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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 Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épülete
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

X épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Mátyás király út 16-20.
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
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 Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épülete
Pusztaszabolcson középfokú oktatás 1963-ban kezdődött az általános iskola keretein belül.
Néhány év leforgása alatt kiderült, hogy szükségessé válik saját épület megépítése. A
gondolat találkozott helyi és megyei politikai vezetők elképzeléseivel, így elkezdődhetett a
hosszabb ideig tartó építkezés. Az eredeti tervekhez képest történtek változtatások, de 1968
szeptemberében a tanévnyitó már az új, kétemeletes épület belső udvarán zajlott. Az
iskolához tartozott egy szolgálati lakás, elkészültek a szaktantermek és néhány éven belül az
iskola környezete is rendeződött, körbekerítették az épülethez tartozó telket, kialakult a
sportpálya, tereprendezés és faültetés indult. A középiskolához étterem és konyha tartozott,
tartozik. Fedett tornacsarnok készült, történelmi előadóvá lett a hátsó épület nagyterme. A két
épületrészt folyosó köti össze. A technikai kiszolgáláshoz nagy tárolók /széntároló, kazánház/

és különböző műhelyek épültek a felhúzott épületek mögött, amely előtt bitumenes sportpálya
szolgálja a tanulókat a mai napig. Jelentősebb átalakítás ezt követően nem volt, a
rendszerváltáskor viszont a korábbi lapos tetejű épületekre sátortetőrendszer került.
Kollégiumként évtizedeken át a szabolcspusztai Fould-Springer kastély szolgált, majd a 2010es évek elejétől a korábbi szolgálati lakás vette át a kollégium szerepét.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Pusztaszabolcs lakói kötődnek a középiskola épületéhez. Nemcsak tanulmányaik miatt,
hanem az épület hosszú éveken át a település kulturális életének jelentős színtere is volt.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.szabolcsvezer.hu
www.pusztaszabolcs.hu
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
"Élj, mi kedves iskolánk..." 2013
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

A középiskola főbejárata

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 az átadott fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. július 8.
..................................................................
Molnár Sándor

