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A véradókat köszöntette a Magyar Vöröskereszt Megyei 
Szervezete 2020. 02. 22-én. A rendezvény megvalósulását 
segítette az EFOP-1.3.5-16-2016-00776 számú, Önkéntesnek 

lenni jó! elnevezésű projekt. Helyszíne az Ilosvai Varga István 
Művelődési Központ. 

Meghívottak között volt F. Kovács Sándor Országgyűlési 
Képviselő Úr, Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Igazgató Asszonya, Szabó 
András Polgármester Úr, Angyal Balázs Önkormányzati 
Képviselő Úr, és a környező települések – Kunhegyes, 
Tiszagyenda, Tiszarof f  és Tomajmonostora – véradói.

Az ünnepséget Szabó András Polgármester Úr nyitotta meg, 
elismerő szavakkal köszöntötte a véradókat és az önkénteseket. 
Beszélt a Kunhegyesi Vöröskereszt történetéről. Kunhegyesen 
1913-ban alakult meg a Magyar Vöröskereszt Fiókegylet és 
1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. 
Kunhegyesen 1980-as évektől rendszeresen évente 4 alka-
lommal történik az önkéntes véradás. Először a Mezőtúri 
Vérellátó Szolgálat bonyolította a véradást, jelenleg a Szolnoki 
Vérellátó Szolgálat végzi ezt a feladatot. Évekkel ezelőtt 
alkalmanként átlagosan 60-70 fő adott vért, ma már sajnos ez 
létszám lecsökkent. 2019 évben tervezett éves létszám 160 fő 
volt, ebből 139 fő jelent meg, tehát 87% -os a teljesítés, ami 
nagyon jó eredménynek mondható. A Magyar Vöröskereszt 
területi képviselője Tiszafüredről fogja össze és irányítja a 
települések véradását. A települések összesítésében Tiszafüred 
után Kunhegyesen van a legtöbb önkéntes véradó. Éves szinten 
19-20 fő, aki kitüntetésben részesül. 

Az ünnepséget folytatta Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt 
megyei igazgató asszonya. Magasztos szavakkal méltatta az 
önkéntes véradók segítőkészségét, akik ellenszolgáltatás nélkül 
nyújtják a karjukat. Az önkéntes véradás a segítségnyújtás egyik 
legszebb módja, a földükön milliók köszönhetik életüket olyan 
embertásaiknak, akikkel soha nem találkoztak. Fontos, hogy 
embertársainknak segítsünk, és fontos, hogy életet mentsünk. 
Megköszönte Kunhegyes Város Önkormányzatának és az 
Ilosvai Varga István Művelődési Központnak, hogy több 
évtizede biztosítja ingyenesen a helyszínt a véradásnak.

Tószegi Annamária a Véradók Himnuszával köszöntötte a 
kedves vendégeket. 

A Búza Virág Népdal Kör és a Hajdina Citera zenekar 
műsorukkal emelték a délután hangulatát.

Elsőként egy igen hangulatos Jászsági csokor hangzott el, ezt 
egy líraibb felütésű palóc válogatás követte. Befejezésül 

gagybátori dalcsokrot énekeltek. 
A műsor zárásaként Kunhegyesi Felnőt Színjátszó Kör 

bemutatta: A Pletykás Vénasszonyok című előadásukat. 
Megköszönjük az előadóknak, hogy önkéntesként 

műsorukkal emelték a rendezvény színvonalát. 
F. Kovács Sándor Országgyűlési Képviselő Úr 

pohárköszön-tőjében ezen szavakkal köszöntötte az 
ünneplőket. 

„Ahogy telik az idő úgy válik az ember számára 
nyilván-valóvá, hogy nem az anyagi javak, hanem az 
egészség az igazi kincs. Aki egészséges, az gazdag, akár 
csak a véradók. Saját egészségükből tudnak adni rászoruló 
ember társaiknak. Önzetlenül tesznek jót másokkal pedig 
nem tudják kinek segítenek, de ismeretlenül is meg teszik, 
mert adni jó.”

„ J ó  e g é s z s é ge t  k í v á no k  ne k i k ,  a  M a gy a r 
Vöröskeresztnek pedig sok véradót.”

A K u n s á g  N é p e  M e z ő g a z d a s á g i  Z r t . - n e k 
megköszönjük, hogy adományával támogatta a 
rendezvény megvalósulását. 

2019-ben kitüntetett véradók, oklevelet és ajándékot 
vehettek át. 

Dely Márta Tünde 10× véradó
Dienes László István 10× véradó
Fábián Dóra 10× véradó
Végső Réka 10× véradó
Szilágyi Irén Katalin, 20× véradó
Komáromi István 20× véradó
Köpösdi Rita 25× véradó
Kiss Zsolt 30× véradó
Botos István, 40× véradó
Vincze Pál, 40× véradó
Pásztor Zsolt 60× véradó
Szitás Zsolt Lajos 60× véradó
Szabó Lajos 60× véradó
Szalai Ferenc 70× véradó
Berta László 75× véradó
Szél Gábor Gyuláné 80× véradó
Bordás Mihály 80× véradó
Erdélyi András 90× véradó
Forgó János 125× véradó
Őszinte tisztelettel és nagyra becsüléssel gratulálunk a 

kitüntetett véradóknak.
Ezúton szeretnék tájékoztatni az önkénteseket a 2020. évi 

véradás időpontjairól. 
2020. 02. 25. 8:00-12:00
2020. 05. 26. 8:00-12:00
2020. 08. 25. 8:00-12:00
2020. 11. 17. 8:00-12.00
Ki adhat vért?
Véradó mindenki lehet, aki egészséges betöltötte a 18. 

életévét, de még nincs 65 éves, testsúlya meghaladja a 50 kg-ot. 
A nők évente 4-szer a férfiak évente 5-ször adhatnak vért. Két 
véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Fontos, hogy 
véradás előtt megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk. 
Minden véradás alkalmával tajkártyáját, személyigazolványát, 
lakcímkártyáját, feltétlenül hozza magával. 

„Adj vért és ments meg három életet!”
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, 

ha még oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz, 
csupán a kitüntető érzést, hogy megteheted.” (Albert 
Schweitzer)

Angyal Balázsné

A Véradók és az Önkéntesek Köszöntése


