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I.
A JAVASLATTEVO ADATAI

1 . A j avasl atot benyúj tó (személy/int ézmény l szew ezetl v állalkozás) neve :

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtaľ

2. A javaslatot benyújtó személy vagy akapcsolattartó személy adatai:

Név: Czékmási Csilla

Lęvelezési cím: 5081 Szajol, József Attila,tlt2.

Telefonsziím : 561 446-66I

E-mai l cím : konyvt ar @szaj olmuvhaz. t- onl i nę' hu

II.
A NEMZETI ÉRTEK ADATAI
1. A nemzeti éľték megnevezése: Kepenyes Mihály települési fotógyűjteménye (l987)

2. Anemzeti érték szakteľületenkénti kategórifü szerinti besoľolása

agrźn- és élęlmiszergazđaság egészség és életmód

ipaľi és mtiszaki megoldások kulturális łiľłĺkség

természeti környezet tuľizmus

épített környezet

sport

3. A nemzeti éľték fellelhetőségének helye. Szajoli Közösségi Ház és Könyvtrír

4. ÉrtéWáÍ megnevezése, amelybe a nemzetí éľték felvétęlét kezdem ény ezik
települési tájegység megyei ktilhoni magyaľság

5. A nemzeti éľték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása



A település lakóházait ábrázolő fotókat Kepenyes Mihály készítette 1987_ben. Az összesen

522 darabból á1ló gyűjtemény 3 albumban, utcfü szerint van elrendezve. Afotók fekete-fehéľ

minőségben, 9 x 12 cm-es méretben készültek. A gyűjteményt Kepenyes Mihály ajźndékozta

a könyvtlím ak I99 6-ban.

6. Indoklás az értéktaÍba történő felvétel mellett

A fotók mint kortörténeti dokumęntumok értékesek, melyek alkalmasak akĺĺľ helytĺiľténeti

kutatásľa is. Egyediilálló pillanatképként öľökítik meg a 30 éwel ęzę|ótti települést. Mivel az

elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott a település _ új házak építése illetve új

településľészek születése, utak aszfa|tozása, régi romos Lakőházak lebontása, közintézmények

felújítása- ezért az itt élők szźtmźtra érdekes és éľtékes ez a gyíijtemény.

7. Anemzeti értékkelkapcsolatos infoľmációt megjelenítő foĺľások listája (bibliográf,ra,

honlapok, multimédiás forľások) -

8. A nemzeti érték hivatalos węboldalĺínak címe: www'szajol.hu



ilI.
MELLEKLETEK

1'. sz' melléklet: Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy

audiovizuális dokumentációja (3 db fotó az522 darabos gyűjteményből)
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