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Javaslat a
Szajoli éľtéktáľba töľténő felvételéhez

Készítette:

;.\"Jŕ* .níur!*'

(P.H.)

I.

A JAVASLATTEVO ADATAI

1 . A j avaslatot b enyúj tó ( személy/inté zmény l szew ezet l v állalkozás) neve :

Dedľák Lászlőné

2. A javaslatot benyújtó személy vagy akapcsolattaľtó személy adatai:

Dedľák Lászlőné
.... . ..(aláíľás)

S2ajo1,2015.09.18.

Név:

Levelezési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Dedrák Lészlőné

5081 Szajol, Napsugáľ út 4.

06-30-62r-7412

deduskaS 4 @freemail. hu

il.
A NEMZETI ÉRTEK ADATAI
1. A nemzeti éľték megnevezése: Helytöľténeti gyűjtemény

2. A nemzeti éľték szakterületenkénti kategóľiĺĺk szerinti besorolása

agrát- és élelmiszergazđaság egészség és életmód

ipaľi és múszaki megoldások kultuľális öľiikség
teľmészeti környezet tuľizmus

épített kömyezet

spoľt

3. A nemzeti éľték fellelhetőségének helye: Faluhaz
5081 Szajol,Fó tlt32

ą.Értektat megnevezése, amelybe a nemzeti éľték felvételét kezdeményezik
településĺ tájegység megyei külhoni magyaľság



5' A nemzeti éľték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és töľténetének leírása

A Faluhazban taláIbató helytöľténeti gyűjteményben régi haszn álati targyak, beľendezésieszközök találhatók' A kiállított tárgyakathelyi lakosoktól gnĺjtöttem a könyvtiĺrosi munkámsoľiín ' Az első kiállítás 1996' augusztusában került bemutatásra a Közĺisség iHazban.Ekkor
męrült fel a gondolat egy állandó helytöľténeti gyújtemény összeállítására- A lakosoktólfolyamatosan töľténtek felajánlások, így 2x06.augusztus 18-án egy gazdagés értékes állandókiállítás nyílt meg a Faluház egyik teľmében. A gyujteményben hasznéůari eszközök ésberendezési tárgyak taláIhatóak A szoba és konyha bútorok az l94!-esévek világát idézikfel' A mezogazdasági eszkö zik, halász szeľszámok a dolgos hétkĺiznapokat mutatják meg.Lźlthatők a gyűjteményben ľégi iskolai eszközök: iskola pad, fa tolltaľtó, tankönyvek . Azl920-as évęktől kezdve az l960-as évekig ĺ'leli fel a kiállítás Szajol töľténetét. Mivel agyújtemény az elműlt években is folyamatosan bővül t, ezértnagyon jó lenne, ha egy önállóépületben kapna végleges helyet.

6. Indoklás az értéktárba töľténő felvétel mellett

Nagyon fontosnak taľtom a helyi éľtékek megőrzését. Intézményi szinten, egygyűjteményben lehetőség van a kiállított régi tngyak megőrzéséľe, bemutatásáľa, ésismeretterj esztő, interaktív programok szeľvezéséľe.

Szajolban szĹilettem, itt nőttem fel. A gyiĺjteményben található targyak agyeľmekkorom emlékei' Szüleim, nagyszüleim világát idézikfel. Ezek a beľendezési táľgyak,használati eszközök amaigyeľmekek, fiatalok számfuaismeretlenek. Éľdekes és éľtékes egyilyen kiállítás' hiszen az akkoľ élt embeľek mindennapjait mutatja be. A helyben élőgyeľmekek itt ismeľhetik meg a nagysziilők, dódszülők életét. A településre érkező turistiĺk,vendégek képet kaphatnak az itt élőkmúltjáľól, töľténelméľől. Összességében a helytciľténetigyiĺjtemény mind az itt lakók, mind, azide látogató k számérakiemelt éľtéket képvisel, ęzért ahelyi éľtékt arba valő felvétele indokolt.

7 ' Anemzeti éľtékkel kapcsolatos infoľmációt megjelenítő fonások listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás fonások)
Szajoli Hírmondó 1 996.szeptembeľ

Szajoli Kľónika 2006' 5. sziím



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

ilI.
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L. sz. melléklet: Az értéktárba fetvétetre javasolt nemzeti érték fényképe vagyaudiovizuális dokumentációja
2' 

;:J:::#;;:ľ* ' 
5 (L) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínĹísíthető

3. sz. melléklet : A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmekfel h asz n á l ásá ra vo n at kozó hozzájá ru ló n yi tatkozat



6 _ Rendezvények képekben _ 1996 szeptember

Augusztus l8-án a Községi Klubkonyv-
tárban helytörténeti kiállítást nyitott meg
Lengyel István plébános.

Sok-sok munka, szajoli lakos felajánlása
és segítsége kellett ahhoz, hogy e kiállítás
létrejcihessen.

De, megéľte! Ezúton köszönöm, hogy a
kiállítás cisszeáIlításában Kiss Imľéné és
Kovács Gizella aktívan közręműködtek.
olyan anyagot sikerült cisszegyííjtení, mely

szintę mindęn látogató tetszését elnyerte, s

csak ęlismeréssel szóltak a látottakról'
Néhány gondolat a vendégkönyvből:

,,Gazdag anyag, remek ľendezés, szinte
kíáIt az 6|land6 kJállító helyért.''

''Nagy öľömet okozott a Ęi használati
tárgyak látványa. Egy kicsit együtt voltam
gondolatban nagyszüleimmęl, dédivel.''

,,A kiállítás minden korosztály számára
hasznos. Az idősebbek felismęrhętik régi
használati tárgyaíkat, a fiatalok pedig
megismerhetik azokat."
A látogatók nagy ľésze űgy távozott a

kultrirházból, hogy jó volna, ha így
maľadhatna a kiállítás, azonban a cy(tj-
teményt szeptember 1l-én bontanunk kell'
Eddig tudtuk ugyanis szabaddá Íeĺni az
inÍézmény nagytermét' 

.

Itt van tehát egy kiállítási anyag, mely
alapj a lehetne egy helytörténeti múzęumnak'
A táľgyak, eszközök tulajdonosai termé-
Szetesen &zelmil.eg kötődnek ezekhez a
megmaradt emlékekhez. Igaz ők is látják,
hogy ,'kincseik'' ezidő alatt jó helyen voltak,
együttes látványuk örömet okozott az
embereknek, de éĺthető, hogy hiányzik a
kölcscinadott táľgy.
Mit lehetne tenni?
Taláĺ az egyetlen lehetőség az volna, ha

megpróbálna együtt gondolkodni az
önkormányzat és a tulajdonosok. Lęhetne
valamilyen megoldást találni arra, hogy
együtt maľadhasson az összegyűjtött anyag-
legalábbis nagy része - s büszkeségünk
lehessen a faIuba látogató idegenek előtt!

Lajkóné Czékmási C silla

Kii s ziinjük a s e gíts é g e t :

Kovács Istvánné, Kęlemen Imre, Borics
Györgyné, Kovács Lászlőné, Juhász
Istvánné, Drávucz Károlyné, Fekete Jánosné,
Gál Józsefné, Szőke Béláné, Saľkadi Károly,
Varga Imréné' Sándor Jánosné, Harcsa
Zoltőtn, Zvekán Ferenc, Hegedíís Istvánné,
Kiss Imľéné' Kovács Glzella, Gebhard

Antalné, Hamar Lajosné, Godó Józsefné,
B alogh Jánosné, Rudi János, Kondorosi Béla,
Molnár István, Hegedűs Pál, Kovács Lajos,
Sęllęr Józsefn é, Szőke Lászlóné, Karmazsin
JózseĹ Surányi Györgyné, Kiss Edit, Lengyel
István, Czékmási Menyhórtné, Dedrák
Lászlóné' Kiss Józsefné, Hanusi Istvánné,
Papp Sándor, Hegedűsné Guth M.ária,
Molnár Jánosné, Peľlaki István, Ádám
Mihályné' Böjti Tamás, Székely István, Dóda
Béláné, Hegedűs Árpádné, Beráĺé Lajkóné
Mariann, Hajzlenszky Istvánné'

Fotók: Böjti Tamás



Nemzedékeken
átívelő gondolat

A Íaluház haszna
A faluház állandó kiállí-

tásáľól és létľelrozásáról
faggattam az ötletgazdát,
Lajkóné Czékmási Csillát,
és mtinkatáľsait, Kiss Im-
rénét, Lajkó Zoltánnét, két
pedagógust, akiket kiemel-
tem azok kozül az adako-
zók kłĺzül' akik tárgyi esz-
közeikkel, családi łiľöksó_
gtik lemondásával hozzá-
járultak a faluház állandó
kiállításának létrej łittéhez.

Az a]kotók, az öI|eIgazda
és kivitelezők gondolatainak
sokszínűségét néhány kör-
mondatban sűrĺtettem ösz-
sze. A Közösségi Ház veze-
tője és férje, mint alapítók _

építve a tíz évvel ezelőtt 1éĺ
Iehozott helytöľténeti gyűj-
teményre - kívánták meg-
olökíteni és az utódok szá-
mára eléľhetővé tenni a már
e]veszettnek hítt,,kozkin-
cseket''. Az 1870-es évekből
szátmazó táľgyi emlékekre,
a két világháboľú kozötti
paľaszti éIetmód mindenna-
pi eszközeire a ma szemlé-
lődő embeľe ľácsodálkozik:
hogyan éltek elődeink és ho_
gyan élnek ma az embeľek.
Ez év augusztus l8_án, a
volt páľtház épiilete adott ál-
larrdó ottlront a fah-rház kiál-
lítási anyagának. S, hogy
miéľt taľtották fontosnak .r

település életében egy saját
tájház létrehozásáI? - egy-
szeľű volt a felet: igény volt
a lakosság részétől. A szán-
clék' a felajánlások önzetlen_
sége, a családi öľökség ocla-
ajándékozása, kcjzkinccsé
tétele többek ľészéről ne-
mes gondolat. Voltak olyan
tárgyak, amelyek szeletett
emlékek, s vo]tak olyanok,
melyeket kiselejtezéstől
mentettek meg: náľa nráľ
egyszeľű, fel lehet ajánlani
mindezeket, hiszen mint
tájlráz, mint intézmélry is
fontos dokumentuma a tele-
pülés életének. A megnyitás
óta a civíl szervezetek tag-
jai' óvodások, iskolások lá-
togatiák a faluházat. A vá_
lasztások idejére 1deiglene-
sen ,,szétszeclett'', de lro-
vembertől állandó kiállítása
valÓstrl meg a telepĹilésnek,
ahol ľitkaságnak számítÓ fo-
tógyĹĺjtemény és tárlatveze-
tés ĺs várja az éľcleklőclőket.

Mĺt aclhat nrinclez a tele-
piilésnek? A múlt öľökségét,
segít megőrizve me8taľtal]i

a ,,gyökereket"' A nrúlt is-
meľetén átíve|ve eljtrtlli a je-
lellbe, s építeni a jovő tele-
ptilését. Apolva' megőrizve
a hagyornányt nyújt látlliva-
lót Szajolt látogatÓ idege-
neknek. S vajon miéľt csat-
lakoztak e kezdeményezés-
lrez? Tevékeny pedagógu-
sok, Kiss ]mľéné és Lajkó
Zoltánné aľľól beszéltek,
m1ndennapi munkájukban
hogyan hasznosítják a gye_
ĺekek számáľa a honismeret
által kcjzvetített értékeket.
Elmondásuk alapján, alro-
gyan a közösség élete eltá_
vo]odott a hagyományoktil,
apró lépésekkel lehet köze-
lebb hozni ehhez a gyereke-
ket, a felnőtteket. Fontos
eleme volt ennek, hogy hat
évvel ezelőtt az oktatási Mi-
nisztéľium ajánlása alapján
az ŕjtödik-hatodik évfolyam
tantárgyába beépült a hon-
ismeret. Lehetett építeni az
alsó tagozatban megismert
népmesék, népi mondókák
gyökelein át a torténelnri
tananyagon keresztĹil a
helytörténeti gyűjtemény
összeállítására, amely a gye_
rekek aktivizálásáľa épült.
Hogyan? Beszélgetni kezcl-
tek a csemeték a nagyszülők
geneľációjával o1yan témák_
ĺÓl, amelyek nem voltak a
köztudatban, gyíijtöttek
személyes táľgyakat és táľ_
gyi emlékeket, s mindez kö_
zelebb hozta a családokat,
geneĺációkat, a teleptilés la_
kóit egymáshoz. A Ilonis-
meľeti Órák nemcsak han_
gulatot adnak' aktivizálnak,
de a gyerekek ismeĺeteinek
összegzéséľe, a tudás szin-
tetizálásáľa is kiválóan al_
kalmasak. Ehhez peľsze
kellenek olyan pedaglgu-
sok, akiknek többlet tudása,
ismerete, és hozzáállása a
napi tananyagon túlmutat_
va a mťrltból a jovőbe vezet'

A tá)ház állandi kiállítási
anyagát az alábbi onzetlen
felajánlók adományozták:
Dedrák Lászlórré, Hajz-
lenszky István' Hamar MĹ
hály, Hegeciűs Er'zsébet, He-
gedűs JÓzsefné, Karcsaĺ
Sándorné' Kiss Imréné, Ko-
vács Lajos, Kovács Lajosné,
Lajkó Káľoly, Lajkó Lász-
lóné, Lajkó Zoltánné,
Móráth Károlyné' Sípos Já-
nosné, Szalai József, Szcke-
res Gyuláné, Tőzsér Mária.

Y álócziné Ha j dú Katalin

7. ĺĺLĺtł|'

Vĺisĺir ű,Z ouodĺiban

Szívcleľítő, ľégen felec1ésbe nreilt vásáľi lr.rligulatot elevenÍtő Mihálv-
napi vásárt ľendeztek az ťrjtelepĺ órloclában. Ěz alkalolnm.rl kézrrrĺĺvés
mesteľek is kínálták poľtékáikat. Az apľóságok Boľics Gyöľgyné veze-
tés.ével viclárrl légköľt keltve icléztek iégi vá1áľi ernlékeŔet äż ĺooset_
bekberr. Volt ott bábelőaĺiás, s kipľóbáThatták kéztigyességĹiket is az
óvoclások. S lra máľ r'ásáľ, vásáľollrattak ĺs. łĺinijeeíikĹik j<'aoott epv
,,félpénzt'', ĺnelyé.ľt apľó, ötletes táľgyakar velrettekl'Bizorlyáŕa rnaií
clancló éllnéllyl jelel)tett szállltlkl',l cż',l ll.lp. S azl ielerltette j' ott -"n-jeleIlt ielnőttek sokaságílr.rk is. Hog1'olll.íllr,teľelirLő kezclenléllyezéš-
nek, isnétlésl'e méltónak bizoriyult.lz első ľ-iiháiy-lrapi rĺásáľ' ahónnan
gondot szám(tző derŕĺt lroztunk nlagtilll<kal váshľfiaként. (Képeirrk a
vásár egy_egy epizóclját öľokítették ricg)
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