
A Szajoli Települési Értéktár Bizottság 2018.évi I. félévi beszámolója 

Az Értéktár Bizottság a 2015. évi létrehozása óta folyamatosan működik a jogszabályok és 
rendeletek szerint. Rendszeresen tart üléseket és nyilvánossá tette működését. 

2018.05. hó 28-án megbeszélést tartott a bizottság. Áttekintette a 2018. I. félévi tevékenységét a 
következő napirendi pontok alapján: 

1, „Szajol Községi Labdarúgó Klub” Szajoli Települési Értéktárba történő felvétele 

Kun Mihály elnök kérte a labdarúgó klub Értéktárba történő felvételét. A tavaly 70 éves klub a 
legrégebben működő egyesület a településen. A 2017-2018-szeonban több kategóriában is 
bajnokságot nyer/nyert a csapat a Megyei I. osztályban. Így 2002 után ismét az NB III-ban folytatja 
az őszi szezont. Az egyesület utánpótlás nevelése mondhatni országos hírű. Jelenleg is az U19 
és a U16 csapat jól teljesít a bajnokságban. A női csapatot szintén ki kell emelni.  

Ezeket összegezve Szajol Községi Labdarúgó Klub -Sport- kategóriában az utánpótlás területén 
nyújtott 71 éves teljesítményéért felvételre került 9/2018 számon a Szajoli Települési Értéktárba.  

2, Helytörténeti Emléktáblák (Kúriák, Malom, Mozi) előkészítése 

Már a Települési Értéktár létrehozása előtt voltak törekvések korábbi település képet meghatározó 
épületekről emléktáblát készíteni. Most a malomról és a korábbi kúriákról sikerült megfelelő 
mennyiségű és minőségű anyagot összeállítani. A malom 1965-ben kiadott bontási engedély 
alapján lett elbontva. Településünkön 3 kastély illetve udvarház volt. A Lippich kastély, a Zilinszky 
udvarház és a Szendrey udvarház. A malomra és a 3 épületre már alig emlékezünk. A mozi még 
áll. Még is úgy gondoljuk, hogy méltó emléket kell emelni neki. 

3, Egyebek 

A Faluház udvarán áll a több, mint 100 éves tűzoltó szerkocsi. A legénységéről 1907-ből 
származó eredeti fotó maradt fenn a Közösségi Ház és Könyvtár gyűjteményében. Sajnos a fa de 
már a vas alkatrészek egy része is elkorhadt illetve elkorrodált. Czékmási Csilla felvette a 
kapcsolatot a Katasztrófavédelmi Múzeum igazgatójával bővebb információért illetve segítségért. 
Ez eddig ingyen volt. Megkezdte a tűzoltó szerkocsihoz is az emléktábla anyagát összegyűjteni. 

Településünk ebben az évben először vett részt Tiszatenyőn a Vándorló bográcsok találkozóján 
2018.05.12-én. A rendezvény 2010. óta kerül megrendezésre. A célja a Törökszenmiklósi 
kistérség településeinek bemutatkozása, a települések hagyományinak kulturális csoportjainak és 
gasztronómiájának megismertetése. Szajol, mint vendég település vett részt a rendezvényen. A 
településeknek egy-egy mini udvarházat kellett berendezni és a saját értékeit bemutatni. Szajolt a 
Népdalkör, a Tinóka citerazenekar, óvódás Csipkerózsa csoport és a Harmónia Egyesület 
képviselte. A nagysikerű rendezvényen a legfinomabb sütemény kategóriában a Mindenki 
malacvágásból félretett hájas süteménnyel első helyet szereztünk. A sütemény a dédszülők által 
leírt recept alapján készült. Mivel egyre több hasonló fesztiválra kapunk meghívást (Szolnoki 
Gulyásfesztivál, Barangoló, Agóra rendezvények stb) javaslom szajoli helyi termékek, 
ajándéktárgyak előállítását és megfelelő díszletek beszerzését. 

Szajol, 2018. május 29. 
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