Dar života
Človek nikdy nevie, kedy bude potrebovať pomoc. Darovanie krvi je prospešný a humánny
skutok, ako pomôcť iným ľuďom, ktorí túto neobyčajnú tekutinu potrebujú k záchrane života.
Zatiaľ sa táto životodarná tekutina nedá vyrobiť, ani kúpiť.
Z evidencie miestneho výboru červeného kríža je potešujúce, že z roka na rok sa zvyšuje počet
prvodarcov hlavne z radu študentov. Na pravidelne zorganizovaných terénnych odberoch sa
vystrieda mnoho našich občanov, viacerí z nich sú držiteľmi bronzových, strieborných či
zlatých Jánského plakiet. V našej obci máme darcu krvi, ktorý daroval túto život zachraňujúcu
tekutinu viac ako 110krát. Darcom krvi, ktorí podľa počtu odberov získajú tieto významné
ceny, odovzdáva ocenenie spolu s menším darčekom starosta obce v rámci programu
obecných dní. Za predošlý rok bola udelená jedna bronzová a jedna strieborná plaketa.
V miestnom združení Slovenského červeného kríža sú darcovia krvi, ktorí pravidelne 3krát do
roka darujú krv – a to je maximum. Stretávajú sa systematicky v mesiaci január, máj
a september. Po odbere krvi sa títo darcovia zídu na obecnom úrade, kde sa im zavďačia za ich
ochotu menším občerstvením.
Týmto príspevkom v obecných novinách sa chceme poďakovať predovšetkým darcom krvi,
ktorí nemalou mierou prispievajú k záchrane ľudského života. Vďaka patrí aj členom
Slovenského červeného kríža, ktorí pomáhajú organizácii svojimi príspevkami a inou záslužnou
činnosťou.
Srdečná vďaka!
Tatiana Škandová

Az élet ajándéka
Az ember nem tudhatja, mikor szorul rá mások segítségére. A véradás hasznos és emberséges
cselekedet, amely embertársainkat szolgálja, ha bajba kerülnek és szükségük van erre az életet
mentő folyadékra. Eddig ezt a folyadékot nem lehet sem legyártani, sem megvenni.
A helyi vöröskereszt nyilvántartása alapján örvendetes, hogy évről évre növekedik az
úgynevezett „első“ véradók száma a diákok körében. A rendszeresen megszervezett helyi
véradásokon sok polgártársunk vesz részt, többen közülük a Jánsky plakett bronz, ezüst és
arany fokozatának hordozói. Községünkben található egy olyan polgártárs is, aki már több
mint 110 alkalommal adott vért.
Azokat a véradókat, akik a plakett hordozói, községünk polgármestere
a Falunapok keretén belül.

megjutalmazza

Az előző évben egy bronz és egy ezüst plakett volt átadva. A helyi szlovák vöröskereszt
egyesületében vannak olyan véradók, akik rendszeresen –háromszor egy évben adnak vértés ez a maximum. A véradások szisztematikusan január, május és szeptember hónapjaiban
vannak. A véradás után a véradókat a községi hivatalban egy kis frissítő várja.
Ebben a újságban szeretnénk megköszönni elsősorban minden véradónknak, akik nem kis
mértékkel hozzájárulnak az életmentéshez. Köszönettel tartozunk a szlovák vöröskereszt
tagjainak is, akik segítik hozzájárulásaikkal és más munkájukkal a szervezet működését.
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