
Egy verőfényes őszi napon, 2016.október 19-én rózsaszínbe 
borult a kunhegyesi orvosi rendelő udvara, ugyanis ezen a 
helyszínen gyülekeztek a résztvevők az I. Séta az egészségért 
programra.

Ebéd után sorban érkez-
tek a program iránt érdek-
lődő kunhegyesiek és a 
járás területéről érkező 
vendégek. A résztvevők 
között volt óvodás, általá-
nos és középiskolás korú 
csoport, szépkorú lakótár-
sa ink  Kunhe gye srő l , 
középkorú nők és férfiak 
egyaránt, és sajnos voltak néhányan olyanok 
is, akik súlyosan érintettek voltak betegségben.

A remény rózsaszín szalagjának a feltűzése 
után még beszélgettek a megjelentek egy-
mással, üdvözölték a rég nem látott ismerő-
söket és nagy örömmel köszöntötték a Kunhe-
gyesről e lszármazot t 
Bernáth József séf urat, 
aki első szóra, nagy öröm-
mel elfogadta a meghívást 
a programra és bemuta-
tóra Vincze Lászlónétól, 
aki a Séta lelkes szerve-
zője és lebonyolítója volt.

A menet indulása előtt 
még azért elkészült néhány közös fotó a séf úrral 
sok nevetés és vidám viccelődések közepette. 
Min-denki megkapta a hangulatos rózsaszín 
léggömböket, amit aztán a sétán résztvevő 
iskolás és óvodás gyer-
mekek élvezettel reptet-
tek a levegőben.

Délután 2 órakor elin-
dult a menet a kunhegye-
si Művelődési Központ-
ba vezető úton Bernáth 
József séf úr és Vincze 
Lászlóné vezetésével. 
Menet közben a járóke-
lők mosolyogva és inte-
getve jelezték, hogy tetszik nekik ez a demonstráció, amely 
most Kunhegyesen zajlik, hiszen a látvány nagyon megkapó és 
vidám volt.

Amikor megérkeztünk az Ilosvai Varga István Művelődési 
Központ bejáratához, már kisebb tömeg várta a sétálókat és 
együtt vonultunk be a rózsaszínbe öltöztetett nagyterembe, ahol 
a program további része előadásokkal és kóstolóval folytatódott.

Először a nagycsoportos óvodások számára „Mit jelent szá-
momra az egészség” címmel meghirdetett rajzpályázat díjazá-
sára került sor. Gratulálunk a kis „művészeknek”! Köszönjük az 
Óvónők felkészítő munkáját!

Garay úti óvoda: Nagy Zsanett Anna, Kónya Zorka Lia, 
Szabó Zoé, „Pom Pom” csoport

Hajnal úti óvoda: Kiss Virág, Tóth Dorina, Suki Jázmin, 
Kocsis Dániel, Vajda Milán

Kossuth úti óvoda: Bakos Kitti, Szabó Adrienn, Budai 
Anasztázia, Bóta Kata, Rézsó Dzsenifer, „Katica” csoport

Református óvoda: Apostol Liza, Juhász Janka, Travuska 
Attila, Tóth Dorka

Zádor úti óvoda: Baranyai Nóra, Csonka Anita, Penti Liliána
Ezt követően Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola Kunhe-

gyesi tagozatának 6. osztályos tanulói egy néptánc előadással 
kedveskedtek nekünk. Rábaközi táncokat láthattunk 
előadásukban, a koreográfiát készítette és betanította 
Fekete Dániel.

A táncprodukció után dr. Ács Miklós főorvos úr, 
klinikai onkológus, nőgyógyász, Kunhegyes város 
díszpolgára tartott egy rövid, informatív és mozgósító 
jellegű előadást a nőgyógyászati daganatos megbete-
gedésekről, kiemelt figyelmet fordítva a mellrák 
tüneteire. Hangsúlyozta a korai diagnózis jelen-

tőségét a túlélés érdekében.
A következő Dányi Mária vé-

dőnő volt, aki egy megkapó kis-
film segítségével mutatta be a rák 
7 figyelmeztető jelét, amit észlel-
ve mindenkinek ajánlatos azon-
nal orvoshoz fordulni, majd a 
mell önvizsgálatának menetét 
ismertette meg a jelenlévőkkel.

Varga Sándorné Judit asszonyt, 
a következő előadót már ismerték 

a kunhegyesiek, hiszen véradáskor és adományok osz-
tásakor volt alkalmunk találkozni vele, mint a Vörös-
kereszt Tiszafüredi Csoportjának a vezetője.

Előadásában bemutatta a Vöröskeresztet, beszélt a 
Tiszafüreden működő Vöröske-
resztes bázisiskoláról. Kifejezte 
szándékukat, mely szerint Kun-
hegyesen is szeretnék, ha meg-
valósulna, működne bázisiskola 
és bázisóvoda az intézmények-
ben jelenleg is megvalósuló ki-
váló egészségvédelmi progra-
mokra alapozva. Hangsúlyozta 

a véradás jelentőségét és kiemelte, hogy milyen fontos 
az önkéntes munka a közösség és az egyén életében is.

Örömmel számolt be arról, hogy a Szociális és 
gyermekjóléti intézmény segítségével a Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Vöröskereszt beadott egy 
pályázatot, amely az önkéntesek csoportjának a 
létrehozásához, képzéséhez és munkájához nyújt majd 
segítséget, ha sikerül megnyerni.

Az utolsó előadónk Lovász Gyula mentőtiszt volt, aki az 
újraélesztés tudományával és gyakorlatával ismertette meg a 
jelenlévőket nagyon érdekesen és figyelem felkeltően. 
Előadását és gyakorlati bemutatóját mindenki nagy érdek-
lődéssel figyelte, hiszen arra gondoltunk, hogy sosem lehet 
tudni, mikor kell akár közeli hozzátartozónk számára segítséget 
nyújtani.

A programunk végén Bernáth József séf úr tartott bemutatót 
egészséges tízórai, uzsonna készítésből, valamint finom 
süteményeket is kóstolhattunk, amiket a séf úr már előző este 
elkészített készülvén a szülő városába a bemutatóra. Minden 
alapanyagot ő maga hozott a helyszínre és jó szívvel kínálgatták 
a finom kóstolót a kitartó és korgó gyomrú nézőknek. Sok szép 
emlék fotó is készült, valamint lehetőségünk volt arra, hogy a 
séf úr szakácskönyveit is dedikáltassuk.

Szép napunk volt, köszönet érte a szervezőknek és az 
előadóinknak, akik önzetlenül segítették elő a rendezvény 
sikerét.

Vincze Lászlóné szervező


