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I.
A JAVASLATTEVÓ ADATAI

1 . A j avasl atot b enyúj tó ( szem él y/int ézmény l szew ezetl v ćůlalkozás ) neve :

Knappné Magda Valéria

2. A javaslatot benyrijtó személy vaw akapcsolattartó személy adatai.

Név: Knappné Magda Valéria

Levelezési cím: 5081 Szajol' VtirÖsmartyM. u. 1.

Telefonszám : 06202680525

E-mail cím: knappne.valeńa. evs@€mail.com

il.
A NEMZEľI Énľnr ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Mesés aluljáró

2. A nemzeti érték szakÍerületenkénti kategóriák szerinti besorolása

agrtr- és élelmiszergazdaság egészség és életmód

ipari és műszaki megoldások kulfuľális ĺiľÓkség

teľmészeti kornyezet tuľizmus

3. A neĺnzeti éľték fellelhetóségének helye: Szajol

4.ÍirÉktźr megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kęzdeményezik
teleptilési tájegység megyei kulhoni magyarság



5. A nemzeti éľték ľ<ĺvid, szĺiveges bemutatása, egyedi,jellęĺnzoinek és tÖr.ténetének leĺrása

A Szajoli KozÖsségi Htĺz és Konyvtár életében 2015 volt az az év, amikoľ elkezdte

megvalósítani titletét, miszeľint a 4_es számú fĺiút alatt húzódó aluljáľó falát megtisztítja,mĄd

ktilÖnbÖző vidám motívumokkal disziti ki. Elgondolásához támogatókat is talált a helyi

onkormányzatés a Haľmónia Szabadidő és Kultuľális KÖzhasznú Egyestilet személyében.

Az aluljtlró falfelulete kĺĺzel 500m2' mely nem csak hatalmas kihívást, hanem ragyogó

lehetőséget is jelentett. Az volt az a|apöt|et' hogy az összes olyan nyári tábor megjelenjen a

falakon, amelyben szajoli gyermekek vettek részt.Ezenalkalmak megszervezése nagy munka

volt, de megérte a ráfordított időt és energiát. A táborvezetók segítői gyakĺan az Iskolai

Közĺisségi Szolgálatot teljesítő kÖzépiskolás diákok kÖZtil kerültek ki' akiket ,'művészeti

vezetové" léptettek elő, mivel ők ílyen, kĺeativitrĺst oktató intézményekben tanultak'

Rajtuk kívĹil a kĺizség hálás lehet Szekeres Imrének (l969-20t9), aki az óriási meseťrgurák

kontłlrjain kíviil - rnelyeket később a g5neľmekek színeztęk ki - saját 3D hatású ĺitleteivel is

gazdagitotta az alulj ár ot'

Teľmészetesen igyekeztünk a lakosság - ktilon<isen a gyeÍmekek -kívánságait is kielégíteni,

így olyan alkalmakat is szeľveztünk, amelyek nęm kotődtek a taborokhoz, hanem báľki

johetett, aki tenni akart épített kÓrnyezettlnk szépségéért. Így is volt, hiába esett az eső vagy

frijt a szél, sokan ľagadtak ecsetet és éľezték jólmagukat a kĺizÖs munka soľán.

Meg kell még említeni az Európai Önkéntes Szolgálatot teljesító fiatalokat is, akik a

Haľmónia Szabadidő és Krr'ltuľális Kĺizhasznú Egyesület munkájának k<iszonhetóen

tevékenykedhettek nálunk. Óľ azt jelenítették fileg, amely számukĺa fontos volt a

projektekből.

Teľmészetesen ennek a tevékenységnek ťolyamatosnak kell lennie. A legelső festmények már

elkoptak' elpiszkolódtak, ezért idén iljra lett színezvę ez a falľész. Mindez ľendjén is van így,

hiszen ilyen egyszerĺi, mégis nagyszenĺ módon építjtik kÖzösségeinket és szépítjük

lakóhelytmket.



6. Inđoklás az éľtéktárba toľténő fełvétel mellett

Javaslom a Mesés aluljáró értéktaľba tÖrténö felvételét' mert olyan hétkÖznapi külĺinlegesség,

amelynek mindenki részese lehet: az is, aki készítette és az is, aki csak źúhalad az aluljtron.

KÖzÖsségépítő jellege vitathatatlan. Egyedisége főként a lakosok Összefogásában,

lelkesedésében, tettrekészségében és kĺizos munkájában reJlik. Mindenki sajátjának érezheti

azt, ami koz, s ezźĺltal jó éľzessęl áthatva viheti łurét.Ez az ĺ!r<im az, amęly kihat ąz egész

napunkĺa és a lelki egészségtinkľe _ ha nem csak átrohanwtkazaluljárón, hanem hagyjuk,

hogy a rajzokbeszéljenek hozzttlkés kellemes éľzésekkel toltsenek el.

Szeĺnęt gyönyĺirkÖdtető alkotr{sokkal sokfęlé találkozhatunk a nagyvilágban, de ezekhozzćtlk,

szajoli emberekhez kĺitődnek. Emlék mind, melyeket éľdemęs megőrizni nem csak

gondolatunkban, hanem a maguk valóságában is.

7. Anemzęti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő fonások listája (bibliográfia,

honlapok, multimédiás fonások)

https://www.szolion.hu/iasz-nagvkun-szolnok/kultura-iasz-nasvkun-szolnok/mesebeli-aluliaro-
keszul-689742/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: _

MELLEKLETEK

L. sz. melléklet: Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy
a udiovi zuá l is dokum entációja
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