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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
Szabolcs Napok, Szabolcsi Nyári Fesztivál
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
X turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
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
Szabolcs Napok, Szabolcsi Nyári Fesztivál
Az ezredfordulóhoz közeledve felmerült az ötlet, miszerint a településnek egyedi időpontban
kellene ünnepelni a fennállását. Korábbi időszakokban a falunap mindig az állami ünnephez,
augusztus 20-hoz kapcsolódott. Az államszocializmus évtizedeiben ez az alkotmány ünnepét
jelentette, a rendszerváltás után Szent István napját. Az 1998-2002-es önkormányzati ciklus
képviselő-testületében Csombók Pál részéről merült fel az ötlet, hogy a település ünnepe a
július 28-ra eső Szabolcs névnaphoz legközelebb eső hétvégén kerüljön megrendezésre. A
Csányi Kálmán vezette Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
vállalta az önkormányzattal való közös szervezést és lebonyolítást. A rendezvénysorozat
sokrétű, szabadidős, sport és kulturális területen egyaránt programot kínál a település
lakóinak. A legfontosabb cél az, hogy a pusztaszabolcsiak életkortól és érdeklődéstől
függetlenül kikapcsolódhassanak saját lakóterületükön. Így a legkülönbözőbb programok
valósultak meg az 1999 óta eltelt másfél évtizedben. Zenei területen mindig meghatározó az
utcabál, illetve komoly- és könnyűzenei koncertek egyaránt. A római katolikus templom

barokk orgonáján neves orgonisták lépnek ekkor fel. A könnyűzene területén pedig a helyi
amatőr együtteseken túl koncertezett többek között az országos hírű Republic, a Bikini vagy
éppen az Edda. (Az Edda egykori gitárosa, Kun Péter településünk szülötte.)
Hagyományosnak tekinthető sportrendezvények között szerepel a kosár- és kézilabda, a
kispályás foci, a Szabolcs Kupa, illetve a Barátság Duatlon. Az ország különböző tájairól
érkező hagyományőrző csoportok hadászati bemutatókat tartottak, éveken át éjszakai
kalandtúra került megrendezésre. Nem maradhat el a helyi csoportok fellépése sem, így a
nyugdíjas klub énekkara, modern- és klasszikus tánccsoportok, a középiskola színjátszói
színesítették a kastélykerti vasárnap délutánokat. Kabaréjelenetek, színházi előadások, nép- és
táncdalénekesek produkciói várták az érdeklődőket. A kastélykerti programok szervezője
éveken át Tánczos Krisztina, a helyi középiskola magyartanára, aki országos hírű előadókat
hívott meg a pusztaszabolcsi közönség számára. Megrendezésre került már megyei
vőfélytalálkozó, történt köztéri parkátadás, közösségi ház- és kultúrházavató. Néhány éve
motoros találkozó teszi egyedivé a város ünnepét. A hagyományőrző alapítvány a kezdetek
óta könyvkiadással és könyvbemutatóval rukkol elő a települési ünnepségsorozat alkalmából.
Az alapítvány bonyolításában történt az első világháborús katonaszobor restaurálása. A
könyvbemutatókkal általában kiállítások megnyitása történik, amelynek a település nevelésioktatási intézményei adnak otthont, így a középiskola, az óvodák és az általános iskola. Helyi
és a településhez kötődő gyűjtők, festők, kézművesek, művészek, fotósok mutatkoznak be
ilyenkor. A legtöbb kiállításszervezés Pálházi Zsuzsanna, Ádámné Farkas Beáta és Bartókné
Piller Magdolna pedagógusok nevéhez fűződik. A rendezvénysorozat nyitóünnepségén
kerülnek átadásra a legrangosabb helyi alapítású kitüntetések, így a Pusztaszabolcs
Díszpolgára, a Pusztaszabolcsért Emlékplakett, a Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati
Dolgozója, a Pusztaszabolcs Sportjáért elismerések. A Szabolcs Napok 2013-ban több
hétvégére bővült, részben összeolvadt az Életmód és Szenvedélyek Napjával és Szabolcsi
Nyári Fesztivál néven folytatódik a városi közművelődés-szervező, Kiss Kornélia
irányításával. Az eltelt másfél évtizedben a rendezvénysorozat több száz szervezőt és több
ezer résztvevőt mozgatott meg a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az eltelt másfél évtizedben a rendezvénysorozat több száz szervezőt és több ezer résztvevőt
mozgatott meg a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
www.pusztaszabolcs.hu
Szabolcs Híradó tudósításai, különszámai
Tó Tévé, Pusztaszabolcs Tévé
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

A várossá avatási ceremónia
előtti pillanatok
:
Dr.
Gyenesei
István
belügyminiszter, kezében a
város
kulcsát
tartalmazó
bársonydoboz
Dr Balogh Ibolya megyei
közgyűlési elnök
Ecsődi László országgyűlési
képviselő
Czompó István polgármester

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
A mellékelt saját készítésű fényképek felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. július 8.
………………………………
Molnár Sándor

