6

Kunhegyesi Híradó

2014. Január

Véradók Napjára rendezett ünnepség
November 27 a Véradók Napja
2013. november 29-én 18 órától a Gondozási Központban ünnepelte a helyi Vöröskereszt a véradókat. Ünneplõbe öltözött a
Gondozási Központ és ünneplõbe öltözött emberek voltak jelen
a rendezvényen. Õk azok, akik hozzájárulnak önzetlenül, köszönetet nem várva - nem ismerve, kik a gyógyulni vágyók - a vérükkel segítenek az életben maradásukért. Adnak, és gyõztes az,
aki adni tud; különösen gyõztes akkor, amikor másnak az életet
tudja visszaadni. A helyi Vöröskereszt önkéntes munkatársai akik döntõen a Gondozási Központ dolgozói - csodássá varázsolták az Otthont, vércseppek, színes szép odaillõ dekorációk
várták a vendégeket. Az ünnepi megnyitó színvonalát emelte
Kolozsvári Georgina és Kissné Csúr Ágnes citera játéka. A köszöntõt követte a vacsora mely nagyon finom és bõséges volt,
ami szem szájnak ingere. A menü: rántott szelet és burgonya
püré, savanyúság és az ott készült nagyon ízletes sütemény. Természetesen nem maradt ki rövidital (jóféle házi pálinka) sör,
bor. A vendégek nagyon jól érezték magukat. Ezután következett jó hangulatban a véradó kitüntetések átadása: 10-20-2530…-szoros véradók kaptak Oklevelet és ajándéktárgyat. 2012.
év kitüntetettjei is most kapták meg az elismerést, mert a múlt évben nem volt elegendõ anyagi fedezetünk a vacsora megrendezésére. Õszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel gratulálunk nekik és minden Véradónak, jó egészséget és Boldog Újévet kívánunk. Minden véradó, példái az összetartásnak és a
segítõkészségnek, egymás tiszteletének és elfogadásának.
Mindenki, aki vért adott az nap elmondhatja: ma megmentettem
három ember életét. Mindenki, aki vért ad biztos lehet abban,
hogy egészséges.
Felhívással fordulok a város polgárai felé, hogy csatlakozzanak az önkéntes véradókhoz.

A kitüntetett véradók az alábbiak voltak:
2012 év

2013 év
10 ×

Faragó János
Budai Tibor
Fûtõné Gombár Gabriella
Varga Ilona
Szabó Andrea
Takácsné Henczi Andrea
Zolnai József

Nagy Lajos
Ács Attila
Sári Imre
Lengyel Zsuzsanna

20 ×
Kiss András
Kiss Zsolt

Angyal János
25 ×

Gõz András
Janóné Nánási Anikó

Szatmári István
Anga Zsigmond
30 ×

Varga István

Faragó Kálmán
40 ×

Vincze Pál
Szabó Lajos
Pásztor Zsolt
Szitás Zsolt

Tar Józsefné

50 ×
Szilágyi Jenõ
60 ×
Bordás Mihály
Komáromi László

Balogh József
Berta László
70 ×

Szél Gáborné
Erdélyi András
75 ×
Gál Lajos
Erdélyi András
80 ×
Tóth Lászlóné

Debrõdi Árpád
90 ×

Galovicz László
100 ×
Forgó János
Az ünnepség megrendezéséhez támogatást nyújtott Kunhegyes Város Képviselõ Testülete, Önkénteseink, vöröskeresztes
bélyeg vásárlásával a lakosság. A támogatóknak megköszönjük
a segítségnyújtást.
Tájékoztatjuk a rendszeres véradókat, érdeklõdõket, a bátrakat a 2014 évi véradó napokról.
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TAJ kártyáját, személyi igazolványát és lakcím kártyáját
a véradásra feltétlen hozza magával! Önzetlen segítséget
minden beteg nevében elõre is köszönjük.
Varga Sándorné
Tiszafüred Területi munkatárs

Angyal Balázsné
Magyar Vöröskereszt
Városi titkára

