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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
Szabolcspusztai kastély
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 Szabolcspuszta
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
Szabolcspusztai kastély
Megnevezés: (Fould)-Springer kastély, később Wooster kastély, majd kollégium
Építése: 1925 (a középiskolában vezetett épület nyilvántartási lap szerint)
Területe: 8851 m2 , amelyből az épület 385 m2
Funkció:
Az épületet vadászkastélynak építették a von Fould-Springer család magyarországi
birtokainak igazgatási központjában. A vadászati funkció mellett reprezentációs funkcióval is
rendelkezett, hiszen a von Fould-Springer Mária, második házassága után Wooster Frankné
(Mary Wooster) tulajdonos Pusztaszabolcsra való látogatási igényeinek is meg kellett felelni.

A világháború után a birtokközponti funkció megszűnt, hiszen a földosztás során kisbirtokok
alakultak ki. Az emeleten pedagógus szolgálati lakásokat alakítottak ki, míg a földszinten
iskolai osztályok, napközi csoportok működtek.
1971-től a középiskola használta, mint leánykollégium. Ekkor nagyobb karbantartási
munkákat végeztek: tetőátrakás, külső vakolás, ablakok festése, ablakrácsok felrakása. 1984ben is volt egy nagyobb felújítás: födémcsere. 1991-ben gázbevezetése és gázfűtésre való
áttérés, 2002-ben fürdőszobák és vizes helyiségek felújítása, valamint gázbojlerre való áttérés.
2007-2008-ban a középiskola a földszinti 2 nagy teremben szükség osztálytermeket alakított
ki. 2009 szeptemberétől a középiskola nem tudta kollégiumként tovább működtetni.
1999-től nyári közösségi rendezvények helyszínévé is vált.
Épület leírása:
Az épület egy része pince szintet is tartalmaz. Itt volt a fűtés, ill. karbantartás helyszíne,
valamint légópinceként is működhetett.
Földszint U alakú. Az U alak két végén volt a bejárat, amelyek közül később a település felőli
részt megszüntették, de a lépcső ma is jelzi a korábbi bejárat tényét. AZ U alak száraiban
vadászkastély funkciókor különböző gazdasági jellegű helyiségek voltak, azaz konyha, ill.
raktárak. Kollégiumi időszakban fürdőszoba és mellékhelyiségek, valamint tanári szoba és
szolgálati férőhely.
Emeleten szobák vannak.
A kertben japánakác és újabb telepítésű szil- és hársfák vannak, míg a megszüntetett bejárattal
szemben Lecsekné Marika által kialakított rózsakert.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A szabolcspusztai kastély településünk egyik legszebb, legrégibb épülete. Szinte minden
pusztaszabolcsinak vannak szép emlékei a kastéllyal kapcsolatban: az idősek gyermekként itt
fogadták az évente birtokára látogató Báró Springer Mariskát, a háború után voltak, akik
ebben az épületben laktak. Az ötvenes években születettek itt tanultak, idejártak napközibe. A
középiskola kollégistái is szép emlékekkel búcsúztak az épülettől. Ez indokolja települési
értékként történő felvételét.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
www.pusztaszabolcs.hu

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: -

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

Képeslapok Pusztaszabolcsról

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. június 20.
..................................................................
Csányi Kálmán

