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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
Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal
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 Velencei út
Varga János tűzoltószertár
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
Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1924-ben alapították. A község 1925. június
15-én elhatározta az önkéntes tűzoltóság felszerelését és az eszközök beszerzését. Ekkor 30 fő
tartozott a szervezethet. A község 1926. június 12-én határozta el a tűzoltószertár építését,
melyet a falu központjában, a Templom téren építettek fel. 1963-ban innen költözött a
Tanácsházánál lévő Mezőgazdasági Gépszerelő Szakközépiskola gyakorló műhelye mellé,
amely 1978-ban megsemmisült. A Velencei úton felépült az új szertárt 1981 novemberében
adtak át. 2007-ben megvalósult a Tűzoltószertár felújítása. A helyi önkéntes tűzoltóság a
Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség aktív szervezete. Az eszközállományukat állandóan
fejlesztik, három autóval rendelkeznek:
 egy 40 éves Csepel márkájú autó vízhordásra alkalmas, négykerék meghajtású,
mezőgazdasági termények oltását is el tudják végezni vele;

 a másik egy modern felszerelésű, Mercedes típusú kocsi, 2002-ben ajándékozta a
németországi testvértelepülésünk, Staufenberg;
 a harmadik tűzoltóautót Németországból vásárolták.
A helyi tűzoltó egyesület rendszeresen képviselteti magát rendezvényeken, szívesen, tartanak
bemutatókat, szerveznek versenyeket, s maguk is versenyeznek.
2014-ben, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 90 éves évfordulója alakalmából egész napos
rendezvényt tartottak, melynek ünnepélyes keretei között Varga János helyi
tűzoltóparancsnok nevét vette fel a szertár. Ugyanerre az alkalomra időzítette a
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány az a könyvbemutatót, amely kiadvány a
„pusztaszabolcs anno” sorozat 14. része, s a helyi ÖTE történetét mutatja be, sok érdekes
képpel illusztrálva.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A 90 éves Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közel száz éve védi a település lakóit
a tűztől és a katasztrófáktól. Az egyesület munkájának alapfeltétele a Varga János
Tűzoltószertár és annak hibátlan, megbízható felszereltsége a három tűzoltóautóval. Az
önkéntes tűzoltók munkafeltételét jelenti a szertár, városunk egyik legnagyobb értéke, mely
jogosan került a települési értéktár kincsei közé.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
Pusztaszabolcs anno 14. / "A város hozzánk, mi pedig a városhoz tartozunk..." - Kilencven
éves a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2014.)
www.szabolcsote.hu
www.pusztaszabolcs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

Az első tűzoltóautó
(Ikarus 526)

Gyártási év: 1964
Szállítható személyek száma: 8+1 fő
Oltóvíztartály: 2000 liter

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Staufenberg testvértelepülés ajándéka
(Mercedes D 508 fecskendő)

Gyártási év: 1979
Szállíthat személyek száma: 6 fő
Oltóvíztartály: 600 liter

A német kapcsolat révén kedvező áron vásárolt terepjáró tűzoltó gépjármű
(Mercedes 911 TLF 8)
Gyártási év: 1978
Szállíthat személyek száma: 3 fő
Oltóvíztartály: 2400 liter

A Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal
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 a leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. június 18.

..................................................................
Czöndör Mihályné

