Javaslat a
„Művelődési Ház és Könyvtár”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Molnár Sándor (név)
…………………………….……………………. (aláírás)
Pusztaszabolcs, 2014. július 8. (település, dátum)
(P. H.)

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
Művelődési Ház és Könyvtár
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 Adonyi út 12.
Művelődési Ház és Könyvtár
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
Művelődési Ház és Könyvtár
Az épület első funkciója alapján vendéglő volt, az üzemeltetője Császár Pál. A XX. század
első harmadától kezdve az akkori falu egyik művelődési központjának számított, különösen a
második világháborút követően került előtérbe. Az államosítást /1948/ követően nagy
költőnkről, Petőfiről nevezték el (Ez volt a Petőfi terem). Helyi színtársulatok, együttesek és
vendégművészek fellépésének helyszíne volt az államszocializmus évtizedeiben, illetve
szerepét a rendszerváltás után is megtartotta, amely bővült a közmeghallgatások és politikai
gyűlések kategóriájával. A könyvtár is az épületben került elhelyezésre 1948-ban. Néhány
alkalommal kisebb-nagyobb átalakításokat, felújításokat végeztek az épületen.
A megnagyobbítással együtt járó felújítás terve az önkormányzati rendszerben /1990-től/
folyamatosan napirenden volt, míg 2010 őszén kezdetét vette a széleskörű rekonstrukció.

A felújított épület átadása 2012 júliusában történik az utolsó Szabolcs Napok
megnyitójának alkalmával. A rendezvény-, előadó- és színházteremként működő művelődési
ház ad otthont a városi könyvtárnak, amely széleskörű folyóirattárával, internet-elérhetőséggel
és mintegy 18.000 kötetes állományával fogadja a pusztaszabolcsi olvasóközönséget.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Többfunkciós

épület,

mely

a

közművelődést

hivatott

szolgálni

rendezvényeivel,

programjaival és nem utolsó sorban a könyvkölcsönzésekkel. A felújított, elegánsan
berendezett, térleválasztásra alkalmas épületbe jó érzéssel lépnek az odalátogatók. A város
lakosságának régi vágya teljesült azzal, hogy megújult a művelődési ház és a könyvtár. A
kultúra és a művészetek „palotájaként” az értéktárban van a helye.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

Pusztaszabolcs Község Évkönyve
www.pusztaszabolcs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Az épület a felújítás előtt,
mint Petőfi terem
Oldalról a Könyvtár
bejárata, a Művelődési
Házba hátulról, az udvarról
lehetett bejutni

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 anyag felhasználásához hozzájárulok.

Pusztaszabolcs, 2014. július 8.

……………………………………
Molnár Sándor

