Nem orvosok, mégis életeket mentenek
Véradó ünnepséget rendeztek Zircen

Már több mint húsz éve, hogy november 27-ét jelölte ki a Magyar Vöröskereszt
a véradók napjának. A zirci ünnepségre 18-án, pénteken került sor a Reguly
Antal Szakképző Iskola és Kollégium ebédlőjében. Vacsorával, élőzenével és
ajándékokkal köszönték meg az embereknek, hogy a vérüket áldozzák fel
mások életben maradásáért.
Takács Józsefné, a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének vezetője köszöntötte a
megjelenteket, akik – elmondása szerint – olyan embereknek nyújtanak segítséget
állandó jelleggel, akiket nem is
ismernek. Vörös Kálmán alpolgármester
köszöntőbeszédében elmondta, a véradók napja különleges ünnep, az emberség, az
emberi szolidaritás, és a felebaráti szeretet ünnepe. Legalább ezen a napon ki lehet
mondani, hogy milyen hasznos emberek a véradók, akik időt szakítanak a véradásra, s
lehetőség szerint vigyáznak az egészségükre mások egészsége miatt. „Beteg emberek
győzik le a betegségüket az önök segítségével. Meggyógyulnak, s kerülnek ki végzetes
helyzetükből győztesen” – mondta Vörös Kálmán, majd hozzátette: igazi győztes az, aki
adni tud, különösen győztes akkor, amikor másnak az életet tudja visszaadni. Zirc város
alpolgármestere a segítségnyújtás egyik legszebb módjának nevezte az önkéntes
véradást, mint azt elmondta, Földünkön milliók köszönhetik az életüket olyan
embertársaiknak, akikkel sohasem találkoztak, és akik ellenszolgáltatás nélkül,
önkéntesen nyújtották a karjukat. „Önök tisztelt hölgyeim és uraim, s minden véradó
példája az összetartásnak, a segítőkézségnek, egymás tiszteletének és elfogadásának” –
szólt a vendégekhez Vörös Kálmán, aki a segítettek nevében is köszönetet mondott az
áldozatért, amit az érdekükben hoztak. Mindenki, aki vért adott, aznap elmondhatja: ma
megmentettem három ember életét – zárta
szavait a városvezető.
Dobos Ágnes, a Vöröskereszt Veszprém
megyei igazgatója felszólalásában úgy
fogalmazott: csak az tudja meg, hogy mit is
jelent igazából a véradás, akinek személyes
tapasztalata van erről. Édesapja kórházba
került, s volt vér, így maradt életben. Azok
az emberek, akik ott fekszenek a
betegágyon, s folyik a vér, ami az életüket
mentheti meg, úgy gondolom, hálás szívvel
gondolnak önökre – mondta a megyei
igazgató, aki szintén köszönetét fejezte ki a
véradásért, majd dr. Hevesi Gusztáv
alelnökkel együtt átadták az ajándékokat a Cziráki István 142-szeres véradó
sokszoros véradók részére. Az ünnepségen
egy-egy szavalattal közreműködött Vajcs Luca és Kamondi Eszter. A Retro Kids
különleges koreográfiával készült a véradók köszöntésére, négy „angyal” táncolta körbe
Vincze Kittit, aki arról dalolt, hogy „Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül”. A hangulatért
a továbbiakban Kubicsek Rudolf felelt.
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