Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Veľký Lapáš

Základným poslaním ČERVENÉHO KRÍŽA je predchádzať a zmierňovať
utrpenie ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo,
politické presvedčenie a společenské postavenie. Úlohy vymezuje zákon o
SČK, stanovy a hlavné úlohy, schválené Snemom SČK.
SČK sa riadi princípmi Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré sú:
-humanita, -nestrannosť, -neutralita, -nezávislosť, -dobrovoľnosť, -jednota, univerzálnosť
Myšlienka Červeného kríža(ČK) sa zrodila v 19. storočí, bola to iniciatíva jedného
človeka ktorý sa stal svedkom hrôzy vojny Henry Dunant, o Červenom kríži povedal,
že je svetlom v tme a prosil všetkých ľudí dobrej vôle, aby toto svetlo večne svietilo,
nikdy nezhaslo, aby bolo zapálené všade tam, kde bude utrpenie, bolesť, nedôstojné
podmienky pre život človeka.
Neskôr švajčiarska vláda do Ženevy zvolala diplomatov európskych krajín na
rokovanie o realizácii Dunantovej iniciatívy a tam bol tiež prijatý znak tejto
organizácie, ktorý z úcty k Henrymu Dunantovi predstavuje červený kríž v bielom
poli, podľa prijatého znaku dostáva táto organizácia názov ČK.
Až po vzniku I. ČSR – oficiálne 6. februára 1919 vznikol ČSČK ako národná
spoločnosť, predsedníčkou sa stala PhDr. Alica Masaryková, čoskoro v júni 1919 aj
na Slovensku začal nezištne pracovať ČK na čele s MUDr. Jánom Kraiczom.
V každom spoločenskom zriadení sa nachádzajú dobrí ľudia s úprimným srdcom
a vôľou pomôcť druhému, keď je na pomoc odkázaný. V popredí diania a činnosti
boli v prvých radoch vždy lekári, zdravotnícki pracovníci, ktorí pokladali za svoju česť
a povinnosť byť členom ČK a byť jeho neúnavnými pomocníkmi.
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Funkcia

Meno a priezvisko

Predseda

Mgr.Mária Hegedüšová

Podpredseda

Mária Papová

Pokladník

Anna Kováčiková

Člen

Aurélia Šranková

Člen

Margita Tichánska

Revízor

Mária Gughová
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Dovoľte mi, aby som predstavila našu organizáciu ktorá vznikla v roku 1957.
Propagátorom myšlienky bol MUDr. Klečka so svojou manželkou, oslovili hŕstku ľudí a začali
pomáhať postupnými krokmi. Po ňom boli ďalšie obetavé členky, ktoré získavali členov pre členskú
základňu.Treba spomenúť p. Annu Krajčovičovú, Veroniku Pilkovú (učiteľku),Máriu Kováčovú,
Hermínu Gábrišovú, Máriu Pintérovú a celý rad ďalších. Pri ušľachtilej práci v ČK sa podarilo získať
desiatky nadšencov, ktorí obetavo pomáhali na dedinských akciách, veľké zásluhy pri organizovaní
kultúrnych podujatiach mali pani Mária Kišová, Mária Pintérová, Anna Šranková, Elika Pilková, Zlatica
Rošková, Jozef Uharček, Helena Polčíková.
Najviac nám zostalo v pamäti ako p. Mária Kišová a p. Anna. Šranková chodili po dedine s bubnom
a oznamovali aké podujatie o koľkej a kde sa koná, napr.veľmi dlho fungovalo ochotnícke divadlo, nacvičovali sa rôzne veselohry z dedinského prostredia za pomoci pána učiteľa Františka Hegedüša
ako režiséra.
V spolupráci s obvodným lekárom sa začali organizovať zdravotnícke školenia a začalo sa
bezpríspevkové darcovstvo krvi, medzi prvými boli napr. p.Margita Récka, Mária Kováčová, Mária
Šiveňová, Mária Gughová, Margita Hýbelová, Margita Uharčeková, Mária Kišová, Agneša Darnadiová,
Veronika Bedečová, Emília Šódelová,Katarína Hýbelová, Margita Šódelová, - p.Anton Récky, Jozef
Vavro, Ján Šódel, Štefan Papp, Ľudovít Gugh, Michal Kostoláni st., Jozef Uharček, Pavol Šrank, Ján
Virág st., Ľudovít Kostoláni, Pavol Kostoláni,Štefan Černý st.,Alfonz Kostoláni, Štefan Pilka a pribúdali
k nim postupne ďalší darcovia krvi. Po odberoch krvi pripravovali posedenie, na ktoré varili u manželov
Michala a Márii Gughových, jedlo preniesli na vtedajší MNV, najaktívnejšie členky svojou ochotou
pomáhali pri takýchto ušľachtilých podujatiach, potom si spolu s darcami posedeli, zaspievali a bývalo
veselo v dedine. Aj v tom musel ísť ČK príkladom ako prvý.
Prišla mladšia generácia, ktorá postupne preberala skúsenosti od svojich predchodkýň
p. Heleny Polčíkovej, Anny Virágovej st., vtedajšej predsedníčky Márii Pintérovej, ktorú vystriedala
Mária Pappová. Organizovali sa brigády na zveľadenie obce, zbierky šatstva, zakúpili sa brašne, ktoré
boli rozdané dobrovoľným sestrám po uliciach a začali ich používať pri rôznych poraneniach občanov
a nikdy nechýbali na kultúrnych a športových podujatiach, aby tak bola zabezpečená zdravotná
pomoc. Veľmi dobrá spolupráca bola so Slovenským zväzom žien a Jednotou SD. Členská základňa
sa slubne rozvíjala, no po roku 1989 však podstatne poklesla.
V r.1994 bol schválený zákon o Slovenskom Červenom kríži (SČK), o ochrane znaku a názvu ČK.
Schválením tohto zákona prestal byť SČK občianskym združením. Základné ustanovenia zákona
hovoria, že SČK je jediná vládou Slovenskej republiky uznávaná národná spoločnosť ČK, pôsobiaca
na Slovensku podľa Ženevských dohovorov. Vtedajší prezident SČK MUDr. Miroslav Chovanec
garantoval svojim podpisom vyhlásenie, že sa bude ako novoprijatá národná spoločnosť riadiť
Ústavou Medzinárodnej federácie národných spoločností ČK/ČP a túto aj dodržiavať.
Predsedníčkou Miestneho spolku SČK od roku 1997 je Mgr. Mária Hegedüšová, ktorá je aj členkou
Územnej rady SČK v Nitre od r.2005. Jej oporou sú členky výboru Miestneho spolku SČK a to: p.
Mária Papová, Anna Kovačiková, Aurélia Šranková, Margita Tichánska a Mária Gughová.
Našu členskú základňu ku dňu 01.03.2013 tvorí 76 členov z toho 73 žien a 3 muži, sú to prevažne
starší občania, ale ochotne pomáhajú pri organizovaní spoločensko-kultúrnych podujatiach v obci
napr.: maškarný ples pre občanov, stavanie mája, slávnosti Dychových hudieb, rezbárske sympózium,
členky výbor miestneho spolku zabezpečujú službu prvej pomoci na spomenutých akciách, ale i na
kultúrno-športových podujatiach, ktoré organizuje p. Tóth na ranči Malý Lapáš. Robíme aj brigády, na
skrášlenie okolia kultúrneho domu, ale aj na cintoríne poumývame okná a vyčistíme dom smútku.
Účasť občanov na
dobrovoľníckych aktivitách im vlastne umožňuje podieľať sa nielen na
demokratických procesoch spoločnosti, ale prispieva i k zvyšovaniu kvality života, pomáha pri
ochrane životného prostredia.Nesmierne si vážim ich obetavosť a trpezlivosť, pri všetkých aktivitách je
potrebná ochota, oduševnenie, záujem, to charakterizuje dobrovoľníka najviac.
Je už tradíciou v našej obci organizovanie odberu krvi, posledných 7rokov v spolupráci s mobilnou
trasfúznou jednotkou z Nitry usporiadavame 2x v roku dobrovoľný odber krvi v priestoroch obecného
úradu a to v mesiaci január a september, naši darcovia sa zúčastňujú odberu krvi aj v susednej obci
M. Lapáš v mesiaci máj, prispieva k tomu dobrá spolupráca medzi Miestnymi spolkami. I keď svoju
činnosť zameriavame získavaniu nových členov ako i mladých dobrovoľných darcov krvi, je to málo na
zmierňovanie následkov utrpenia. Vieme že krvi je stále nedostatok, niekedy až osobné nešťastie
dovolí zistiť, kto je to dobrovoľný darca krvi a presvedčí sa, že ľudská krv je naozaj najvzácnejšou
a predovšetkým nenahraditeľnou tekutinou. Máme dobrovoľných darcov krvi, ktorými sa môžeme

pochváliť napr.: p.Jozef Šutka je držiteľom najvyššieho ocenenia Dr. Kňazovického za 100 odberov
krvi, Mgr. Mária Hegedüšová je držiteľkou ocenenia Diamantovej plakety Dr. Janského, držitelia Zlatej
plakety Dr. Janského, p.Jozef Pilka,p. Mikuláš Svitač,PaedDr. Marián Roško,p.Dušan Béder, p.Jozef
Maťo, p.Eva Siklenková, ďalší 10-ti ocenení Striebornou plaketou Dr. Janského a samozrejme aj 5-ti
ocenení Bronzovou plaketou Dr. Janského.
Je našou povinnosťou hľadať spôsoby a cesty ako predchádzať nešťastiu a tragédiám. Nielen čas
zhodnocuje etapu nášho života, ale predovšetkým naše činy a snaženia. Humanita, ľudskosť v našom
živote často absentuje a je čo naprávať.
Všetkým, ktorí Červenému krížu pomáhali ale i pomáhajú plniť jeho významné poslanie a dodržiavať
princípy medzinárodného hnutia ČK/ČP – humanitu, nestrannosť, neutralitu, nezávislosť,
dobrovoľnosť, jednotu a univerzálnosť, patrí vďaka!

