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Javaslat a

Szajoli értéktáľba tiiľténő felvételéhez
Készítette:

Szollősi József

I.
A JAVASLATTEVO ADATAI

1. A javaslatot benyťljtó (személy/intézrnénylszewezetlvtńlalkozás) neve:

Szaj ol Községi onkoľmányzat

2. A javaslatot benffitó személy vagy akapcsolattartó személy adatai

Név: Szöllősi József polgármester

Levelezési cím: 5081 Szajol, Rózsák teľe 1.

Telefonszám : 5 6 / 446 -000

E-mail cím: titkars ag@szajolph.t-online.hu

il.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Székelykapu a Szabadidőpaľkban

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besoľolása

agrfu- és élelmiszergazdasttg egészség és életmód

ipaľi és műszaki megoldások kultuľális örökség

természeti környezet turizmus

MxM
Szajol,2019. us22.

épített köľnvezet

spoľt

3. A nemzeti éľték fellelhetőségének helye

Szajol' Szabadidőpark 614/6 hľsz.

4 . Ertéktéľ me gnev ez és e, amel yb e a nemzeti érték felvétel ét kez dem ény ezik
települési tájegység megyei külhoni magyarság



5. A nemzeti érték ľövid, sz<iveges bęmutatása, egyedi jellemzoinek és toľténetének leíľása

Szajol Ktizség Önkoľmányzata 2018. június 30-án állította az ajándékba kapott
Szókelykaput a Szabadidőpark Tĺnĺóka-csatoľna felőli bejáľatánál. A kapu anyaga
tölgyfa' faragőja: a kászonimpéľi Bodó Józsefo akĺ egy hónap alatt készítette el és a nevét
megiirökítette a bal kapulábon. A nagykapu méretei: 285 cm magas, 270 cm széleso
faszegekkel van iisszeszeľelve. Az oszlopok 26 cm szélesek, a boltív belső magassága 245
cm. A kapu egyik oszlopán a Szajol címeľ található, a másik oszlopán a kászoni címer
jelenĺk meg. A homlokfán a feliľat a bejáľatnál a ktivetkezőz ,,H:ázad lehet bárholo de
hazád csak itt!''o a kijáľat felől: ,,Szajo| _ tlz év egyĺitt _ Kászona|tíz' 2008 _ 2018.
Motívumai: az életfao a heľelevélo a Nap, a Hold a csillagokkalo mĺndkét oldalon
ugyanaz.

6. Indoklás az értéI<tárba töľténő felvétel mellett

Szajol Kiizség onkoľmányzata 2008. márcĺus 15_én írta a|á a testvéľtelepülési
egyiittmiĺködési megállapodását, melynek 10 éves évfoľdulója volt 2018_ban. F,bből az
alkalomból Kászon község ajándékozta a Székelykaput Szajol szátmára. Ez a kapu a
magyaľság iisszetartozásának szimbóluma és a tľianoni békediktátum miattĺ
szétszakadás jelképe. A Székelykapu a világon egyedülátló kézmíĺves motívum, melyet a
magyaľ székelyek a mai napig őriznek és tovább adnak. Ennek a tiiľténelmĺ
hagyománynak vált ľészesévé Szajol telepĺilés ĺs a 10 éves évfoľduló alkalmából.

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

honlapok, multimédiás fonások)

8. A nemzeti éľték hivatalos weboldalának címe:

IIr.
MELLÉKLETEK

1'. sz. melléklet: Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy
audiovizuális dokumentációja



1. sz. melléklet




