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Javaslat a
Szajoli értéktáľba tiiľténő felvételéhez

Készítette:

(P.H.)

I.

A JAVASLATTEVO ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézméĺylszervezetJvźilalkozás) neve: Czékmási Csilla

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattaľtó személy adatai:

Név: Czókmási Csilla

Levelezési cím: 5081 Szajol' Kolcsey Feľęnc út 2.

Telefonszám : 561 446-047

E- mai l cím : konyv tar @szajolmuvhaz.t_on1ine. hu

II.

A NEMZETI ÉRTEK ADATAI
1. A nemzeti éfték megnevezése: Rozi néni hájas tésztája

2. A nemzeti éfték szakterületenkénti kategóľiák szerinti besorolása

agráľ_ és élelmiszergazdaság egészség és életmód

ipaľi és műszaki megoldások kultuľális öľokség

természeti köľnyezet tuľizmus

Czékmási Csilla (név)

j^(-Łł.at_r^ &rąl--_ (aláíľás)

Szajol, 20 1 8.08.01. (település, dátum)

épített környezet

spoľt

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

ą.ptel<tar megnevezése, amelybe a nemzeti éfték felvételét kezdeményezik
telepiilési tájegység megyei külhoni magyaľság



5. A nemzeti éľték ľövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és töľténetének leíľása

A hájas tészta készítése a településen hosszú évtizedekĺe nyúlik vissza. A disznóvágásokon

ęlőkészített hájból elsősorban az ünnepi alkalmakľa készítettek finom süteményeket a

háziasszonyok. A túľóval, mákkal vagy almával töltött rłéteseket újévľe, húsvétra kínálták a

vendégeknek. A lekváľos és diós hájas tészta a mindennapok süteménye volt, amelyet

azonban nem volt egyszeľű úgy elkészíteni' hogy atészta rétegei szépen fedjék egymást. Ezt a

ľeceptet használtamáľ a nagymamám is (Gebhaľdt Antalné, Litkai Rozália 1912-1997)' aki

sok éven át készítette ęzt a süteméný. Szeľencséľe a ľecept, és a tészta hajtogatásának ,'titka''

megmaľadt a családban, és folyamatosan oľöklődik tovább.

6. Indoklás az énéktárba történo felvétęl męllett

Többféle recept is van a tészta elkészítésére, azoĺban a Rozi nénié bizonyíthatőan az egyik

legrégebbi, kb 100 éves múltľa tekint vissza. Az értéktárba történő felvételét az is

altÍtmasztja, hogy a sütemény az e|mtllt években tobbször nyert díjat helyi és kistéľségi

ľendezvényen ( Szajoli Falunap 201], Tiszatenyő: Vándorló Bogľácsok ta|á|kozőja 2018).

7. A'nęmzęti ér1ékkel kapcsolatos információt megjelenítő fonások listája (bibliográfia,

honlapok, multimédiás foľľások)

8. A nemzeti éľték hivatalos weboldalának címe: www'szajol'hu

MELLEKLETEK

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

audiovizuális dokumentációja

Ż, sz. melléklet: A Htv,]. 5 (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsíthető

dokumentumok

3. sz. melléklet : A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek

fe l h asz n á l á sá ra vo n atk ozó hozzájáru ló nyi l atkozat
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A KOZOSSEGI HAZ HIREI
aa aa )

Szeretettel köszrintjük azokat, akik részt vesz-
nek a Szajol olvas 2018. programunkon és
lelkesen kölcsönözik a jobbnál jobb, újabbnál
újabb köteteinket, de azokat is, akik nem teszik
ezt! 5zámukra javasoljuk, hogy kukkantsanak be
a Konyvtárba, nézzék meg, milyen témák kozül
lehet válogatni azért, hogy év végén idén is át-
adhassuk jól megérdemelt ajándékkonyveiket!

' 
A legkisebbek mé9 nem tudnak olvasni, ré-

szÜkľe mesét írtunk, s ezt láthatták interaktív,
zenés bábjáték formájában, mely a megbocsá-
tásról szólt; melyre mindnyájunknak szüksége
van, s amelyet időnként mégis oly nehéz meg-
tenni. A mese címe A Sáľkány és az Egyszarvú
volt, s arról szólt, hogy a Sáľkány (KnapPné Mag_
da Valéria) _ bár nem okádott ttizet és minden
nap kétszer i5 mosott fogat! - nagyon szemte-
len volt: táľsait állandóan piszkálta és gúnyolta,
ami természetesen megkeserítette a többiek
életét. Segítségükre a Tündérországból érkező
Egyszarvú (Kiss Krisztina) sietett, aki móresre
tanította a Sárkányt. Ő bocsánatot kért, a töb-
biek megbocsátottak, s boldogan éltek, míg
meg nem haltak. (Ha valaki bejon a Könyvtárba,
láthatja, hogy tényleg így van! :_) A bábjátékban
részt vett továbbá kedves mesélőnk, Jászberé-
nyiné Farády ĺldikó és EVS önkénteseink, Rober-
ta Maglie és Nicola Maľangon, A mese után egy

, ,

olasz körjátékot játszottunk, melynek szovegét
próbáltuk megtanítani gyermeknek és felnőtt_
nek egyaránt'

Roberta és Nicola azóta már családjaikkal
tölti mindennapjait, s bár Szajol számukra már
csak emlék, tervezik, hogy visszatérnek még
- részben az emberek kedvessége, részben az
orszá9 szépsége miatt. Szeretettel várjuk őket!

Egészsé9es életmódról szóló, vetítéssel
egybekötött előadássorozat unk, az Ezt kóstol d
łłreg! is sikert aratott' Megismerhettük a külön-
boző étkezési módok előnyeit és hátrányait,
kóstolhattunk többféle vegetáľiánus és vegán
étket, sőt, helyben készített novényi
tejeket is kortyolhattunk!

Hamarosan véget ér az iskola és
az óvoda, ezért szeretnénk két tá-
borunkat a szülók és a gyermekek
figyelmébe ajánlani (már lehet je-
lentkezni):

A könyvtáľi tábor ideje július
2-6. Ez a hét a Szdrnypróba nevet
kapta, mivel azt szeretnénk, ha a

résztvevók megmutatnák azt, ami-
ben jók, amit igazán szeretnek csi-
nálni, hogy majd így kapjanak ked-
vet egymástól más dolgok kipróbá-
lására is.

ldén nem az angol, hanem a Nemzetközi
Táboĺ az, amely szeretettel várja az iskolás gyer-
mekeket. Miért nemzetközi? MeÍt az új és két régi
cinkéntestjnk segítségével valósÍtjuk meg, s í9y
nem egy bizonyos nyelvre fókuszálunk, hanem
ötbe pillantunk bele; továbbá kirándulunk, kin-
cset keresÜnk, párnacsatázunk, de lesz egy meg-
hívott vendégünk is, aki a festészet rejtelmeire
tanít, és természetesen idén is lesz meglepetésl

Több információ a konyvtárban, illetve az
alábbi telefonszámon kapható: 56/ 446-047

Szeretettel várja az Érdeklődőket azegész
csapat nevében: Knappné Magda Valéria

Nyá ľköszłintő Gyeľmeknap
Ha május utolsó szombatja, akkor Nyárköszontő Gyeľmek-
nap a Harmónĺa Egyesület szervezésében. Ebben az éVben
a nagyon szép napos idő várt a Gyermeknapra érkezőket.
A fellépő kĺs óvodásokat és a nagyérdemű közönséget is.
Ahogy az idő haladt előre, egyre többen gyűltĹink ossze a
színpad korÜl. Vártuk a kis fellépőket. Nem csalódtunk az
óvodások műsorában. Nagyon sok fotó és videófelvétel ké_
szült a szÜlők és nagyszÜlők örömére. Mĺnden sárkánynak és
egyszarvúnak öltöz<itt gyermek a segítőktől csokoládét ka-
pott. Ezek után már jobban szét lehetett néznĺ. Találtunk itt
zsíros kenyeret üdítővel mindenki egészségére' Lufihajtoga-
tást és más kézműves-foglalkozásokat. Kicsit távolabb mentő-
autót és tűzoltóautót. Mindkettő járműVet meg lehetett nézni
kívÜlről és belÜlről is. A futballpályán lovaskocsikázhattunk.
Akik nem mentek ilyen messzire, azok népijátékokat próbál-
hattak ki, a bajvívástól a kosaras körhintáig. Akik elég bátrak
voltak mindezeket kĺpróbálni, egy igazi pöttyös labdát kap_
tak jutalmul. Reméljük, a jövő májusi Nyárköszöntő Gyermek-
napig kitartanak a pöttyös labdák! KöszönjÜk minden támo-
gatónk nagyvonalú segítségét, akik nélkÜl nem tudtuk volna
megszervezni rendezvényÜnket. KerékjórtóTibor

VándoľIó Bo$ľácsok TaláI ko zaia,
Tiszatenyő
TelepÜlésünk ebben az évben először kapott meghívást Ti-
szatenyőre, a Vándorló Bográcsok Találkozőjára május 12-
én. A rendezvény 2010. óta kerÜl me9rendezésre. A célja a
Törökszentmiĺósi kistérség telepÜléseinek bemutatkozása,
a telepÜlések hagyományainak, kulturális csoportjainak és
gasztronómiájának megismertetése' Szajol, mint vendégte-
leptllés vett részt a rendezvényen. A településeknek egy-egy
mĺni udvarházat kellett berendezni és a saját értékeit bemu-
tatni. Szajolt a Népdalköĺ a Tinóka citerazeneka r, az ővodás
Csipkerózsa csoport és a Harmónia Egyesület képviselte. A
legfi nomabb sÜtemény kategóriá ban a Hagyományőrző ma-
lacvágásból félretett hájjal készült süteménnyel első helyet
szereztł'ink. A sütemény a dédszülők áltaĺ leírt recept alap-
ján készÜlt. Településünk a jovő évi hasonló rendezvényre is
meghívást kapott, Tĺszaptispökĺbe. KeľékjórtóTibor


