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Százhússzoros véradót is kitüntetett jubiláló donorai között a Magyar Vöröskereszt
Hajdúnánás Területi Szervezete 2017-es véradóünnepségén, amelyet a Közös
Önkormányzati Hivatal dísztermében tartottak meg december 1-én.

A hazai vérellátás kezdetétől, az 1949-50-es évektől, szervez véradásokat a Magyar
Vöröskereszt. A lakóterületekre kitelepülő első véradás a Vöröskereszt Hajdúnánás Területi
Szervezetéhez, egészen pontosan Polgárhoz kötődik. Hazafias tettnek minősítette a véradást
a Magyar Vöröskereszt I. Kongresszusa 1959-ben. Nem véletlenül hiszen, aki teljes vért ad,
az önkéntesen, ellenszolgáltatást nem kérve nyújtja segítő karját, vállalja a tűszúrást, a
véradásra szánt időt, hogy ismeretlenül segítsen ismeretlen embertársának. Tette mögött
együttérzés és közösségi felelősségvállalás rejtőzik, hiszen a magyar önkéntes véradóknak
köszönhető, hogy az egészségügyi ellátáshoz folyamatosan biztonságos szinten állnak a
vérkészletek – ezekre a gondolatokra is emlékeztettek december 1-én Hajdúnánáson a Magyar
Vöröskereszt Területi Szervezetének véradóünnepségén.
A Közös Önkormányzati Hivatal
díszterme adott otthont a programnak. 2017-ben 41 véradó – ahogy a vöröskeresztesek
mondják, „csendes, szerény hős” jubilált a városban és a vöröskeresztes területen. A
donorokat Dr. Juhász Endre Hajdúnánás város alpolgármestere és Maginé Dr. Csirke
Erzsébet,
a Magyar
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Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Vezetőség véradás-szervezési felelőse, Hajdúnánás
aljegyzője köszöntötte. Később pohárköszöntőjében Izsoó László a Magyar Vöröskereszt
Hajdúnánási Területi Szervezet nyugalmazott területi vezetője is méltatta a véradók önzetlen
tettét.

Minden donor hős

Vers és zene is üdvözölte a véradókat az ünnepnapon: a Bocskai Általános Iskola Makláry
Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye
zeneművészeti ágának műsorát láthatták a vendégek, majd Bach Menüettjét hallhatták
Jámbor Tamás
orgonaelőadásában. Hangulatos és modern fuvolajáték következett: az Abba: Gimme! Gimme!
című számát adta elő
Kecskés Emese
fuvolán. A költészet nyelvén köszöntötte a véradókart
Harsányi Zoltán
versmondó.
Minden véradás életet ment és kincset ér, a sokszoros jubiláló véradók mindegyike
megérdemli, hogy a csendes szerénységből a reflektorfénybe állítsák. Hajdúnánáson azonban
egy kiemelkedően magas véradásszámú donor vihette haza 2017-ben elismerését: Pénzes
Sándort
120-szoros véradásért tüntette ki a Magyar Vöröskereszt. Az ünnepségre 30 ünnepelt tudott
eljönni. Kitüntetését természetesen átveheti a többi csendes, szerény hős is a Vöröskeresztes
területi irodában nyitvatartási időben.
– Öröm volt látni és elsimerni hőseinket, akik ahhoz a nemes csapathoz tartoznak, amelynek
köszönhető, hogy ha bármikor bárkinek vérkészítményre van szüksége hazánkban az életben
maradáshoz és gyógyuláshoz, megkapja azt. Bízunk benne, hogy december elsején, sikerült
kifejeznünk nekik azt, mennyire értékes, nélkülözhetetlen és példaértékű tagjai a
társadalomnak – válaszolta érdeklődésünkre Horváth Ildikó Rita, a Magyar Vöröskereszt
Hajdúnánás Területi Szervezetének vezetője.
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