetszennyezési problémákra.
A WWF magyarországi szervezete által meghirdetett Föld Órája versenyt 2014-ben
hazánkban Pusztaszabolcs nyerte. A címmel járó elismerést Neikl-Ladány Ágnes, a
pusztaszabolcsi Tiszta Utak Élő Táj Egyesület vezetője vette át 2014. május 20-án Fáth
Ákostól, a WWF Magyarországi igazgatójától a Városháza dísztermében, nagyszámú
érdeklődő jelenlétében. Öt darab emléktáblát helyezett ki a város: négyet a települést jelző
táblákhoz, és egyet pedig a vasútállomásra. A táblán szerepel közösen a WWF és a Tiszta
utak élő táj Egyesület címere.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az

érték

felívja

a

pusztaszabolcsi

lakosok

figyelmét,

a

környezetvédelem,

az

energiatakarékosság fontosságára, és egyik bizonyíték arra, hogy Pusztaszabolcs tesz a
környezet épségben tartásáért. A város számára is sokat jelent, hiszen így országos szinten is a
figyelem középpontjába került Pusztaszabolcs.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.pusztaszabolcs.hu
Szabolcs Híradó aktuális száma
Pusztaszabolcs Tévé tudósítása
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

A tábla kihelyezése 2014. május 20-án: Csányi Kálmán polgármester, Neikl-Ladány Ágnes
Tiszta Utak Élő Táj Egyesület vezetője, Fáth Ákos, a WWF Magyarországi igazgatója

A címet igazoló oklevél
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 20.
..................................................................
Horváth Milán

