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Véradók napja Abonyban

Sajtóreferens, 2015 december 09 szerda - 12:39:13

A Magyar Vöröskereszt VII. Kongresszusa 1987. évben döntött úgy, hogy legyen véradók napja.
Ezzel lehetQséget adott a véradók társadalmi megbecsülésének és annak intézményes
kifejezésére. Így Magyarországon 1988 évtQl ünneplik

immár 67. alkalommal

azokat,

akik életet mentenek. A Magyar Vöröskereszt ceglédi szervezete, és a Városunk
FejlQdéséért Egyesület ebben az évben december 2. napjára szervezte az abonyi véradó napot
a Kultúra Házában. Az ünnepségen részt vett Túriné Tóth Csilla a ceglédi szervezet
területi vezetQje, Dienes Rita területi munkatárs, Varga Sándorné a Városunk
FejlQdéséért Egyesület Elnöke, az abonyi véradók. A megjelenteket PetQ Istvánné, mint a
vöröskereszt abonyi képviselQje, az Egyesület Elnökhelyettese köszöntötte. Ezt követQen
verset mondott TörQcsik Fanni, a Somogyi iskola

7. osztályos

tanulója. Ünnepi köszöntQt

mondott Varga Sándorné, az Egyesület Elnöke. A véradó ünnepségen átadták a
kitüntetéseket a többszörös véradók részére.
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Tízszeres véradók:
Zsemlye József.
véradók:

Magyar Julianna, Gócsa Zsuzsanna, Mucsi Tibor, Nagyné Imre Krisztina,

Huszonötszörös véradók:

Gönczöl Ferenc, PetQ Józsefné

Negyvenszeres

Csizmadia István, Egedi Ferencné, Tóth Mihály, Györfi Tibor Róbert

Ötvenszeres véradók:
Tibor.

Ábraháminé Herédi Zsuzsanna, Jáger Istvánné, Dobozi László, Varga

Hatvanszoros véradó:

Komáromi László

Bárányné Sárközi Margit

Százszoros véradó:

A véradó ünnepséget támogatták:

Nyolcvanszoros véradó:

Andrási István

Abony Város Önkormányzata, Egedi Gábor, Abonett Kft.,

Mucsi Ker. Kft., Donkó Károly fazekas mester, Kultúra Háza Igazgatója és dolgozói,
egészségügyi dolgozók, aktivisták.
Szilágyi Tamás)

A galéria a fotóra kattintva megtekinthetQ! (Fotó:

Varga Sándorné egyesületi elnök köszöntQ beszéde az Olvasd tovább

gombra kattintva olvasható el.

Nagy Tisztelettel köszöntöm a véradók napja alkalmából rendezett ünnepségen valamennyi
résztvevQt!

Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent tud a szolidaritásról.

Aki vérét adja, az saját magát adja teljesen, hálát és köszönetet nem várva Aki vért ad.
Az életet ad, mert ismeri az élet örömét és fonákját egyaránt.

Tisztelt JelenlévQk!

A Magyar Vöröskereszt VII. Kongresszusa 1987 évben határozott úgy, hogy legyen véradók
napja, így adjon lehetQséget a véradók társadalmi megbecsülésének intézményes
kifejezésére. Így Magyarországon 1988 évtQl ünneplik,- így már a 61. alkalommal- azokat
akik életet mentenek. Rendszeres véradónak számit az, aki legalább 25 alkalommal segített
vérével, amely olyan felbecsülhetetlen adomány, amely a gyógyító és életmentQ munkában
nélkülözhetetlen. Minden véradó példája az összetartásnak, segítQkészségnek, egymás
tiszteletének és elfogadásának. A véradók napja, és köszöntése különleges ünnep. Az
emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe, ami így az adventi
idQszakban, Karácsony elQtt nagyon is aktuális.

Az önkéntes véradók évenkénti

köszöntése fQhajtás és tisztelet mindazok elQtt, akik önzetlen tettükkel,
ellenszolgáltatás nélkül emberek életét mentik meg, sokak egészségét adják vissza.
Sokszor Pk, Ti jelentitek az utolsó reménységet, az életveszélyben lévQ embertársak
számára.

A véradás nagyszerqsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban

hogy a vérre bármikor és bárkinek szüksége lehet, és az életét jelentheti. Ebben a modern
korban is óriási fontossága van az emberi vérnek, hiszen ez semmi mással nem
helyettesíthetQ. Így, igenis méltatni kell a véradók elismerését, társadalmi
megbecsülését.

Köszönet Önöknek, Nektek, akik itt Abonyban a véradással, ebben az

elanyagiasodott világban is a humánum, a szolidaritás legszebb példáját mutatjátok meg. A
Városunk FejlQdéséért Egyesület, mint civil szervezet továbbra is segíti, és támogatja a
Magyar Vöröskereszt ceglédi szervezetének munkáját a véradás szervezésében.
Egyesületünk és a magam nevében is kívánok Áldott, Békés, Boldog Ünnepeket.
Sándorné
Egyesület Elnöke

Az
Varga

