Poďakovanie
Nevieme nájsť vhodné oslovenie, a tak radšej prejdeme k poďakovaniu všetkým, ktorí
nás podporili a podali pomocnú ruku v situácii, ktorá je doposiaľ a myslíme si, že ešte dlho
bude pre nás absurdná a ťažká, keďže sme prišli o strechu nad hlavou. Ďakujeme všetkým, ktorí
nás podporili finančne, materiálne, morálne aj mentálne, alebo už akokoľvek. V našom
spoločnom živote sme sa pri riešení problémov museli vždy spoľahnúť len sami na seba, preto
je pre nás táto Vaša pomoc šokujúca a stále neuveriteľná.
Ďakujem mojim rodičom.
Ďakujeme sestre (švagrine) a švagrovi Martine a Jožovi (Veľký Šariš), u ktorých sme
v nočných hodinách našli útočisko, a ktorí s nami rozbehli kolotoč ďalšej existencie.
Ďakujeme pani Ing. Milote Gašparovej (Veľký Šariš), ktorá je kolegyňou Martiny.
Ďakujeme manželom Mirke a Martinovi Karnižovým (Prešov, bytovka, kde som vyrástla),
pretože ak existuje medzi nebom a zemou spojovací článok, tak sú to práve títo ľudia.
Ďakujeme vedeniu firmy GOHR, s.r.o. so sídlom Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
a všetkým jej zamestnancom aj SZČO, ktorí v dnešnej ťažkej dobe podnikania našli
formu aj zdroje pomoci, a to nielen finančné. Osobitná vďaka patrí pánovi Mgr.
Miroslavovi Rokošnému, MBA, ktorý všetko zabezpečuje nielen organizačne, ale aj
mentálne.
Ďakujeme obci Abranovce zastúpenou starostom Stanislavom Volanským, všetkým
obyvateľom obce, ktorí nám stále pomáhajú, aj tým, ktorí na náš účet poslali finančnú
podporu. Za všetkých by sme chceli spomenúť rodinu Kočerhových – Miro, Marta
a Miloš, v ktorých je toľko energie a chuti pracovať a sú našou hnacou silou. Ďakujeme
rodine Majerníkovej – Marte a Ľudovítovi, za poskytnutie útočiska pre ďalšiu prácu na
dome.
Ďakujeme Kokošovčanom, všetkým, ktorí na nás nezabudli.
Ďakujem svojim bývalým kolegyniam, len Vy viete, ktoré. Som rada, že ste.
Ďakujem aj súčasnému zamestnávateľovi.
Na záver ĎAKUJEME všetkým, ktorí neboli konkrétne spomenutí, ale podporili
nás finančne zbierkou na náš účet (aj keď niektorých vôbec nepoznáme), všetkým ktorí nám
ponúkli pomoc, ale doposiaľ situácia nedovolila ju využiť, ale ak si nebudeme vedieť rady
ako ďalej, tak ju s vďakou využijeme. Ďakujeme všetkým, ktorých pomoc sme už mohli
využiť.
Všetky zozbierané finančné zdroje pôjdu na úhradu zhotovenia novej strechy,
takže všetci ste nám dali novú strechu nad hlavou, nádej, že má zmysel ďalej
pokračovať a vieru, že dobrý človek ešte žije.
ĎAKUJEME
Peter a Andrea Ivankovi, Abranovce 167

