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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA – III. ŠTVRŤROK 2009

Donáškou priamo do domu priniesol bocian vzácny
poklad v batohu do týchto rodín v Abraháme:

Marko Para
(rodičia Róbert a Andrea

Paroví)

 Martina Liptáková
  (rodičia Dušan a Miroslava

Liptákoví)

Vitajte medzi nami!

Naši jubilanti:

50 rokov: Rozália Bacigálová,
                   Anna Lukačovičová
60 rokov:   Mária Gregorovičová
                   Ján Troják
                   Božena Hanusová
                   Marta Moravčíková
                   Magdaléna Čambálová
70 rokov:   Štefan Bartuš
                   Emília Machalcová
                   Hedviga Pagáčiková
80 rokov:  Helena Krivosudská

Jubilantom srdečne
blahoželáme!

Manželstvo uzavreli:

Ing. Jana Lukačovičová a Roman Nováčik

MUDr. Martin Huťan a Ing. Marie Suďová

Novomanželom  blahoželáme!

Anna Klementová, matrikárka

PRÍKLAD HODNÝ POVŠIMNUTIA
A NASLEDOVANIA

Dňa 11. septembra 2009 členovia Dobrovoľnej hasičskej
organizácie v Abraháme Daniel Kollár, Peter Čambál, Marek
Parák s priateľmi Romanom Banášom a Marekom Banášom
navštívili transfúznu stanicu v Trnave, kde darovali krv.

Túto cennú a pre život dôležitú tekutinu nedarovali prvý-
krát. Peter Čambál je už držiteľom bronzovej a striebornej
Janského plakety za viac ako 20-násobné darovanie krvi
a Daniel Kollár je držiteľom bronzovej Janského plakety za
viac ako 10-násobné darovanie krvi. Ďalší darcovia z radov
Dobrovoľnej hasičskej organizácie sú Štefan Palčo a Pavol
Čambál.

Treba oceniť ich prístup k tejto humánnej činnosti,  keď
aj napriek svojmu mladému veku pochopili, že dobrovoľným
darcovstvom krvi môžu zachrániť mnohé životy. Týmto po-
všimnutia hodným činom len zvýraznili svoju príslušnosť
k hasičskej organizácii chrániacej majetok a životy spolu-
občanov. Verím, že ich príklad budú nasledovať aj ďalší
z radov členov športových organizácií v obci a ostatnej mlá-
deže.

Za tento humánny čin im patrí poďakovanie najmä od nás
starších ľudí, ktorí už krv darovať nemôžeme, ale vzhľadom
na svoj vek ju môžeme hocikedy potrebovať.

Bohumil Čambál

Opustili nás:

Ján Čambál vo veku  73 rokov

Ambróz Královič vo veku 81 rokov

Vladimír Mrva vo veku 72 rokov

Odpočívajte v pokoji!

Ostalo len tiché miesto na cintoríne,

tiché miesto pre tvoj žiaľ, smútok a slzy

http://www.jakubec.sk/bocian

