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Amennyiben a véradó poten-
ciálisan életet menthet, úgy 
mondhatjuk, hogy november 
25-én csaknem száz életmen-
tő fordult meg a Szepes Gyula 

Mûvelődési Központban, ahol 
egész napos véradást szerve-
zett a Vöröskereszt. Évente 
több alkalommal hirdetik meg 
az önkéntes véradó napot váro-
sunkban, hogy a rendszeres, és 
az először jelentkező donorok is 
– egy rövid, rutinjellegû egész-
ségügyi vizsgálatot követően 
– alávessék magukat a fájdalom-
mentes és nem túl hosszú ideig 
tartó véradásnak. Ismeretlenül 
is segítségére lehetnek így olyan 
embertársaiknak, akik valami-
lyen okból vérplazmára, vagy 
vérátömlesztésre szorulnak.

Sokan azért válnak rendsze-
res véradóvá, mert korábban 
ők maguk vagy családtagjaik 
kerültek olyan helyzetbe, ami-
kor életmentő volt számukra a 
vérpótlás. Köztük Bella Gábor 
is, aki elmondása szerint ötéves 

korában szorult ilyen segítségre, 
ezért felnőttként már nem volt 
kérdés számára, hogy donor 
legyen. Ez a novemberi alkalom 
pedig már a 78. véradása volt 
éppen. Bár nem volt tolongás, 
de a véradásra szánt órák alatt 
a nővéreknek mindig akadt dol-
guk, mert egymás után érkez-
tek a donorok. Egy-egy ilyen 
alkalommal akár 150 ember is 
megfordul az akción, most az 
előzetes tervezés alapján 110 
önkéntes véradóra számítottak. 
Dél körül tett látogatásunkkor 
már a negyvenediknél tartottak, 
így okuk volt bízni abban, hogy 
teljesülhet a tervük, és hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a Vérellátó 
Központ maradéktalanul ellát-
hatja a feladatát. Legközelebb 
tavasszal várható újabb véradá-
si akció. be

– Megyei jogú városban polgá-
ri védelmi kötelezettségen ala-
puló települési polgári védel-
mi szervezetet kell létrehozni, 
amelynek létszámát a területi 
hivatalos parancsnok javaslata 
alapján a polgármester állapítja 
meg és az állományt határozat-
tal osztja be – hallottuk Kocsis 
János védelmi referenstől, aki 
így köszöntötte a megjelenteket. 
– A száz meghívottból nyolc-
vanan jöttek el, a többieknek 
igazolniuk kell távolmaradásuk 
okát. Ezzel az akcióval arra is 
kíváncsiak voltunk, milyen a 
riasztásra a megjelenési kész-
ség.

 Azért van szükség polgárvé-
delmisekre, mert valós kataszt-
rófa esetén nem biztos, hogy 
elegendő mondjuk a rendőri, 
tûzoltói létszám. Gondoljunk 
csak a kolontári iszapkatasztró-
fára, ahol minden segítő kézre 
szükség volt. Ilyen komolyabb, 
hasonló (földrengés, árvíz, 
romeltakarítás) esetekben elen-
gedhetetlen polgárvédelmiek 
bevetése. 

Érden jelenleg kétszáz fő 
mozgósítható – a férfiak 18–
55, a nők 18–50 éves korig. 
A Polgárok Házában ezúttal 
megjelent nyolcvanból körülbe-
lül egy tucatnyian voltak nők. 
A riasztás előtt írásban kapták 
meg a felhívást, hogy mikor, hol 
lesz a gyakorlattal összekötött 
tájékoztatás, amelyben benne 
szerepelt egy ismertető a szol-
gálati kötelezettségekről, a leg-
fontosabb tennivalókról. Még 

arra is kötelezhetők a polgár-
védelmisek, hogy katasztrófa 
idején rendelkezésre bocsájtsák 
technikai eszközeiket, például 
a földgépüket vagy szivattyú-
jukat. 

Kocsis János azt is elmondta 
lapunknak, hogy a polgármes-
ter jogkörébe tartozik a polgári 
védelmi szervezetbe szolgálat-

ra, kiképzésre és gyakorlatra 
való beosztás, továbbá a meg-
jelenési és szolgálatadási köte-
lezettség teljesítésének elren-
delése. 

Az érdi szervezet tagjai vége-
zetül igazolvánnyal és Polgári 
védelem felirattal ellátott sárga 
mellényt kaptak.

 (temesi)

Polgári védelmi gyakorlat Érden 
Riasztás, tájékoztatás, új mellény
Polgárvédelmisek száll-
ták meg a múlt héten az 
érdi Polgárok Házát, hogy 
tájékoztatást kapjanak 
feladatkörükrõl. Az akci-
ót az országos katasztró-
fariasztási és tájékozta-
tási gyakorlat részeként 
rendezték meg, csaknem 
száz résztvevõvel, aki-
ket megkülönböztetõ 
mellénnyel és igazolvány-
nyal láttak el.

Kocsis János védelmi referens eligazítást tart az érdi polgárvédelmiseknek
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Megkapták mellényüket a polgárvédelmisek 

Véradók napja

Bella Gábor, aki évtizedek óta rendszerese véradó

A fiatal önkéntesek a Vöröskereszt 
részére gyûjtöttek adományt
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panoráma
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