Црвени крст Велико Градиште
доделио признања добровољним
даваоцима крви
Поводом Светског дана давалаца крви, Црвени крст Велико
Градиште доделио је данас признања добровољним даваоцима крви
из ове општине.
У присуству председника Црвеног крста Велико Градиште Ненада
Богићевића и председника Скупштине општине Владимира Штрпца,
добитнике признања је поздравио секретар организације Оливер
Стојановић.
“Данас смо се окупили да 14. јун – Светски дан давалаца крви
посветимо вама, добровољним даваоцима крви. Да није вас, многи
животи би били изгубљени. Ми се сви знамо, ми смо део једне
велике породице и могу само да вам кажем једно велико хвала,
за све што чините за овај град и за ову општину.“, рекао је
Стојановић.
И председник Скупштине Штрбац захвалио је даваоцима на
савесности, марљивости и свему што дају, пре свега – себе, y
акцијама које спроводи Црвени крст Велико Градиште, пожелевши
им да их следеће године буде још више, као знак да смо као
друштво напредовали и постали свеснији.
“Ако погледамо историјат нашег народа и наше државе, ако
погледамо све оно што смо у том периоду преживели као народ,
недаће – кренимо од Балканских ратова, Првог светског, Другог
светског, Олују у Крајини, борбу за Косово и све остало што је
ту уследило, можемо видети да је, заправо, Црвени крст био
један стожер и ослонац српском народу, уз Српску православну
цркву, у свим тим тешким временима.“, поручио је Штрбац.
Признања даваоцима су уручили председник и секретар Црвеног
крста, а овогодишњи добитници награда су za 75 давања Ђурђевић

Зоран, Милић Горан и Николић Зорица, за 50 давања Омеровић
Драган, Цветковић Драгослав, Вуковић Миодраг, Станојевић
Јездимир, Костић Небојша и Анокић Ненад, за 35 давања Вуликић
Никола, Петровић Мирослав, Јенић Мирко, Скочић Владимир,
Ђорђевић Владан, Васиљевић Сузана, Костић Драган, Миладиновић
Гордан и Милићев Небојша, за 20 давања Марковић Слађан,
Милисављевић Иван, Хорват Саша, Николић Мирјана, Милојковић
Саша, Бојић Ивана и Рајчић Миодраг, за 10 давања Мишуровић
Игор и Тадић Дарко док ће за по једно давање бити уручено још
30 признања овим несебичним људима.
Иначе, мештани ове општине шест година за редом су добитници
признања као шампиони солидарности са највећим бројем давалаца
крви у Србији.

