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Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 
A Szajoli Települési Értéktár Bizottság 2022.évi I. félévi beszámolója 

Megjelent a Szajoli képeslapok című kötet 2021 decemberében. A kb.: 200 oldalas 

keménykötésű könyv bemutatja településünk múltját szinte a mai napig képekkel és 

térképekkel.  

A kötet túlzás nélkül mondhatom, hogy órák alatt népszerű lett. Karácsony előtt többen is 

vásároltak 3-4-5 példányt. Ez úton is köszönöm Dedrák Lászlóné és Czékmási Csilla 

közreműködést valamint Szöllősi József polgármester úr támogatását a könyv létre jöttében 

illetve kiadásában. 

 

2022.05.09. Értéktár Bizottság ülés 

Tisza folyó és a hozzá tartozó holt ágak élővilága nem csak a jól ismert vagy ritka esetleg 

védett halfajokból áll. Ide tartoznak rovarok például a tiszavirág. Ezen kívül a vízi madarak is. 

A Tisza-tavi madárrezervátum szigorúan védett természeti érték, amelyet felvettek a 

nemzetközileg elismert vízimadár-élőhelyek sorába és része az UNESCO által adományozott 

Világörökség része-címet elnyert Hortobágyi Nemzeti Parknak. Az ott fellehető madárfajok 

egy komoly része a Tisza szajoli szakaszán és a hozzá tartozó holt ágakban is fellelhető. 

Számos madárfaj telepedett le. Ezen kívül a vonuló madár fajoknak is állomásává vált a 

szajoli vízi terület. Szajolban fellelhető vagy felbukkanó madár fajok például.: szürke gém, 

bakcsó, kormorán, jégmadár, nagy kócsag, nádi  tücsökmadár, búbos vöcsök, gólyatöcs, sárga 

billegető, vörös gém, nádi rigó, fehér és fekete gólya, tőkés réce, bíbic, halászsas, bütykös 

hattyú. 

A megfigyelt madarak között sok a védett vagy fokozottan védett madárfaj.  Településünk 

fontos része a Tisza és a hozzá tartozó holtágak: Így a hozzá tartozó vízi madarak is 

településünk nagy értékei. A madarak bemutatását és megismerését is megkönnyíti az 

Értéktárba történő felvétel. 

Az Értéktár Bizottság elfogadta 17/22 szám alatt Szajol vízi madarai című felterjesztést a 

természeti értékek kategóriában a települési Értéktárba. A felterjesztés Kanyó Gábor szajoli 

fotós képei alapján készült. Kanyó Gábor 18 féle Szajolban fényképezett vízi madárról készült 

fotót küldött az Értéktár Bizottság kérésére. A 18 féle vízimadárról Értéktár tábla és 

információs tábla készül. 

A Polgármester úrral történt egyeztetés alapján a Szajolban felellhető tiszai halakról is készül 

információs tábla. Az információs táblák a Holt-Tisza parton lesznek elhelyezve. Ezzel is 

https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCrke_g%C3%A9m
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakcs%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kormor%C3%A1n
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színesítve a Holt-Tisza partot. A méretük hasonló lesz a Fő úton elhelyezett emléktáblákhoz. 

A grafikát továbbra is Szerencsi István készíti. Most már, mint Értéktár Bizottság tag. 

A 2022. évi Hungarikum pályázat nem nyert. Sokszoros volt a „túljelentkezés”. Nagyon 

népszerű lett ez pályázat a hasznossága miatt. Amennyiben nyer a pályázat, a meglévő 

értékeket és a települést bemutató rövidfilm készült volna. A rövid filmek jól hasznosítható 

bemutató és oktató filmek lehetnek. A filmek elkészítéséről nem mondtuk le. 

Köszönöm figyelmüket. 

 

 

Szajol, 2022.06.06. 

 

 

 

Kerékjártó Tibor sk. 

 

 


