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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1 . A j avaslatot b enyúj tó ( s zemélylint ézmény l szew ezetJ v źllalkozás) neve :

Magyaľ Vöröskeľes zt Szajoli Alapszeľvezete

2. A javaslatot benyújtó személy vagy akapcsolattaľtó személy adatai:

Név: Kiss Istvrĺnné vöľöskereszt helyi alapszervezetének vezetoje

Levelezési cím: 5081 Szajol, Kölcsey Feľenc út 13.

Telefonszĺĺm: 561446-249

E-mailcím:

épített köľnyezet

spoľt

3. A nemzeti éľték fellelhetőségének helye: Szajol

4.Értéktár megnevezése, amelyb e anemzęti éľték felvételét kezdeményezik
tęlepülésĺ tájegység megyei külhoni magyaľság



5' A nemzeti éľték ľövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és töľténetének leírása

A Magyar Vöľ<iskeľeszt orszźąos vezetősége magyaroľszági települések ľészé re pályázatot írt
ki 2008-ban a ,,Humanitáľius települési cím" elnyeľésére. Szajol Kĺizség onkoľmrín yzata a
helyi vöröskeľeszt alapszewezettel egyĹittműködvę nyújtott be pályázatot. 2008június 9-én
Habsburg György, a Magyar Vöľöskeľes zt országos vezetőségének elnöke adta źtt a
Humanitáľius települési címet tanúsító oklevelet Szöllősi József polgĺírmesternek és Hamar
Lajosnénak, a helyi vöľöskeres zt szervezet vezetojének. A címet Magyaľoľszágon első
alkalommal Szajol település kapta meg. Ezt követően 2009-ben és 2010-ben szintén
megkapta a település ezt a címet, az ezzeljáľó emléktáblával, illetve telepiĺlési táblával
együtt' 2015-ben nyertes pályazoként szintén jogosult (további 5 évľe) a település a
,,Humanitárius'' cím viselésére.

6. Indoklás azéftéktárba töľténő felvétel mellętt
A Humanitáľius cím alapja az a tlbb évtizedes vĺiľöskeresztes munka, amely a telepiilés
életében az elmĹlltévtizedekben meghatáľo ző szeľepettöltött be.

Töľténelmi áttekintése: Egy 1939. janufu 2-ánkeltdokumentum alapján l938. december 13_
ántartotta a szajoli Vörcjskeľesztfiőkegylete azalakuló kögyűlését, melynek tanúsága szeľint
Lóczy Károly plébános úr lett a fiókegylet elncike. A helyi szetvezeta Magyaľ Vörcjskeľeszt
Egylet útmutatásai alapján dolgozott. Írásos dokumentumok, feljegyzések sajnos ezekbőI az
időkből nem állnak ľendelkezésiinkľe, de az idős aktivistrĺk elbeszéléseiből tudjuk, hogy aktív
munka folyt az 1950-60 _as években is (véradások szeľvezése, szegény családok segítése,
adományok gyújtése)' A szeľveze t tag!étszáma évtizedęken át megh aladta a 2OOfőt. 1985-ben
a munkahelyi alapszeľvezetek megszűntek, és egységes községi alapszerv ezettétömöniltek,
egy vöľöskeresztes titkáľ vezetéséve. ( Hamaľ Lajosné tg57-2lt3 között volt a titkáľa.) A
szetvezet tevékenysége ezt követően kibővült. A rendszeres véľadások ( évente 3-4
alkalommal) szervezése mellett az egészséges életmód népszerűsítése és a véradók, valamint
a vöröskeľesztes tagok munkájának elismerése is szerepet kapott. Az l98L-as évektől kezdve
ľendszeľessé váltak aZ egészségügyi hónapok szervezése. Ennek keľetében novembeľ
hónapban minden évben 20-25 pľogľam keľült megszervezésre: véľadás, szűľőprogramok,
tanácsadások, ismeretteľjesztő előadások, adomĺínyok gyűjtése, véradó tinnepséges
szervezése, idős vöröskeľesztesek találkozőja. E mellett a rászoruló családok, gyermekek
segítésére ľendszeľesen szetveznek adomĺánygyújtést' A szerveze t számára Szajol Község



onkoľmrĺnyzata t995-ben ,,Szajol Községéľt" kittintető díjat adom źnyozott.S fő aktivista
szintén megkapta a ,,Szajol Községéľt'' kitiintető díjat. A vöröskeľes zthelyi szewezete aktív
szeľepet vállalt és vállal napjainkban is Szajol közcisségi életében. A ,,Humanitáľius cím,,
elnyerése méltó elismeľése a szervezet tevékenységének, amely valós éľtékként van jelen a
településen.

7 ' Anemzeti éľtékkel kapcsolatos információt megjelenítő fonások listája (bibliogľáÍia,
honlapok, multimédiás fonások)

www.szajol.hu

Szajoli Krónika 2008. junius

8. A nemzeti éľték hivatalos weboldalának címe: www.szajol.hu

uI.
MELLÉKLETEK

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



Đíj átaďása:

Í{a6s6urg |yorgy
Ttamar Ĺajosné és Szĺiffősi ]őzsef



8,,,alĺlal

A Magyar Voroskereszt Ürszágos Vezetoségenek cJon-
tése alapján ebben az évben Szajoľ telepulés másodszor
nyeľte el a Magyar Voroskeres7.t ,,Humanĺtárius
telepules'' címet.



9. oľdaĺ

Á N{ag,var \oroskereszt oľszágos igazgaľĺisága a .Hu-
manĺtárirrs telepĹilés" cíľll elnverésćľť ťg}l lrĺiľĺ:nr Íoľĺĺu-
l b l állĺ1 pál.váz-atot ĺľt ki 2007-belr. łioi. a releprilések
,,humanitáľiusak'l aho] támogatják a kozclsségĺ kezdemć_
nvezéseket, eg}'Littnrulioĺlnek a },.1agyar ltroskeresztte].
ĺ{ címet, megalapítása ota ľĺzenkettťĺ telepulés ľi-veľte el,
Szajol kozség, els ként az arszágban, az elmri]t eszľen-
c1 ben iminár harnradik alkalłlmlllal, ezzel jogot szerzeť.t
arľa} hng}' a ľelepiilés liatáľán ta]ájhato ľelepĺiléstáhlán
eiheJy'ezze a,,Humaĺritál ius telepĹiles'' .jelzést. Ezćrt rigv
éľeztĹik, hog'u meg kellene rendezni a humanitłĺrius te_
leprĺlćsek oľszágos ľalálkoz ját. Á goircloiatot tet[ lĺĺlvet_
te, május 27-én 7 telepulés részr'ćteje'e] nregrendezĆsre
kerĹilt az els ĺ:ľszágcls találkoz . Äz ĺrľszág kulclnbĺlzij
pontiair l éľkeztek a vendćgek: DunakíIiti, 'ľelekgeren-
dás, Ikerváą \iasegeľszeg, fuíagi'n1peľeszt .r es Trirkeve
polgáľmesterei ćs r,ĺirciskeľesztes alctivistái nlutatták be a
telepriléstiket és az ott ťolvo n:unkát. Az osszeiovetel oiy-
annyira j l sikerult, lrogy helyben clontĺittrinĹ ,, tor,ábbi
találkclzok megrendezéséľ l. Sząo1 Kozség onkoľmá'}-_
zata mjndig is tálnogatta a voroskeľesztes tevékenvséget,
ęzért koszcinetet mondunk, mert né]kultik nem tudiuk
rrolna megval sítani az elképzeléseinket.

Hamar ĺ.aio-sné

SzajoIĺnnoľIKA 2A1r. IUNIUS

HuMANlTARlUs TELEPÜI-ÉSEK l. oRszÁoos TALÁLKozÓĺn



TvTAGYAR voRos-KEREs zT EGYLET
BUDAPEST, VIII., BAROSS.U. 15.

+ ll''er"af-:-gag---s;łÁM'

Nagyságo s

R á k o " Ą n.đ r á s segéđj egyző uľnak,a szajoI1 vörö,s-keľeszt ĺĺói<eeyrži 
"r"ole"!t,

:

i
!.

I

ĺ

i

ĺ
I

I

i

I

l

Jász_Nagykun_szolaoĘ Éárnegy:bi vörö s_kereszt váIasztnrĺíny t:Lt-
káľának jelentésébőt részletesen é:rtesiiltrink a szajo1i vcjľcjs-kerelsz.b
nLtköđésérő1'Ezek szeľint a f,i'ókegyrut, eziđ.eig kiilöncjsebb tevékenysé-
get nem fe jtett kirđe !ąegny*gvéssa.'vettłJ'k tuđ.onásu} a fĹókegylet 3g.t'Vezetőségén ek az Ĺľánti készsé:gé't,ľ'p8y egy rr;;;"' rr-;;;;;;;" 

-

szükség-kórházat á}1it fel,ä*e1JľĽ6, a kötszereket ]'to""o* átta' be-
szerzett'nagy mentőIáđá:bór és a cséplőgéptulajđonosok nentőláđ.áiból
bÍztosÍt ja'Ugyanesak tu.đonásul vetttik, hogy đr. Bođ.áes Pál rnagánorvos
uľ ha jlanđ'đna'k'nu'ta't'ko'zí'k a fĹó''hegy}et'b_en-az--egészságlĹg3rit.munka elvég-'
zéséľe és a tanf,olyamok megtu']tá"áo* is.Ar,nennyiben nevezett oľvos uľ
a tĹsztséget elvállalja és öt ebheĺł:a ninőségében a fiókegylet köz;gfi-

1ése is 'm'egerősitirnem Lesz araał*lia uĺ*9.krn"o*1. r*"" tisztelt Etnok
uľ e.őterjesztéséľe őt a katonaĺ: ľłatósagok - feltéverhogy 54_ik élet-
évét betcjltłjtt€,- a katonai gzot'gáIa, uiu, merr'tesitsék.Az oľYos ur
bekapesolóđ.ása esetén móđ f'og nyi}ni a vértaau- ;;;rn"u"" is.

Buđa'oest,1959 évi oktőber hó 23-án.

Ilazafias tisztelettel

Qlour^,

Sza o1.

nľ._?1táboľnagy,
főgonđnok.

(\



*

Fcĺtisztelenđő
Tisztelendcĺ

s$ĺF'';'-"'1-
!+.

A tubeľkulózis ett'eni ,kĹiedel'enl oľsaágos és kozponti bizottsága'
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kiváló tis2teletünk nyilvánÍtásával.
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MAGYAR VONOS-rcNRESZT EC,YLET
Lz.sas f LBUDApES'ľ' VII!.. BAposs-U. t5.
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Há1ás szivv.e1 monđrrnk köś,zönet et a hazaf ías łťrđozat}lésli_z ujabbi megnyi1atkozás]á.ćľľt-*es tÍ.szte1ettel kéľjtilĺ, mél_ssék měI yon á t é r z e t t':'řŕjš ź-'ô'ne t iink e t mi n đ a z o k e 1 o t t t cl lmá _
I ' akÍk a gyiijtés fe1karo1ásáva]- 1ehetővé tették, hogy ar hőscjh harnaąÍk haroté'ľ1',kaľácsonya is mé1tóan hil.đet-a n.ęmzet ítthon naľađt ré.szének há1áJát és szeľeteltét

Buđapost, 1916. éví đecęmbet ha |1/ napj án .

A Magyaľ Szent Korona országa,inak An. kÍľ. honvédelni mÍnisztéľÍul
Hađsegé1yező HÍvata1a részér.o1

Vöröskereszt Egylete részéró1 :

t'i$

királyi bÍztos. q,s'. és kir. altábornegy


