Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő testület!
A Szajoli Települési Értéktár Bizottság 2019.évi II. félévi beszámolója
Megvalósított programjaink a második félévben:
2019.09.21.15:00
Szajolban a Faluházban lett kialakítva és átadva a Hegedűs „K” Ferenc emlékszoba. A rendezvényen részt
vettek a Hegedűs család leszármazottai, Bozó Tibor dandártábornok és kísérete, több más magas rangú
katonatiszt, Szöllősi József polgármester úr valamint az Értéktár Bizottság teljes létszámban. Bozó Tibor
dandártábornok az MH Altiszti Akadémia Szentendre parancsnoka. Az Akadémián a kadétok körletét
Hegedűs „K” Ferencről nevezte el. Hegedűs „K” Ferenc élete és az általa tartott különleges történelem óra
a kadétok számára kötelező tananyag. A rendezvényről a T1TV beszámolt.

A Hegedűs „K” Ferenc emlékszobamegnyitójának résztvevőinek egy csoportja
Tiszapüspökiben 2019. szeptember 26- került megrendezésre a Vándorló Bográcsok találkozója. Nagyon
szép helyszínen, az őszi Tisza parton került sor 9 település részvételével a főzőversenyre és kulturális
találkozóra. Szajol a „Birka főző” versenyben a 3 helyen végzett. A Szajoli udvarház feldíszítését a helyi
értékekről készült táblák és a hozzájuk köthető díszek alkották. A településünk ebben a kategóriában az I.
helyen végzett. A rendezvényről a T1TV beszámolt.
2019. 10. 26.14:00 óra „Múltidéző – emlékek a moziból” című kiállítás megnyitója
A mozi épülete műszaki okokból le lett bontva 2019-ben. Ennek az épületnek, az építetőjének és a sok-sok
hozzá kötődő emléknek szeretett volna Szajoli Települési Értéktár Bizottság emléket állítani. Az átadó
ünnepségre eljött mind a négy leszármazott, azok gyermekei. Ezen kívül a mozi kettő korábbi vezetője. A
mozit Török Zoltán (1879 – 1979) helyi vállalkozó építtette. Átadására 1920-ban került sor. Akkor 333
1

férőhelyes volt. Átadáskor „Török Mozgó” lett a létesítmény neve. Mi már „Vörös Csillag” filmszínházként
ismerhettük. A családtagot nagyon hálásak az emlékszobáért.A rendezvényről a T1TV beszámolt.
A település korábbi meghatározó épületeiről Szajoli Települési Értéktár Bizottságnagyméretű emléktáblákat
készít. A moziról és korábbi malom épületéről (Malom utca) az emléktáblák már elkészültek. A helyi
kúriákról hamarosan elkészül az emléktábla.

2019.november. hó 08-án megbeszélést tartott a Szajoli Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság). Áttekintette a 2019. II. félévi tevékenységét a következő napirendi pontok alapján:
1, „Mesés aluljáró” felvétele a Szajoli Települési Értéktárba
A Bizottság 14/2019 (XI. 08.) számú gyűlési határozattal felvette a Szajoli Értéktárba a „Mesés aluljáró-t”.
Javaslatot Knappné Magda Valéria adta be az épített környezet kategóriába.
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2015-ben kezdte meg a kb. 500 m2 nagyságú falfelület megtisztítását.
Ezután ismert rajzfilm figurákkal és a szajoli nyári táborokkal, kapcsolatos élményekkel történő képekkel
kifesteni a 4 sz. út alatt lévő aluljárót. Az aluljáró festését Szekeres Imre (1969 – 2019) kezdte meg.
Segítettek még a táborvezetők, Európai Önkéntes Szolgálatban lévő fiatalok, a Harmónia SZKKE, valamint
az Iskolai Közösségi Szolgálatban résztvevők és a település fiatalabb és idősebb lakói.
2. napirendi pont: A "Szajoli Települési Értéktár Bizottság hivatalos bélyegzője"
Az Értéktár Bizottság a megjelenésében és a levelezésben a településhez illő, szép rajzolatú jelképet hivatalos bélyegzőt megkezdte használni. A korábban megtervezett bélyegző elnyerte mindenki tetszését.
Használatával kapcsolatban nem merült fel senki részéről gond.
Szajol, 2019.12. 05.

Kerékjártó Tibor
elnöksk.
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