Nyitó köszöntés – 2019. 04. 30.
Tisztelt Vendégek!
Kedves Vöröskeresztes Diákok!
A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatójaként tisztelettel és szeretettel
köszöntök mindenkit, aki ma itt Tiszadobon részt vesz a
Vöröskereszt Mozgalom Világnapja alkalmából rendezett
ünnepségen, majd ezt követően a Megyei Elsősegélynyújtó
Versenyen és a Megyei Csecsemő- és Kisgyermek-gondozási
Versenyen.
Köszönöm megtisztelő jelenlétüket, és kérem megértésüket,
mert elsősorban a versenyző vöröskeresztes tanulók és az őket
felkészítő, kísérő felnőttek köszöntése a feladatom. Külön
köszöntöm tehát őket, és biztatásul kérek nekik egy nagy tapsot.
Kedves Gyerekek és Kollégák!
Azért vagytok ma itt, mert szüleitek és tanáraitok segítségével
megismertétek és elfogadtátok a Vöröskereszt fő céljait, amelyek
a következők:
1. Életmentés és elsősegélynyújtás.
2. Az egészséges és biztonságos élet elősegítése.
3. A béke kultúrájának előmozdítása.
Ezen fontos célok elérésében részt venni –azt gondolomelismerésre méltó, nagyszerű cselekedet.

Kedves Vendégeink, Kedves Versenyzők!
Tudjuk, hogy az ifjúságnak a figyelem középpontjába állítása,
meghatározó befektetés a jelenünk és a jövőnk szempontjából.
Iskolánkban a Tiszadobi általános iskolában, évek óta
kiemelkedő a vöröskeresztes ifjúsági munka Királyné Réthi
Julianna kolléganőm irányításával és nevelőtestületünk
támogatásával.
Mindannyiunk nevében köszönöm az iskolánknak adományozott
elismerést, az Elnöki Díszoklevelet.
A Vöröskereszt Bázisiskolájaként kaptuk meg a megtisztelő
lehetőséget, hogy a mai megyei vöröskeresztes versenyek
helyszínét adjuk. Ezért iskolánk minden dolgozójának segítő
közreműködésével biztosítjuk a - Vöröskereszt munkatársaival
együttműködve - a sikeres lebonyolítást.
Őszintén elmondhatom, hogy nagyon igyekeztünk, és ma is
igyekezni fogunk.
A Magyar Vöröskereszt vezetőinek és munkatársainak köszönöm
a megtisztelő együttműködést. Áldozatos munkájukhoz jó
egészséget, kitartást és egyre több önkéntes munkatársat,
aktivistát s lelkes vöröskeresztes fiatalt kívánok.
Sikeres versenyzést kívánok mindenkinek, és jó együttműködést
kérek mindenkitől.
Szép napot kívánok és köszönöm a megtisztelő figyelmet.

Kedves Diákok és Tanárok!
Tiszadob, 2019. április 30.
Ti valamennyien ebben a nemes tevékenységben vesztek részt,
ami már önmagában is dicséretes. Ezért ezen a vöröskeresztes
versenyen ma mindannyian nyertesek lesztek.
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