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Vastaps, vastaps újra és megint újra a Debreceni Művelődési Központ Pódiumtermében
2018. november 27-én, a magyar véradók napján. Nem fellépők sorát ismerte el a
gesztus, hanem a sokszoros, jubiláló véradókat, akik kitüntetéseiket vették át a Magyar
Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezetének rendezvényén.

Legmagasabb véradásszámú női jubiláló: Szalai Ferenc Lászlóné

Jubilált a magyar véradók napja is 2018. november 27-én. – Harminc esztendeje, hogy a
Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére november 27. a magyar véradók napja lett. Az
időpontválasztásra az adta a motivációt, hogy 1954-ben ezen a napon adtak át állami
kitüntetéseket sokszoros véradóknak és kiváló véradószervezőknek. Kitüntetett helyen áll
Hajdú-Bihar megye az önkéntes véradásszervezés történetében, hiszen itt indult be a
térítésmentes donáció Dr. Aszódi Lili, a Debreceni Regionális Vérellátó Központ alapító
főorvosa kezdeményezésére – mondta
Dr. Kiss
Sándor,
a
Debrecen Megyei Jogú Város Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke november
27-én az Önzetlenség bajnokai című debreceni véradóünnepségen a Debreceni Művelődési
Központ Belvárosi Közösségi Házában.
2018-ban – a tavalyi évhez hasonlóan – a terület 21 településéről meghívták a 25-szörös és
annál magasabb véradásszámú donorokat, összesen 241 kitüntetettet, közülük öt 100 vagy
annál magasabb véradásszámú jubilálót: Kiss Sándor (100-szoros), Belinszki János Tibor
(120-szoros) donort és három ünnepeltet 130-os véradásért
: Zoványi István Zsoltot, Fenyvesi Zoltánt és Szabó Istvánt.
Összesen 526 kerek véradásszámú (10-szeres és afeletti) donort ünnepelnek idén a területen.

’Ha esik, ha fúj vért kell adni’ – elismerések a legmagasabb szinten
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Ugyanezen a napon Budapesten a központi véradóünnepségen Pro Vita Díjat kapott Tóth
Imre,
hajdúböszörményi 130-szoros véradó, akire a városban ikonként tekintenek véradótársai. Ő
maga kötelességének érzi a véradást. Hitvallása, hogy ez a tett „olyan, mint a meccs nem lehet
kihagyni! Ha esik, ha fúj, ott kell lenni! Az érzés pedig, hogy hány embernek tudtam már
segíteni életem során, felemelő!”

Katona Jánosné az országos ünnepségen.

Véradómozgalomért Ezüst Emlékérmet vett át Katona Jánosné, aki 25 éve szervezi, igazgatja
a véradásokat önzetlenül és önfeláldozó módon Nyíracsádon. Újra kiérdemelte a Véradóbarát
Munkahely elismerést a
Hung
arospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.,
ahol 1973 óta évente 4 alkalommal beütemezett véradást tartanak. A vezetőség a véradáson
részt vevő dolgozóknak szabadnapot, év végén pénzjutalmat ad. Először 8 éve, 2010-ben
nyerték el az elismerést. Az idei elismerő címet a vállalat vezérigazgatója,
Czeglédi Gyula
vette át a budapesti rendezvényen. Véradó Mozgalom Támogatói Oklevelet kapott a
Balmazújvárosi Közszolgálati Havilap
. Képviselője a Balmazújváros Területi Szervezet véradóünnepségén vette át a
dokumentumot. A médium 2000-es újraindulása óta szoros kapcsolatot ápol a Magyar
Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezetével. Térítésmentesen jelentetik meg a
véradáshirdetéseket, rendszeresen keresik meg a szervezetet, és annak rendezvényein
megjelennek, hogy vöröskeresztes információkat közöljenek a lakossággal.

’Önök között ül, aki segített! Köszönöm!’

– Látszott minden arcon a büszkeség a kitüntetés átvételekor, látszott, hogy szívből tették, ami
tettek mondta Dr. Lakatos Zoltán megyei elnök, aki az országos ünnepségről visszaérkezve
jött el üdvözölni a debreceni a véradókat a DMK Belvárosi Közösségi Házába. – Idén
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operáción estem át, vérre volt szükség, s nyomban volt elegendő vérkészítmény. Önök között
ül valószínűleg az az ember, aki segített nekem. Köszönöm! – fűzte hozzá.

A legmagasabb véradásszámú nő

Szalai Ferenc Lászlóné 90-szeres jubilálóként vette át kitüntetését. Ő a 2018-as év
legmagasabb véradásszámmal kitüntetett nődonorja a területen. Más módon is szolgálja a
közérdekű ügyet: véradószervező Létavértesen. Odaadó véradónak kell lennie egy hölgynek,
hogy ilyen sokszor vért adhasson, hiszen a nőknek kevesebb lehetőségük van erre, mint férfi
társaiknak. – Szülés miatt kiesett néhány év. A nőknek a menstruációval is össze kell
hangolniuk az alkalmakat, ráadásul kevesebbszer is adhatnak vért, mint a férfiak – mondta
érdeklődésünkre Szalai Ferenc Lászlóné. Meg kellett küzdenie egyszer az alacsony
hemoglobinszámmal is; spenótot, céklát, májat evett és gyógyszert is szedett, hogy a
Vöröskereszt következő kitelepült véradásán már segítségre nyújthassa karját. Mint
megjegyezte, ha egy évben háromszor vért tudott adni, már elégedett volt. 1991-től
véradószervező; megyei vezetőségi tagként is végzett karitatív munkát. A Vöröskeresztnek
szinte gyermekkorától tagja, édesanyja is vöröskeresztes volt. – Gyertek utánam, ne előttem! –
mondom a fiataloknak – Donor vagyok, s higgyétek el, a véradás nagyon jó arra, hogy
rendszeresen ellenőrizzék az egészségi állapototokat! – idézte a szavakat, amivel a fiatalokat
szokta megszólítani. Közben több fiatal kitüntetett odajött, hogy köszönjön Szalai Ferenc
Lászlónének. Köztük
Mihók János 60-szoros jubiláló donor is, aki
elmondta, hogy ő édesapja példájára kezdett el vért adni.

A Balogh-család három kitüntetést is átvett, közös kép Dr. Lakatos Zoltán a Vöröskereszt
megyei elnökével

A minta nagy erejű. – Többeket az édesanyja, édesapja hozott el először a véradásainkra –
jegyezte meg a létavértesi véradószervező – ma a területi ünnepségen mind láthattuk, hogy a
Hajdúhadházról érkező Balogh-családnak három tagját is a kitüntetették. Ő és több donor is
megjegyezte, hogy nagyon szeretnének több nosztalgia-véradást.

3/6

Tiszta szívből tették: donorok ünnepe
Írta: megyei.szerkeszto
2018. december 17. hétfő, 15:13 - Módosítás: 2018. december 17. hétfő, 15:41

Önfeláldozás: ’ki saját vérét, saját magát is adja

– Büszkék lehetünk arra, hogy hazánkban sok évtizedes hagyománya van a térítésmentes
véradásnak. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének, a WHO-nak célja, hogy minden
országban így működjön a vérellátás, jelenleg mintegy 30 országban valósult meg a cél, 40
másikban még mindig családi alapon vagy fizetett módon elégítik ki az egészségügy
vérigényét– hangsúlyozta Dr. Kiss Sándor. Minden donornak kifejezte a Magyar Vöröskereszt
Debrecen Területi Szervezetének köszönetét és háláját
Dr. Sutka Sándor
alelnök. A véradó tettében három mozzanatra külön felhívta a figyelmet: önzetlenül saját vérét
adja, ezzel saját magát adja, életet ad és vele az élet örömét.

Vidám, nevettető műsorral készültek idén a szervezők: Fekete Dávid élőszavas népi
mesemondó lépett színpadra, majd a kitüntetések átadása következett. Közel 120 jubiláló vette
át az elismerő dokumentumokat és az ajándékot Ujvárosy Andrásné megyei igazgatótól, Dr
Kiss Sándor elnöktől és Dr. Sutka Sándor alelnöktől, majd a véradószervezőket is
köszöntötték. Az ünnepség után a különteremben állófogadásra invitálták a véradókat, akik
szívesen beszéltek donorságukról, első véradásukról.

Millió csillag sugarát küldte – megrendülve búcsúzunk Dr. Aszódi Lilitől

A díjak kiosztása közben rövid szünetet tartott Bognár Péterné területi vezető: – Nemrégiben
szomorú hírt kaptunk. Elhunyt Dr. Aszódi Lili, a Regionális Vérellátó Központ alapító főorvosa,
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az önkéntes véradás kezdeményezője. Szeretettel emlékezünk rá. Néhány éve Svájcból írt
szívhez szóló levelet a Hajdú-Bihar megyei véradóknak. Beszámolónkat 2019-ben a főorvosnő
akkori, de örök érvényű szavaival szeretnénk befejezni:
„Sok országot megjártam, de mindenütt alkalmam volt találkozni a véradókkal is, akiket
hasonló érzések vezettek a véradók nagy táborába, mint Önöket…. Tulajdonképpen minden
nap érezni kell a véradóknak, hogy mindig “Véradó Nap” van és ez az évi véradónap csak
alkalom arra, hogy együtt legyünk és körülvegyük Önöket megbecsülésünkkel, szeretetünkkel,
hálánkkal, hogy tudja mindenki, olyat cselekszenek, ami a legszebb önzetlen emberi
cselekedet és amit csak ember tud a másik embernek nyújtani. Amikor ez év (2011*) május
8-án munkásságomért a Magyar Vöröskereszt Csillagrend-jével tüntettek ki, úgy éreztem,
hogy ez minden Debrecen városi és Hajdú – Bihar megyei véradónak is szól. Ezért ennek a
csillagnak és a többi milliónyi csillagnak egy-egy sugarát szeretném minden egyes véradónak
átnyújtani.

Boldogságot, békét, egészséget kívánok Mindnyájuknak!”

*megjegyzés tőlünk: MVK HBMSz

A debreceni ünnepség fotói letölthetőek Facebook-oldalunkról: https://www.facebook.co
m/pg/hajdubiharmegye.voroskereszt/photos/?tab=album&album_id=2022234734537227

Tóth Imre a Pro Vita Díj átvételekor Budapesten
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Czeglédi Gyula később
vezérigazgató
a Véradóbarát
Munkahely cím 2018-as átvételekor
Beszámolónkat
kiegészítjük
a megyei véradóünnepségekkel.
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