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I.
A JAVASLATTEVO ADATAI

1 . A j avaslatot benyúj tó (személy/in tézmény l szerv ezetl v állalkozás) neve:

Knappné Magda Valéria

2. A javaslatot benffitó szemóly va1y akapcsolattaľtó személy adatai

Név: Knappné Magda Valéria

Levelezési cím: 5081 Szajol, Vcjrcismaľty út l.
Telefonszám: 5 61 446-047

E-mail cím: konyvtaľ@ szajol.hu

il.
A NEMZEľr ÉnľÉr ADATAI
1. A nemzeti éľték megnevezése: Szajoli Daloskör

2. A nemzeti éľték szaktertiletenkénti kategóriák szerinti besorolása

agrfu- és élelmiszergazđaság egészség és életmód

ipari és műszaki megoldások kultuľálĺs öľöksée

természeti környezet tuľizmus

épített környezet

sport

3. A nemzeti éľték fellelhetőségének helye: Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 2.

4.Ertéktár megnevezése, amelybe a nemzeti éľték felvételét kezdeményezik
telepiilési tájegység megyei kiilhoni magyaľság



A gyeľmekek ós fiatalok bevonása kiemelt szerepet kapott a kulturá|is programok szervezése

során. Rendszeresen ľészesei voltak kezdetben a Szajoli seľegszemlének, majd a szüľeti

felvonulásnak, és az arató bálnak. Tobb elismerésben részesült a klub, illetve avezetői:

A Szajoli Klubkönyvtár Pávaköľe a Kórusok VI. országos minősítésén népdal

kategóriában oľszágosan minősült fokozatot nyeľt

Papp Jánosné a klub vezetóje 1993-ban Szajol Községéľt díjban ľészesült.

oszirózsás Klub 2006-ban Szajol Községért díjban részesült.

Sípos Jánosné Żo76-ban: Szajol Községéľt díjban részesült.

7. A nemzeti étékkel kapcsolatos infoľmációt megjelenítő források listája (bibliográfia,

honlapok, multimédiás források)

A szajoli Ószirózsás Nyugdíjas Klub 30 éve képekben (2011)

www.szajol.hu/eľtektar: Sípos Jánosné beszél az oszirózsás Nyugdíjas Klubról, az oszirózsás

Nyugdíjas Klub 35 éve, Dalkör és Tinóka citeľa zenekar.

MELLÉKLETEK

1. sZ. melléklet: Az éĺéktárba felvételre javasolt nemzeti éÍĺék fényképe Vagy
audiovizuális dokumentációj a

2. sz. melléklet: A Htv.1 $ (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínrisíthető
dokumentumok

3. sz. melléklet: A javas|athoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználásáľa
vonatkozó hozzáj árulő nyi l atkoz at

ilI.
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