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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
Sportlétesítmény - sportpálya
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
X sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Sport utca
Sportpálya
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
Sportlétesítmény - sportpálya
1959 Átadták a füves pályát a vasútállomás mellett, így a régi, templom melletti pályáról a
csapat átköltözött ide. Ekkortól használja a helyi sportegyesület a sporttelepet.
1963 Elkészült az öltöző és a mostani edzőpálya helyén a salakos pálya. Megkezdődött a
főpálya újrafüvesítése.
1965 Újra a főpályán játszotta az egyesület a mérkőzéseit.
1968 Elkészült a kosárlabda pálya a létesítményben.
1971 Ármai Gyulát leigazolta a Dunaújvárosi Építők, cserébe lelátót építettek.
1972 Elkészült a nézőteret elválasztó korlátok és tömegsport jelleggel a futópálya.
1986 Ismételten újrafüvesítés történt.
2

1993 Az öltözőben az Önkormányzat részéről felújításra került a vizesblokk, villanyhálózat,
új kazán beszerzése is megtörtént, valamint megépült a külső illemhelyiség.
2007 Egy sportot kedvelő, baráti társaság társadalmi munkában beszínezte az öltözőt.
2011 Felújításra került a vizesblokk.
2012 Az öltözők járólapozása megtörtént, valamint új öltöző helyiség kialakítására is sor
került, leszűkítve büfé helyiséget.
2013 A hiányzó korlátok pótlása megtörtént pályázati forrásból. Komfortosabbá tettük a
nézőteret, hiszen a „Fradi pálya” (Albert Flórián Stadion) bontásakor műanyag
székeket sikerült szereznünk.
2014 Megvalósult a biztonságtechnikai beruházás III. üteme, a játékos kijáró kerítéseinek
cseréjével.
A Pusztaszabolcsi Sport Club hosszú évek óta a sporttelep területét a MÁV Zrt.-től béreli.
Reméljük, mielőbb Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonába kerül a létesítmény.
Egyelőre, az egyezség szerint a „tartalék pálya” marad az eredeti tulajdonos kezében. Ez is
azonban nagy előrelépés, megkönnyíti a pályázati lehetőségek kihasználást. A sporttelepet
nem csak a focicsapat használja, hiszen a körülötte lévő futópályát is egyre többen látogatják.
Ez a létesítmény a bázisa minden évben a Négy Évszak Maraton futóverseny fordulóinak.
Évtizedek óta a helyi búcsú is itt kap helyet.
Az elmúlt években a mindenkori vezetőség nagy lelkesedéssel rendezte, gondozta a
sporttelep területét. Bízunk benne, hogy a közeljövőben még szebbé tudjuk tenni a sportpálya
környezetét, reméljük ebben még több nyertes pályázat segít bennünket.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A sportlétesítmény - sportpályának fontos szerepe van Pusztaszabolcs verseny- és tömegsport
életében, kiemelten a labdarúgásban. A város sportot kedvelő, művelő lakóinak ez az egyik
fontos helyi létesítmény, nem véletlenül kerül az értéktárba.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.pusztaszabolcs.hu
www.pusztaszabolcsisc.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-
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III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

A féltett füves pálya

A lelátó székei várják a szurkolókat
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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 saját készítésű fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. május 25.

……………………………………….
Zserdin Balázs
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