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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 zászlója
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 zászlója
1991. március 15-ére készült el, Budapesten a Hímző Kft. gyártotta. Színei megegyezők a
címer színeivel. Már az idő megfakította, ezért újat készíttettek. A zászló használatának
rendje, - ideje és módja - a polgármester jogaihoz tartozik. (Ünnepségek, rendezvények)
Az ünnepi alkalmakon a település zászlajának a középső zászlórúdon a helye. Ettől balra a
nemzeti trikolor, jobbra az Európai Unió zászlaja. Hétköznapokon a székelyzászló
helyettesíti.
Zászlónkat alul aranybojt szegélyezi. Díszít, de jólétet, gazdagságot jelent. A zászló alapszíne
zöld, ennek közepében láthatjuk a címerünket.
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A település szimbólumai közé tartozó zászlóhoz érzelmileg kötődő lakóknak, települési
értéket jelent, ez indokolja bekerülését a helyi értéktárba. Az országzászlóhoz hasonló
szerepet tölt be az emberek életében, növeli a lokálpatrióta szellemiséget.
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 javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- vagy egyéb
dokumentációja
Gubicza Tibor írása: A ZÁSZLÓNK
1991. március 15-ére készült el. Budapesten a Hímző Kft. gyártotta.
Színei megegyezők a címer színeivel. Már az idő megfakította, és ezért újat készíttettek. A
zászló használatának rendje, - ideje és módja - a polgármester jogaihoz tartozik.
(Ünnepségek, rendezvények) Az ünnepi alkalmakon a település zászlajának a középső
zászlórúdon a helye. Ettől balra a nemzeti trikolor, jobbra az Európai Unió zászlaja.
Hétköznapokon a székelyzászló helyettesíti.
Zászlónkat alul aranybojt szegélyezi. Díszít, de jólétet, gazdagságot jelent. A zászló alapszíne
zöld, ennek közepében láthatjuk a címerünket.
A zászló kicsinyített mása a kitűző. Ajándékozása a polgármester szabad akarata szerint
történik. Sok fogy belőle. Kapnak a honosítottak, szervezetek, a sport sikeresei, vendégek,
testvértelepülések küldöttei, dicséretes polgárok. Külön jelvény készült 2008-ban a városavató
ünnepély tiszteletére. Szövege: „Várossá avatás 2008”.
A zászló mérete: 170x75 cm
A kitűző (jelvény) mérete: 30x40 mm
A városháza előtt a főbejáratnál három földbe ásott alumínium zászlórúd van. Szakszerűen
rajta a húzózsinór és az áttéti csiga. A zászlófelvonásokkor szempont, hogy a középső a főrúd.
Itt a helye a város zászlajának. Hétköznapokon a falon kialakított négy zászlótartó szolgál.
Amikor a városi zászló nincs közszemlére kitéve, akkor a tanácskozóteremben a falra
láthatóan, függesztve kell lennie, nem csavarható fel. Felcsavarni szállítás közben szoktuk.
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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 anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 14.

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