Nem lehet elégszer megköszönni – Összefoglaló a 2017-es véradóünnepségekről
Írta: megyei.szerkeszto
2018. január 12. péntek, 14:58 - Módosítás: 2018. január 15. hétfő, 12:15

Kedves, csendes emberek töltötték meg a termeket a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar
Megyei Szervezetének 2017-es véradóünnepségein. Látszott, hogy munkából jöttek,
ugyanolyan nehezek a mindennapjaik, mint bárki másnak, mégis időt, energiát szánnak
arra, hogy rendszeresen vért adjanak, és ezzel segítsék a bajba jutottakat, s a
folyamatos, biztonságos vérellátást.

Fuvolajátékkal is köszöntötték a donorokat Hajdúnánáson.

2017-ben kiemelkedően sok magas véradásszámú véradó előtt tiszteleghettünk. Mi’ több,
megyénkben adhattuk át az elismerést ’a hazai véradás bajnokának’ – ahogy Dr. Kiss
Sándor,
Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi és szociális bizottsága elnöke nevezte hazánk
legmagasabb véradásszámú donorját. Kis Sándort 160-szoros véradásért tüntethettük ki
Debrecenben.
Megyénkben 1451 véradó jubilált 2017-ben. Közülük összesen 31 száz és annál
magasabb véradásszámú donort tüntettünk ki a megye 7 vöröskeresztes területén.
Köztük egy-egy 160-, 150-, 140-, 130-szoros véradót is.

A magyar véradók napjához kapcsolva 11 véradóünnepséget rendeztünk meg 2017 év végén.
Az ünnepségeknek is kialakultak a hagyományai – a települések donorainak többsége
szívesen veszi, ha a területi központba hívják meg a különleges alkalomra, máshol kifejezetten
azt szeretik, ha a település lakóihoz helybe megy az ünnepség. Esetenként nem a magyar
véradók napja körüli téli időszakban, hanem a település nyári nagyrendezvényein (például,
falunapokon) szeretik átvenni kitüntetésüket az ünnepeltek.

Az idei rendezvényeken azt tapasztaltuk, hogy a véradóknak fontos, hogy önzetlen tettük
fontosságáról, erkölcsi értékéről visszajelzést kapjanak; igénylik a hivatalos formát és a
személyes beszélgetést is. Munkatársaink, önkénteseink is fontosnak tartották, hogy mind a
két módon kifejezzék a véradók értékét.
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– Szerény, névtelenségbe húzódó hősök a véradók, ám vannak társaik, akik szintén
láthatatlanul, elrejtőzve teszik a dolgukat, önkéntesen, ellenszolgáltatást, köszönetet nem
várva. Nekik is nagy szerepük van abban, hogy biztonságos szinten állnak hazánkban a
vérkészletek. Szabad idejüket nem sajnálva szorgoskodnak egész évben: ők az önkéntes
véradószervezők, akik a véradások minden fázisában segítenek. Előkészítésében, a donorok
meghívásában, a véradás lebonyolításában, s az önkéntes véradók megbecsülésében – e
szavak a Debrecen Területi Szervezet ünnepségén hangzottak el, de ugyanebben a
szellemben köszöntötték és elismerték a véradószervezőket minden területi szervezet
ünnepségén.

A mai világ ritmusa miatt sajnos nem lehet mindenkihez alkalmazkodni, így bár szívesen
eljönnek az ünnepségekre a donorok, sajnos nem mindegyikük ér rá. Természetesen a területi
irodáinkban átvehetik – sokan már meg is tették – a kitüntetést azok, akik nem tudtak eljönni a
rendezvényre.

Élharcosai a véradásnak

Az Országos véradóünnepséget november 25-én tartotta Budapesten a Magyar Vöröskereszt.
Hajdú-Bihar megyében heten kaptak országos szintű és állami szintű elismerést (közülük
hárman vették át az országos ünnepségen az elismerést).

Soós Mária, Nyéki István (Hajdúszoboszlói NZRT.) Suhajda Lászlóné

Véradóbarát Munkahely címet kapott a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt., Véradó Mozgalomért
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ezüst emlékérmet
hajda Lászlóné,
polgári önkéntes. Támogatói Oklevelet kapott
Balmazújváros és Polgár
Város Önkormányzata
, s a Püspökladány területén működő
Sárréti Pegazus Lovarda és Vendégház.

Su

Létavértesi véradónk, Soós Mária vehette át idén a Magyar Pro Vita Díjat. A minisztériumi
elismerésre azért terjesztette fel a Vöröskereszt – a Debrecen Területi Szervezet indítványára
–, mert lehetőségeihez mérten kiemelkedően sok véradással, önzetlen segítőkészséggel
szolgálta a véradás ügyét. Eddig 92-szer adott vért, és 33 éve donor.

Támogatói oklevelet kapott Póka György, hajdúszoboszlói festőművész is. A népszerű,
elismert alkotó évek óta havonta egy festményét felajánlja a Vöröskereszt Hajdúszoboszló
területén vért adók egyikének (általában a kiválasztott nap legmagasabb számú donorja nyerte
a festményt, vagy sorsolás döntött). Színvonalas festményeire a véradóünnepségeken is
számíthattak a szervezők, egyúttal a kitüntetett véradók.

Harmincéves hagyomány

Reggelig maradtak, olyan jól érezték magukat a vendégek Balmazújváros véradóbálján, mely
maga mint program is jubilált: idén harmincadszor rendezte meg a vöröskeresztes terület. A
hagyománnyá vált ünnepségnek ez évben november 11-én a helyi Kamilla Hotel adott otthont.
A városban 73 véradó jubilált, 44 tudta elfogadni a szervezők meghívását egyéb elfoglaltsága
miatt. Mégis hatalmas, jó hangulatú ünnepségen és mulatságon vehettek részt, hiszen 120 főre
duzzadt a létszám, hiszen – a kísérők mellett – a terület önkéntes véradószervezőit, a
kiemelkedően aktív önkénteseit is meghívták a vöröskeresztesek, hogy nekik is kifejezzék
fontosságukat, értékességüket.

Bereczki Mariann területi vezető köszöntötte a vendégsereget, majd Dr. Tiba István
országgyűlési képviselő és
Dr. Orcsik István
vöröskeresztes területi elnök ünnepi beszédét hallgathatták meg a résztvevők.
Ujvárosy Andrásné
megyei igazgató asszony és Dr. Orcsik István nyújtotta át a kitüntetéseket a sokszoros
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véradóknak. Ez évben a legmagasabb számú jubiláló –
Jánosi László
– 90-szer nyújtotta karját beteg embertársainkért.

Az ünnepség zárásaként a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós kvintettjének
műsorát hallgathatták meg a vendégek. A közösen elfogyasztott vacsora után a szórakozásé
volt a főszerep, Dj. Szilágyi Tibor retro slágerekkel csábította a tánctérre a vendégeket.

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala és Dr. Veres Margit polgármester asszony
segítőkészségének köszönhetően a helyszínt és a vacsorát a Balmazújvárosi Önkormányzat
ingyen adta az alkalomra – jegyezzük meg, ez is hitelessé teszi a véradásért kapott országos
Támogatói Oklevelet –, de nagyon sok helyi vállalkozó, cég és magánszemély is támogatta
felajánlásaival a bált.

A Hajdú-Bihar Megyei Szervezettől kapott pénzből vásárolták meg a kitüntetettek ajándékát a
szervezők.

Tisztelgő búcsú a 66 éves donornak

Szép hagyományai alakultak ki ’Berettyóújfalu’ véradóünnepségeinek is. A terület
központjában minden korosztály összefog a donorok méltó megünnepléséért. Komádiban
szívesen veszik a véradók, ha külön ünnepségen vagy bálon köszöntik meg őket. 2017-ben
összesen 167-en jubiláltak Berettyóújfalu vöröskeresztes településein, ebből Komádiban
20-an.

A területi központban november 24-n 15.30-tól a Járási Hivatal Fráter Termébe hívták meg a
donorokat. Bónácz János alpolgármester, Ujvárosy Andrásné a Vöröskereszt megyei
igazgatója és
Dr. Korcsmáros Ferenc a területi elnök köszöntötte a
66 megjelent jubiláló véradót, köztük
Szabó Mihályt
, aki a legtöbbször adott vért az idei ünnepeltek közül, és 90-szeres véradásért vehette át az
elismerést. Külön köszöntötte azt az 50-szeres véradót, aki idén betöltötte a 66. évét, és
nyáron adhatott utoljára vért.
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Szabó János, 90-szeres véradó, a kitüntetés átvételekor, majd az ajándékba kapott
festményével.

Kulturális műsorral teremtettek ünnepi hangulatot a helyi szervezők; a vendégeknek nagyon
tetszett a versmondás, az általános iskolások furulyajátéka, a nyugdíjas hölgy
zongora-előadása, és a záróprodukció, a néptánc is.
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Berettyóújfalu véradószervezői

Húsz „ifis” – a helyi vöröskeresztes bázisiskola, a Berettyóújfalui SZC Bessenyei György
Szakgimnáziumának pincér szakos növendékei – vállalta önkéntesen, hogy segít; termet díszít,
felszolgál, miként az elmúlt években is.

A vendégeknek ízlett az idei vacsora – az étteremből rendelt petrezselymes burgonya és a
sajttal, tarjával töltött rántottszelet, s a savanyúság. Természetesen üdítő, ásványvíz, pogácsa,
sós és édes sütemény is került az asztalra.

A bál légköre sikert aratott Komádiban, ahol november 17-én 18 órától a Barsi Dénes
Általános Iskolában várták a 20 kitüntetett donort a vöröskeresztes szervezők. A véradókat
Tóth Ferenc
polgármester,
Dr. Lakatos Zoltán,
a Vöröskereszt megyei elnöke köszöntötte. Vadas vacsora várta a mindennapok csendes
hőseit: birka-, őzpörkölt, burgonya és desszert (csokoládékocka). A vacsorát élő zenét
hallgatva fogyasztották el a vendégek, majd táncoltak este 10 óráig. Jegyezzük meg, hogy
2017-ben először nyerték el Hajdú-Bihar megyében a Humanitárius Település címet,
amelynek szigorú feltétele a véradók lakossághoz mért aránya. Komádi és Hajdúböszörmény
volt az két település, mely teljesítette a feltételeket.
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Hagyomány az újító meglepetés Debrecen területén: 2017-ben nem csak a város donorjait
hívták meg – ahogy az hosszú ideje szokás volt –, hanem a területi szervezet legtöbb
településének jubilálóit is Debrecenben köszöntötték. A terület 533 kitüntetettje közül 275-öt
hívtak meg az ünnepségre (a 25 véradásszám feletti jubiláló véradókat, a 10- és 20-szoros
véradásért az elismeréseket postán küldik el sok éve).

Vendégek Debrecenben

A terület 21 helységéből négy kivétel: Álmosd, Létavértes, Nyíradony és Téglás az elmúlt
évekhez hasonlóan önálló ünnepségeket, illetve díjátadásokat kért. Közülük három kisváros év
közben a rendezvényein hívja fel a figyelmet a különleges véradóira.

Minden helyi donort megköszöntöttek Álmosdon

Álmosdon a helyi vöröskeresztes alapszervezet rendezte az ünnepséget a Bocskai
Étteremben november 25-én 15 órától. A magyar véradók napja alkalmából minden helyi
donort meghívtak, természetesen a 12 jubilálót is – közülük 5-en jelentek meg.
Bogná
r Péterné
területi vezető és
Markocsány Tamásné
alpolgármester asszony ünnepi köszöntőjét eredeti műsor követte:
Antal Ferencné
álmosdi nyugdíjas hölgy felolvasta saját verseit, amelyeket kifejezetten a véradók
köszöntésére írt. (A versei letölthetőek
itt
). A díjátadás után bőséges mennyiségű étel, sütemény, üdítő várta a vendégeket.
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„Idefigyelj, édesfiam, a jó szó ingyen van”

Idén 30. évfordulóját ünnepli a magyar véradók napja, melyet a Vöröskereszt kezdeményezett
1987-ben – erre is emlékeztetett Dr. Kiss Sándor, Debrecen Megyei Jogú Város Egészségügyi
és Szociális Bizottságának elnöke köszöntőjében a debreceni véradóünnepségen, amelyet a
Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Házának Pódiumtermében tartott idén –
immár harmadszor – a szervezet éppen a magyar véradók napján, november 27-én.

Dr. Marosi Rácz Julianna

– A legnagyobb tett, amit el tudok képzelni, ha valaki saját vérével segít embertársának, hogy
az életben tudjon maradni – hangsúlyozta Dr. Lakatos Zoltán, a Magyar Vöröskereszt
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke. – Sokszor hallhatták a köszönet szavait azok, akik
sűrűn járnak vért adni. Mégis azt mondom, nem lehet elégszer megköszönni ezt az áldozatos
tettet azoknak, akik önkéntességből, emberszeretetből jó példát adnak – jegyezte meg
Dr. Marosi-Rácz Julianna
, a DMJV Polgármesteri Hivatal intézményfelügyeleti osztályvezetője, a Magyar Vöröskereszt
Debrecen Területi Szervezetének vezetőségi tagja.

Kiemelkedően magas véradásszámú donorokat is köszönthettek idén Debrecenben és a
vöröskeresztes területhez tartozó településeken: 100-szoros véradásért nyolc, 110-szeresért
hat donort tüntethettek ki. 120-szoros véradásért jubilált Szabó János. Az ünnepségen nagy
taps fogadta a 140-szeres véradót,
Móricz Zsigmond Róbertet,
és a 160-szoros véradásért ünnepelt
Kis Sándort
.
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Őszintén verselt, énekelt a véradóknak Jantyik Zsolt

– „Idefigyelj, édesfiam, a jó szó ingyen van” – mondta édesapám. Hadd’ köszönjem meg azt
az elszántságot, hogy újra meg újra megszervezik a véradásokat, hogy újra meg újra elmennek
vért adni, és segítenek az embereken – hangsúlyozta
Jantyik Zsolt
, a Debrecen Művelődési Központ igazgatója, aki művészként is kifejezte tiszteletét és
szeretetét a véradóknak saját dalaival és versével.

Szavakkal is megköszönte a véradóknak szolgálatukat Pless Attila zongoraművész, aki a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékán-helyettese, docense, majd ünnepivé tette
az egész délutánt lendületes darabjaival, és a kitüntetések átadását elegáns háttérzenével
kísérte.

Lendületes darabok és elegáns háttérzene: Pless Attila

A jelenlévő véradószervezőknek név szerint is megköszönték önkéntes szolgálatukat, és
tárgyjutalmat adtak át nekik. A díjak kiosztása után állófogadásra invitálták a vendégeket egy
különteremben. A megjelent 113 ünnepelt tudta elfogadni a meghívást. Többen hamarabb
jöttek, beszélgettek egymással és a vöröskeresztesekkel, elmesélték első véradásukat, és
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megemlítették, milyen jól esnek nekik a visszajelzések arról, hogy a véradással segítenek
másokon. A debreceni ünnepség szervezéséhez a megyei juttatáson túl 50 000 forint pályázati
pénzt is felhasználhattak a szervezők.

Népszerű ünnepség

A megye harmadik legmagasabb véradásszámú jubilálóját Hajdúböszörményben tüntették ki:
Tóth Imre
130-szoros véradásért vehetett át elismerést november 29-én a 15.00 órától kezdődő
véradóünnepségen, amelyet – szinte már hagyomány szerint – a Polgármesteri Hivatalban
tartottak. A területen 126 donor jubilált idén, közülük több, mint 80-an jöttek el az ünnepségre.

Minden véradó hős – Hajdúböszörmény

Örült a nagyszámú ünnepeltnek Oláh Miklós, a Magyar Vöröskereszt alelnöke, aki köszöntötte
a vendégeket Dr. Lakatos Zoltán megyei elnök, Ujvárosy Andrásné megyei igazgató és Dr.
Tiba István
országgyűlési képviselő mellett. Színvonalas műsor követte a méltató szavakat: gitár-,
zongora- és ének szólt, a hajdúböszörményi zenetanárok blues zenekarát hallhatták a
vendégek, majd kiadós vacsorával zárult a program. Töltöttkáposztával, gyümölccsel és
süteménnyel vendégelték meg a donorokat a vöröskeresztesek.
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Reflektorfényben a hősök

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 Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Vezetőség véradásszervezési felelőse, Hajdúnánás
aljegyzője köszöntötte. Később pohárköszöntőjében
Izsoó László
a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Szervezet nyugalmazott területi vezetője is
méltatta a véradók önzetlen tettét.

Oláh Miklós területi elnök, országos alelnök érdekes információkkal köszöntötte a donorokat és
a vendégeket.

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
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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.

Igen magas véradásszámú donor is vihetett haza 2017-ben elismerést: Pénzes Sándort
120-szoros véradásért tüntette ki a Magyar Vöröskereszt. Az ünnepségre 30 ünnepelt tudott
eljönni.

Két országos elismerés Polgárnak

A lakóterületekre kitelepülő első véradás Polgár városához kötődik. 2017-ben két országos
elismerésért is gratulálhattak a különleges városban, hiszen az önkormányzat Véradó
Támogatói Oklevelet és az itt lakó Suhajda Lászlóné kiváló véradószervezői elismerést kapott.
A városban 21 véradó jubilált 2017-ben. Őket, 7 önkéntest és 3 protokollvendéget hívtak meg
a december 6-án 17.00 órakor kezdődő véradóünnepségre a szervezők a Polgármesteri
Hivatalba.

Oláh Miklós, a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi Szervezetének elnöke, a Magyar
Vöröskereszt alelnöke nyitotta meg az ünnepséget. Ujvárosy Andrásné, a Magyar
Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet igazgatója és Tóth József polgármester
köszöntötte a véradókat. Majd a betegek és a társadalom háláját szimbolizáló kitüntetések
átadása következett. Idén, a terület legmagasabb véradásszámmal rendelkező kitüntetett
véradójaként
Csikós
Józsefné
70. véradásáért vehette át az elismerést.

Az ünneplő közönséget – önkéntesek által elkészített – retro szendvicscsel kínálta a Polgári
Alapszervezet.
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Szeretett szokások szerint

Hagyomány, hogy külön ünnepségen veszik át kitüntetéseiket a görbeházai donorok. 2017-ben
november 23-án az Öregek Otthona fogadta be a komplex programot, amelyen
Giricz Béla Lászlóné,
a község polgármestere üdvözölte a véradókat. Oláh Miklós, a Magyar Vöröskereszt
Hajdúnánás Területi Szervezet elnöke, a Magyar Vöröskereszt alelnöke és Ujvárosy Andrásné,
a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet igazgatója mondott köszöntőt.

Ünnepi hangulat – a képen balról haladva: Sándor Mária 60-szoros véradó, Giricz Béla
Lászlóné polgármester,
Oláh Miklós területi elnök, Ujvárosy Andrásné megyei igazgató, Horváth Ildikó Rita területi
vezető

Az ünnepség elején adták át a Vöröskeresztes Tevékenységért Bronz Fokozat kitüntetést Forg
óné Bónis Katalin
nak, aki a helyi alapszervezet elnöke és véradószervező. Majd a szervezők előszólították a
névtelenségből Görbeháza csendes hőseit, hogy vegyék át sokszoros véradásukért az
elismerő dokumentumokat. Összesen 7-en jubiláltak idén. A legmagasabb, 60-szoros
véradásszámért
Sándor Máriát
és
Dobos Erikát
tüntették ki.
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Szem nem maradt szárazon a nevetéstől a nótaklub műsora után

Helyi felnőtt tehetségek, a színjátszó csoport és a nótaklub adott színvonalas és szórakoztató
műsort, majd az ünneplő közönséget töltött káposztával vendégelte meg az önkormányzat. (A
véradók ajándékait is a helyi önkormányzat támogatásából vették meg.)

Az utolsó ünnepi képviselőtestületi ülés ad alkalmat a véradóünnepségnek Hajdúdorogon
hosszú évek óta. December 14-én a Polgármesteri Hivatalba hívták meg a 18 kitüntetettet. Az
ünnepség a helyi iskola diákjának versével kezdődött.
Csige Tamás,
Hajdúdorog polgármestere köszöntötte a véradókat az Önkormányzat képviseletében, majd a
18 jubiláló véradó átvette az elismeréseket és ajándékokat (utóbbit az önkormányzat
adományából vehette meg a területi vöröskeresztes szervezet). A legtöbb, 60-szoros,
véradásért
Gergely Péter
kapott elismerést.

Hajdúszoboszlón 2017. december 2-án a hagyományoknak megfelelően vacsorával és bállal
egybekötött véradóünnepséget rendeztek a vöröskeresztes munkatársak és önkéntesek. A
rendezvényt
Nyéki István, a Területi Vezetőség elnöke nyitotta meg, majd
felkérte
dr. Sóvágó László polgármestert az
ünnepi beszéd megtartására. Az ünnepségen részt vett
Bodó Sándor
országgyűlési képviselő,
Kunkliné Dede Erika
a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának irodavezető-helyettese, Ujvárosy Andrásné a
Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója és
Antalné Császi Erika
területi vezetőségi tag.

Emlékplakettet készíttettek a 150-szeres donornak
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2016. október 1. és 2017. szeptember 30. között Hajdúszoboszlón 1507 véradó jelentkezett
véradásra és 146-an érték el a kiváló véradó kitüntetés valamelyik fokozatát. Legmagasabb
kitüntetést Papp László kapta 150 véradásának elismeréseként – ezzel a megye második
legmagasabb véradásszámért kitüntetett donorja idén. A Területi Szervezet gravírozott
emlékplakettet készíttetett az Oklevél és az ajándék mellé. A kitüntetéseket dr. Sóvágó László
polgármester és Ujvárosy Andrásné igazgató asszony adta át.

A kitüntetések átadásának szüneteiben és utána különböző műsorszámokat láthatott a 150
jelenlévő. Vitéz Dóra a Bárdos Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulója Gáti István: Tök
Magda férjhez megy című versét mondta el, míg Sóvágó Eszter, aki szintén a Bárdos Lajos
Általános Iskola 3. osztályába jár, egy népmesét adott elő A soványító palacsinta címmel. A
Pető-Szőllősi testvérpár, Dominik és Mirtill, két blokkban táncoltak latin és standard táncokat. A
fiatalok a hajdúszoboszlói Gönczy Pál Általános iskola tanulói, a Dance Univers táncosai, egy
sor verseny dobogós helyezettjei, bajnoki cím birtokosai.

Előszólítva a névtelenségből – Hajdúszoboszló

Vacsora után a Tűzvirág zenekar szolgáltatta a zenét a bálozóknak. A tombolasorsolás két
blokkban zajlott, a nyeremények nagy mennyisége miatt.

A Vöröskereszt mellett fő támogatók: a városi Önkormányzat, Gépkontroll Kft., TESCO Áruház,
Szoboszló Coop, Silver Hotel, Béke Hotel, Hungarospa Zrt., Szilfa Étterem, Kemencés Csárda,
Pánczél Zoltán festőművész, Póka György festőművész, Hodosi Cukrászat, Bodó Sándor
Országgyűlési képviselő, valamint egyéni vállalkozók és magánszemélyek.

Elkísérték donoraikat a polgármesterek
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Idén is szép számú ünnepeltet köszöntött 13 településéről Püspökladány területe. December
15-i ünnepségére 191 kitüntetettjét hívta meg a Dorogi Márton Művelődési Központba, ahová –
mint minden évben – busszal eljöttek a nagyobb településekről a kitüntetettek
polgármestereikkel és vöröskeresztes véradószervezőikkel.

Kapás Sándor átveszi a 120-szoros véradás után járó elismerést Dr. Rákosi Endre elnöktől.

Szeretettel fogadták a munkatársak és önkéntesek a két 120-szoros véradásszámú donort: Ka
pás Sándort,
aki Nádudvarról, és
Nemes Zoltánt,
aki Biharnagybajomból érkezett. Ők 2017 legmagasabb véradásszámú jubilálói.

A 15 órakor kezdődő programon Dr. Szénási György, a Gróf Tisza István Kórház Transzfúziós
Osztályának vezetője,
Dr. Rákosi Endre
a Magyar
Vöröskereszt területi elnöke mondott köszöntőt, és természetesen az önkormányzat is
képviselte magát.
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