
A Szajoli Települési Értéktár Bizottság 2016. évi  

I. félévi beszámolója 

Az Értéktár Bizottság a 2015. évi létrehozása óta stabilan működik a 
jogszabályok és rendeletek szerint. Rendszeresen tart üléseket és igyekszik 
nyilvánossá tenni feladatát. 

2016.01.26-án ülést tartott a bizottság. Áttekintette a 2015. évi tevékenységét. 
Meghatározta a 2016. évi feladatokat: 

Az Értéktár Bizottság munkájának egyeztetése a Polgármester Úrral. 

2015-ben kitöltött Kérdőív alapján felkeresni azokat a személyeket, akik az Értéktér 
Bizottság munkája szempontjából fontosak.  

Elindítani a Szajoli Élő Emlékezet Fala webes elérhetőséget.  

2016.03.01-én megvalósult a munkamegbeszélés a Polgármester Úrral. Résztvevők: 
Szöllősi József polgármester, Czékmási Csilla Intézményvezető, Kerékjártó Tibor 
elnök. A már ismert települési értékeken kívül új gondolatként merültek fel egyebek 
között:  

- Szajoli átmenő és téli áttelelő madarakat megfigyelő intézet felkeresése 
- Lajkó Zoltán helyi halételek felsorolása és receptek 
- Kepenyes Mihály fotógyűjteménye 
- Hamar Lajosné munkássága, recept gyűjtemény 
- a település területén feltárt Szarmata sírokból származó leletek kikölcsönzése 

a Megyei Múzeumból  
- A Szajoli Hegedűs Család 1701. június 30. címer adományozásáról 

megemlékezni a Falunapon 

Ezeken kívül a korábbi, már megsemmisült jellegzetes szajoli épületek helyének 
megjelölése táblákkal.  (Lippich-, Zlinszky-, Szendrei-, Almássy kúria, szélmalom)     

A megbeszélésről jegyzőkönyv készült. 

A megbeszélés után Török Mihályt és Godó Zoltánt felkerestük. Török Mihálynak 
tárogató kottagyűjteménye van, Godó Zoltánnak megvan édesapja szikvíz 
készítőgépe. Mind a kettőjüktől ígéretet kaptunk az Értéktár Bizottság támogatására. 

2016.03.29-én ismételten meglátogattuk a Törökszentmiklósi Helyi Értéke Klubja által 
szervezett előadás sorozatot. A témája: „Autópályán a múltba- régészeti feltárások 
Törökszentmiklós határában. Mit rejt a föld? Egy meredek ugrással visszalépünk 
néhány ezer évet értékeink megismerésében.” Hajnal László 

Az előadás a számukra is nagyon tanulságos volt. Új ismeretekre tettünk szert. 



2016.04.04-én elindult Szajol község honlapján a Szajoli Élő Emlékezet Fala 
(www.szajol.hu/ertektar.htmal). 

Jelenleg két kis dokumentum film látható itt:  a szajoli kötődésű 101 éves Hegedűs K. 
Ferenc előadása katona élményeiről , és  Kovács Józsefné emlékezése  a gyerekkori 
aratásokról. 

Bizottságunk tagja Czékmási Csilla további emlékek megörökítést tervezi. 

2016.06.15-én ismét ülést tartott az Értéktár Bizottság. Elfogadtuk Borics Györgyné 
Tiszavirág (Tiszavirágzás Szajolban) című felterjesztését Szajol Települési 
Értéktárba. 

2016.06.15. 

Kerékjártó Tibor sk 

elnök 


