Véradó-ünnep karácsonyi hangulatban
400 zirci állampolgár nyújtotta idén a segítő kezét
Minden évben november 27-én ünnepeljük a Magyar Vöröskereszt jóvoltából a
véradókat. Az idei zirci ünnep azonban az advent időszakába esett bele, így igazi
karácsonyi hangulatban köszöntötték a véradókat.
Az adventi hangulat megteremtésében a karácsonyi koncertjére készülő Zirci Városi
Vegyeskórusnak nagy szerepe volt, dalcsokruk – nevükhöz méltóan – vegyes képet mutatott,
komolyabb és könnyedebb dallamok egyaránt felcsendültek, a „Kakukk-éneknél” pedig a
közönség is bekapcsolódhatott.
Bakonyi Gergő, a Reguly Antal Általános Iskola hetedik osztályos tanulója elszavalta
Mosonyi György Véradás című versét, majd Takács Józsefné, a Veszprém Megyei
Vöröskereszt Zirci Területi vezetője mondott köszönetet a véradóknak, és azoknak, akik
hozzájárultak a kezüket önzetlenül nyújtók méltó köszöntéséhez.
Dobos Ágnes, a Veszprém Megyei Vöröskereszt igazgatója egy régi mondást idézett, mely
szerint, aki egy ember életét megmenti, az egy egész világot ment meg. A karácsonyi
ünnepkör felé közeledvén egy személyes emlékét osztotta meg a jelenlévőkkel, utalva arra,
hogy a véradásnak szerepe van abban, hogy a szeretet ünnepét családtagjainkkal együtt
tölthessük. A megyei igazgató szerint ennél szebb ajándék nincsen.
Dr. Gancsev Mária, a Veszprémi Területi Vérellátó vezetője különlegesnek nevezte a
Véradók Napját, hiszen az emberi szolidaritásról, a felebaráti szeretetről szól. Szerinte nagyon
fontos ebben a pénzcentrikus, állandóan változó világban, hogy az emberekben megmaradtak
olyan tulajdonságok, mint az önzetlenség és a segítőkézség. – A legjobban az egészségügyben
dolgozók és a betegek tudják, hogy milyen nagy jelentősége van a rendelkezésre álló
biztonságos vérkészletnek, amit a véradók nélkül nem lehet garantálni – mondta Gancsev
Mária.
Külön méltatásra kerültek a zirci véradók, megtudtuk, a vérkészlethez a helyi
állampolgárok is aktívan hozzájárultak, idén 400 fő adott vért, amit jelentős számnak nevezett
a területi vezető. A nem éppen hálás, de eredményes munkát megköszönte a helyi vezetőnek
és az aktíváknak. „Az egyik legszebb és legnemesebb emberi cselekedetért” pedig köszönetét
fejezte ki a zirci véradóknak.
A területi szervezet – a meghívott vendégek közreműködésével – átadta a kitüntetéseket
azoknak, akik kerek számot értek el. A véradókat a város nevében Ottó Péter polgármester
köszöntötte, aki először is gratulált a teljesítményekhez. Szerinte a véradók tevékenysége a
média hasonlóan nemes célt szolgáló segítségkérő felhívásain is túlmutat, hiszen ők nem
tudják, hogy kinek nyújtják kezüket, ismeretlen embereken segítenek. Erőt, egészséget és
békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánva ezen ismeretlen emberek nevében mondott
köszönetet a véradóknak.
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