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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
A település jelképei: Pusztaszabolcs címere
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.
Városháza
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
Pusztaszabolcs címere
A téma felvezetéséhez mondom, hogy minden jelnek, jelzésrendszernek megvan a
maga tömör, örök igazságot, lényegi elemeket tartalmazó mondanivalója. Ezen az alapelven
jöttek létre településünk jelképei: a címer és a zászló. Ezeknek megalkotásához lakóközösségi
véleményre és képviselő-testületi határozatokra volt szükség.
Ezekről az alkotás idején készül úgynevezett etalon (francia, hiteles mérték, hiteles
mintapéldány). A mostani kutatásomkor örömmel állapítom meg, hogy frissebb jelzéseink
készültek, azonban kár, hogy az etalont nem találtuk (bádogra, méretarányosan elkészített
zománcos címer). Ez lehet az oka annak, hogy az újak színekben és méretben is különböznek.

1991. március 15-re elkészült, zománcozott kivitelben. Ez lett az úgynevezett etalon. Minden
ehhez viszonyult, a forma és a színek is.
A címer fő alakját átvettük a történelemből: „Pusztaszabolcs elnevezése az Árpád
nemzetséggel rokon, Előd-Szabolcs-Csák nemzetségtől ered.” (Magyar Hírlap 1971.09.27.)
Záró formája a pajzs, ami védekezési, harci eszköz volt. Mi már úgy vettük át elődeinktől,
hogy településünk védelmét jelképezi. A címer fő alakja a két lábon járó – nem álló! –
oroszlán, az erő, a bátorság szimbóluma. Mellső végtagjait üdvözlésként is értelmezhetően
előre nyújtja. Nem támad, hanem köszönt. Szája nyitottsága nem támadás, hanem az
ismerkedés, a tapintatos „ízlelést” mutatja. A felfelé mutató farka az életrevalóságot,
jókedvűséget, barátságosságot jelzi.
Változtatást, bővítési szimbólumokat is tartalmaz. A pajzs vízszintes fedelére kapta a
pontosító megkülönböztetést: Pusztaszabolcs. A felirat támaszkodik a vízszintesre, a stabil
alapra, de közepe felé homorúvá alakul. Lakóterületünk alacsony fekvésére utal, ahol sok a
talajvíz. Az ölelő barna alapszín a Mezőföld termékenységét sugallja. A körülfutó zöld szín a
természet- és környezetvédelmünkre utal, és ennek szeretetét jelzi.
A címer közkedveltségét mutatja, hogy lakosságunk, a civil szervezetek is használják.
Rákerül a sportöltözékekre, kis asztaldíszekre, emléktárgyakra, stb. Olyan helyekre, ahol
büszkén hirdetheti Pusztaszabolcs kisközösségeinek, civil szerveződéseinknek, városunk létét.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A címer közkedveltségét mutatja, hogy a lakosság is, a civil szervezetek is használják.
Rákerül a sportöltözékekre, kis asztaldíszekre, emléktárgyakra, stb. Olyan helyeken található,
látható, ahol büszkén hirdetheti városunk létét Pusztaszabolcs kisközösségeinek, civil
szerveződéseinknek. Ezek alapján is érzékelhető, hogy értéket jelent Pusztaszabolcs lakossága
számára, tehát méltán kaphat helyet az értéktárunkban.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
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 átadott anyag felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 14.

...............................................................
Gubicza Tibor

