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A Szajoli Települési Értéktĺľ
Bizottság 2OI9.évíI. felévi beszámolója
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:

2019.január 18-án nyílt meg a Szajoli Települési ÉľtekteľBizottság (továbbiakban Bizottság) által
szervezett interaktív kiállítás a KözösségiHáz és Könyvtárban. Színes tablókon mutattuk be a heiyi

értékeinket.Jelenleg 6 kategóľiában 11 éľtékszeľepel a helyi értéktáľban.A 9 db 1O x 12O cm méľetrí
tablókon az értékekbemutatása szöveggel, illetve fotó- és dokumentumok bemutatásával történt. A
tízedik tablón Szajol általános jellemzői olvashatók.
A kiállítás megnyitóján Kerékjártó Tibor (a Bizottság elnöke) mutatta be a helyi értékeinket. Ezt
követően Dľ Hoľváth LászIő a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értć:ktáĺBizottság tagja tartott érđekes
eloadást amagyar nemzeti, valamint a megyei értékeinkĺől.
A kiállítás ideje alatt a KözösségiHáz és Könyvtár könyvtárosa a csopoľtok számćra tárlatvezetést
tartott, amelyen az értékekbemutatásával Szajol történelme is megelevenedett. A kiállítás 2019.
ja:nlär 18 - februáľ 28. között volt megtekinthető. Az összes látogatók száma: 25O fo. A kiállításon a

tablók mellett látható volt az elkészített 2db roll-up (Szajol bemutatása fotókkal és a helyi értékeink
felsorolása).
A kiállításhoz kapcsolódóan a Közösségi Ház és Könyvtár 4 alkalommal szewezętt interaktív
foglalkozásokat gyermekek számára helyi értékeinkboLAz értéktźXtotő az iskolások számära

készült, akik ügyesen megkeresték a helyes válaszokat a tablókon. A kisebb gyermekek
memóriajáték segítségévela régi és új szajoli épületeket, a fa puzzle-n a régi malmot és kastélý
alkothatták újjá. E mellett készítettek majd kiszínezték a településünk címerétés a hagyományos jász
népviseletet.

A KözösségíHáz és Könyvtár 2018 szeptemberében felhívást intézett a település fiataljai szźlmára. A
céI az volt, hogy a fiatalok áItal készitett kisfilmeken meséljenek a településünk idős takói a
gyeľmekkorukľól, ünnepekľől és a mindennapjaikról. Eľľe a felhívásľa két darab kisfilm érkezett,
melyek közül egyet a Közösségi Ház és Könyvtár áltaI felajánlott külon díjat nyerte el. (Knapp
Valéria 8. osztályos tanuló). A ťrlm a Szajoli Emlékezet oldalán láthatő. (www. szajol.hu/ertektar)
2019június 03-án megbeszélést tartott a Bizottság. Áttekintette a 2OI9. I. félévitevékenysógét a
következő napirendi pontok alapján
1,

,,Szajoli daloskoľ'' Szajoli Települési Értéktárbatöľténo felvétele

A Bizottság IL/20t9
daloskor-t"

(Vl.03.) számú gyűlési határozattal felvette a Szajoli Értéktárbaa ,,Szajoli

A Javaslatot Knappné Magda Valéria adta be a kulturális örökség kategóriába.

1.

A jelenlegi Szajoli Dalos kor gyökerei 1933-ig nyúlnak vissza. Akkor alakult meg a Római Katolikus
Daloskör. Azóta többszor átalakult, de a gyökereit nem vesztette el. A Dalos körök tobbször kaptak
komoly elismeréseket, országos minősítésben részesült' A Daloskor zoJ:g.januári Értenár napon is
fellépett. Ahol Dr' Horváth László Szolnok Megyei Jogú Város Települési értéktárBizottság Elnöke
külon felhívta a résztvevők figyelmét a dalok nagyszerű összeállítására és előadására.
2,

',Székely

kapu a Szabadidőparkban'' Szajoli Teleptilési prtéktárbatĺjrténőfelvétele

A Bizottság t2/20t9 (Vl'03.) számú gyűlési határozattal felvette a Szajoli Értéktárba a '' Székely kapu
a Szabadidőparkban''.
A Javaslatot Szöl!ősi József adta be az építettkiirnyezet kategóriába' Kászon község ajándékozta a

székely kaput Szajol településnek, a települések között

testvér települési
A homlokfán a kovetkező

megkötött

együttműködési megállapodás 10. évfordulója alkalmából 20].8-ban.
felirat található: ''Házad bárhol, de hazád csak ittl''
3, Egyebek

A

Bizottság a településhez illő, szép rajzolatú jelképet szeretne használni. Hosszas kutatás és
egyeztetés után a Szajoli Hegedűs család fekete - fehér címerétszeretné használni. A témában
további egyeztetésre Van szükség. Az előzetes tervek alapján így néz ki
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Már eddig is megfelelő mennyiségű recept érkezett a ''Szajoli helyi ízek'' kiadvány összeállításához.
A receptek átadásra kerültek Palágyi Bélánérészére,azok tanulm ányozására és elkészítéséhez.

A korábbi ''Szajoli Vöros Csillag Mozi'' lebontásra került. Megkezdődott a helyi piac építésea
tertjleten. A Bizottság által elkészítendő emléktábla látványrajza hamarosan elkészül. A Bizottság
nagyon szeretné, ha az emléktábla a piac átadásának időpontjára elkészrilne'
Szajol, ŻoI9.06.17
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