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FARSANG
Sárdógyűjjön meleget hozzon,
micsodai meleget,nyári meleget,
héj székecske, bakocska szőlőhegyen dombocska,
a kolonyi lányok mind a vízbe fútak,
lapu alatt lapognak, csovány alatt cincognak,
zab szemesedjen, búza bokrosodjon,
török lovat hozzon, azzal hadakozzon.
Mennyi ürgelyuk, annyi pocik lyuk
annyi verem búzájuk legyen kéteknek gazduram/gazdaaszony/...

Idén is nagyon sok helyen várták a már hagyományos farsango-
lókat községünkben. Sajnos a szigorú óvintézkedések miatt ez a 
szép szokás is elmaradt. Mivel nem volt megtartva a sárdózás, 
és nem készültek friss fotók, engedjék meg, hogy az archívum-
ból régi fotókkal elevenítsük fel ezt a szép hagyományt. Vannak 
köztük fotók, melyek a tájháznál, valamint a sárdózás filmfel-
vétele során készültek.

Írta: BAr

MIT ÜNNEPLÜNK MÁRCIUS 15-ÉN?
Ezen a napon az 1848/49-es magyar szabadságharc kez-
detét ünnepeljük. Március 15. jelképpé vált, a magyar 
nemzet szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi 
ki. A rendszerváltás évétől kezdődően munkaszüneti 
nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. 
A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar 
radikális ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Pető-
fi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, 
hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig 
néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusz-
táv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az 
Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint 
Petőfi lelkesítő költeményét, a Nemzeti Dal-t. Délután  
nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol 

HOGYAN HASZNOSÍTSUK AZ ESŐVIZET?

Tudja, milyen tevékenységeknél haszno-
sítható az esővíz? Érdeklődött már afelől, 
hogy mennyit spórolhat?
Az elfogyasztott víz mennyiségére gyakran 
csak akkor figyelünk fel, mikor megkapjuk 
a víz- és szennyvízszámlát. A fogyasztás 
mértékét azonban sokféleképp tudjuk 
csökkenteni. Az egyik módszer az esővíz 
felhasználása, amely számos tevékenység-
nél pótolhatja az ivóvizet, és így jelentős 
összeget takaríthat meg. Szlovákiában az 
egy főre jutó átlagvízfogyasztás kb. 79 liter, 
aminek majdnem a fele megtakarítható az 
esővíz hatékony felhasználásával. 
Hol használhatjuk? –  A háztartásban a 
különféle tevekénységeknél más-más hang-
súlyt fektetünk a víz minőségére. A vízzel 
való személyes érintkezésnél természete-
sen ivóvizet használunk, mint pl. a főzésnél 
és ivásnál (kb. 4 l/nap/fő) a mosogatásnál 
(kb. 8 l) vagy a tisztálkodásnál. Azonban 

más munkálatoknál – mosás (16 l/nap/fő), 
vécé öblítés (40 l), öntözés (kb. 7 l) és egyéb 
karbantartás (4 l) – gond nélkül felhasznál-
hatjuk az összegyűjtött esővizet is.
A kert öntözése – Az esővíz nem sós, így 
a talajban nem halmozódik fel a só. Ezen-
kívül nem tartalmaz klórt. A légköri víz 
teljes mineralizáció szintje 10 és 100 mg/l 
között mozog. Sőt, vannak olyan növények 
is, amelyekre csak az esővíz alkalmas. Vé-
gül, de nem utolsósorban emlékeznünk 
kell arra is, hogy az ivóvíz túl értékes 
ahhoz, hogy feleslegesen öntözzük vele a 
kertet. Természetesen a benti virágokat is 
öntözhetjük vele. Higgyük el, pár nap múl-
va új életre kelnek a növényeink.
Mosás – Az esővíz jobban oldja a mosópo-
rokat és nem terheli meg a mosógépeket, 
mert lágy víz. Hosszútávon spórolhatunk a 
vízlágyító árán is. A mosószer sokkal gyor-
sabban és jobban oldódik fel, így csökken 
a fogyasztásuk is. Mindez azt jelenti, hogy 
nem csak az otthoni költségvetésünkkel ta-
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már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot, és Petőfi is elszavalta  
költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák  
követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom.  
Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották. 
Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a fran-
cia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti 
színű szalagot.
Forrás: www.alon.hu Írta: ŠZ
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HÚSVÉT – KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE
Húsvétvasárnap Egyházunk lelki örömmel hirdette: „Feltámadt Krisztus e napon, alleluja! 
Hála legyen Istennek alleluja!” Krisztus legyőzte a halált, megtörte a halál uralmát, elvette 
a halál fullánkját, saját halálunk nyomasztó terhét, életünk értelmetlenségét.
Ez nagy örömhír számunkra. A mi húsvéti 
örömünket nem zavarhatja meg az ellen-
vetés, hogy Jézus feltámadásának nem 
voltak tanúi. Nem is lehettek. Hiszen 
a feltámadást, a halálból az örök életbe 
való átmenetet nem lehet észlelni, azt a 
pillanatot lehetetlen leírni. A mi húsvéti 
hitünket és örömünket azoknak az embe-
reknek a tanúságtétele erősíti, akik Jézus 
temetése után saját szemükkel látták az 
élő, feltámadt Jézust.
Először Mária Magdolnának jelent meg, 
majd a két emauszi tanítványnak, az  
apostoloknak az utolsó vacsora termében, 
a hitetlen Tamásnak, az apostoloknak a 
Genezáreti-tó partján, majd egyszerre 
több mint ötszáz testvérnek, és végül Pál 
apostolnak a damaszkuszi úton.

karékoskodunk, hanem közben környezet-
kímélően is viselkedünk.
A WC öblítése – Ismét megnyilvánul az 
esővíz lágyságának az előnye, amelynek 
köszönhetően a vécét nem tömíti el a víz-
kő. Ezzel korlátozzuk az erős tisztítószerek 
használatát is. Az esővizet más háztartási 
munkáknál is használhatjuk, mint például 
az autómosásnál, a takarításnál stb., ahol 
nem szükséges az ivóvíz. Továbbá állatok 
itatására és építkezési munkálatokra is al-
kalmas– beton öntözésre, cement vagy fes-
ték keverésére.
Vízgyűjtés – Az esővíz összegyűjtése 
egyáltalán nem nehéz feladat. Csak egy 
vízelvezető csatornára és egy megfelelő 
nagyságú tartályra van szükségünk, amely-
ben a vizet fogjuk tárolni. Nem ajánlott 
a rézből készült csatorna és az aszfaltból 
vagy azbesztből készült tetőfedés. Az ilyen 
anyagok beszennyezik a vizet. A tartályra 

ajánlatos fedelet tenni, hogy így biztosítsuk 
a víz tisztaságát. Föld alatti vagy föld feletti 
víztárolók közül lehet választani. A földa-
latti tartályban a víz védve van a közvetlen 
napfénytől és az időjárási viszonyoktól, így 
kisebb a „romlás” esélye, mint a föld felet-
tieknél. Ha vizet a háztartásban használ-
juk, a tárolt víz hőmérsékletének nem kel-
lene meghaladnia a 16 °C -ot. Magasabb 
hőmérsékletnél fennáll a baktériumok sza-
porodásának veszélye. Higiéniai okokból 
szintén nem ajánlott túl sokáig tárolni a 
begyűjtött vizet. Továbbá ne felejtsük el-
távolítani a durva szennyeződéseket, pl. a 
leveleket, gallyakat. Ebben segítségünkre 
lehetnek a különféle szűrőberendezések, 
melyek gátolják a rendszer eltömődését.

Feldolgozta: BA

Forrás: https://www.voda-portal.sk
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Mi hiszünk ezeknek a tanúknak, mi hisszük, hogy Jézus harmadnapra valóban feltáma-
dott. Feltámadásával új életet szerzett nekünk. Megnyitotta nekünk az örök élet kapuját. 
Jézus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. Vajon, ez nem elegendő az 
örömre? Tanúságot tesznek erről az emberek, akik hosszabb ideig hit nélkül éltek, de aztán 
valamiképpen elnyerték a hit ajándékát, a boldog halál kegyelmét. Egy példa az életből:
Egy fiatal férfi rákba halt meg. Tizennyolc hónapon keresztül iszonyatosan szenvedett. 
Óra óra után, nap nap után csak szenvedett. Kezdetben kétségbeesetten kiabált: miért 
szenvedek így? Miért kell meghalnom? Miért éppen én, fiatal és erőteljes? Ebben a kiál-
tozásban a szívében nem maradt hely az Istenbe vetett hitnek, csak a kétségbeesés ural-
kodott benne. Hosszabb idő után azonban megnyugodott. Csöndben az ablakon keresztül 
figyelte a virágzó fákat, éjjel az égboltot, a csillagokat. Elgondolkodott. Ez magától nem 
keletkezhetett. Ezt valakinek teremtenie kellet. És csöndesen elindult az Istenhez vezető 
úton. Szívében napról napra növekedett az Istenbe vetett hit, amely szívében szétfoszlatta 
eredeti kétségbeesését. Meggyónt és az utolsó hónapban gyakran magához vette az Ol-
táriszentséget, az élet kenyerét és a beteg azóta állandóan halkan imádkozott: Mennyei 
Atyám, végy már magadhoz, vágyakozom utánad. És így halt meg, abban a töretlen hit-
ben, hogy a halállal átmegy egy magasabb létrendbe, az örök szeretet honába.
Kérjük az Urat, hogy ajándékozzon meg minket mély hittel, így növekszik nem csak a mi 
húsvéti örömünk, de a mi örömünk az életből is.

Lelkiatyátok

NEM HAGYOMÁNYOS ISKOLAÉV
Mindannyian abban a reményben kezdtük 
ezt a tanévet, hogy jobb lesz, mint az előző. 
A magán- és a munkatervek sok szempont-
ból nem valósultak meg, csakúgy, mint 
az iskolai tervek, amivel szerettük volna 
kárpótolni a tanulóknak az előző iskolai 
tanévet. Abban reménykedtünk, hogy az 
állandóan változó világjárvány helyzettel 
ez a tanév jobban sikerül majd. A tanu-
lók, a szülők és a tanítók számára ismét 
alapvető változás történt az iskolai okta-
tásban. Eljött az az idő, amelyet már nem 
akartunk újra megtapasztalni. Számos kor-
látozást és változást tartogatott a tanulók 
tanulási folyamatában. A hagyományos 
oktatási rendszert felváltotta a távoktatás. 
Az iskolai oktatás otthoni online tanítás- 
ra kényszerült, és az otthoni környezet 
munkakörnyezetté változott. Az otthoni  

irodai munka mindennapos valósággá 
vált, a távoktatás pedig szükségszerűséggé a  
tanulók napról napra történő oktatásában. 
A tanulók a szüleikkel otthoni közegben és 
bizonytalanságban éltek, hogy milyen lesz a 
távoktatás, mit ad a tanulóknak és mit vesz 
el tőlük. 
Mindenki arra törekedett, hogy biztosít-
sák a tanulók mindennapi kapcsolatát az 
iskolával és a minőségi oktatással. A taní-
tás rendszeresen, módosított formában 
történt. A tanítók, a szülők, valamint a 
tanulók kölcsönös együttműködéssel bizto-
sították a tanulók teljes körű oktatását. A 
távoktatás felelősségteljes és igényes kihívás 
volt. Az online tanítás zökkenőmentes le-
folyásához főleg a ZOOM, a Google Meet 
és egyéb elérhető kommunikációs alkalma-
zásokat vettük igénybe. A tanulók aktívak, 



FELHÍVÁS
Kedves lakosok,
Zsére község, mint a helyi szennyvízelvezető 
csatornarendszer tulajdonosa figyelmezte-
ti Önöket, hogy tilos az esővíz elvezetése az 
elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába. 
Ennek nem betartását az önkormányzat 
úgynevezett „füstöléses módszerrel“ fogja 
folyamatosan felfedni. A szennyvízcsa-
tornán keresztül történő engedély nélküli 
vízelvezetés a 300/2005 számú Büntető 
törvénykönyv szerint bűncselekménynek 
minősül – „a közhasznú létesítmény műkö-
désének megrongálása és veszélyeztetése“. 
Ezért a közcsatornába történő jogosulatlan 
vízkibocsátás felfedezése esetén az önkor-
mányzat büntetőjogi intézkedéseket fog 
tenni.

Továbbá figyel-
meztetjük Önö-
ket, hogy ne do-
báljanak olyan 
tárgyakat, mint pl. 
egészségügyi be-
téteket, papírtör-
lőket, konyharuhákat, baba pelenkákat, 
nedves törlőkendőket, arcmaszkokat stb., 
melyek károsítják a szivattyúk motorjait. A 
legnagyobb problémát az oldatlan nedves 
törlőkendők okozzák, amelyek rátekered-
nek a szivattyúkra és így eltömítik a csator-
narendszert. A javítások így évente jelentős 
kiadásokat okoznak.
Megértésüket köszönjük!

Feldolgozták: OR, BA

... VIGYÁZZUNK MAGUNKRA ...
Kosztolányi Dezső írta: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gon-
dolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges va-
lami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöpp-
jeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. “
Amikor olvastam ezt az idézetet, eszembe jutott a népszámlálás. Vajon hány ember nem 
mondott igazat önmagának, amikor az anyanyelvi kérdésre felelt?! Bizony önmagának..., 
hisz azzal, hogyha nem valljuk be az igazat, nem másokat csapunk be, hanem önmagun-
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kreatívak voltak, és ebben a formában új 
kihívásként érzékelték az oktatást. Számos 
olyan oktatási alkalmazásokat és felüle-
teket használtak, amelyek teret teremtet-
tek a tanuláshoz a képernyőn keresztül is. 
Különböző projekteket és prezentációkat 
alkottak az online tanulási közegben. 
Sok szempontból mindenki számára ez 
nehéz időszak volt. A tanítók, a szülők, 
a tanulók erőfeszítéseinek és a kölcsönös  
együttműködésnek köszönhetően sikere-
sen teljesítettük a távoktatást. 
Türelmetlenül és várakozással készültünk 
az iskolába való visszatérésre. A javuló 
járványügyi helyzet alapján a nyitrai regi-
onális közegészségügyi hivatal és a nyitrai 
regionális válságstáb ajánlása alapján az 
iskola létesítményének fenntartója bele-

egyezésével 2021. április 7-től folytatta 
az iskola és óvodai működését. A tanítás 
folytatását, az iskolába való visszatérést, 
a találkozást és a közös pillanatokat már 
nagyon vártuk. A megszerzett ismere-
tekre és tapasztalatokra építve örömmel 
folytattuk a tanulók tanítási folyamatát. 
Közös projekteket hoztunk létre és folytat-
tuk az iskolai terveket. Megtanultunk újra  
együttműködni, kapcsolatokat kialakíta-
ni, felfedezni új és ismeretlen dolgokat, és 
élvezni az iskola életpillanatait. Kívánjuk, 
hogy a közösen eltöltött idő a tanév végéig 
csak öröm és kellemes pillanatokkal teli le-
gyen mindenki számára.

Írta: Bencz Júlia, magiszter

kat. Ez a tény nemcsak ebben az esetben bi-
zonyult be, de számos életadta helyzetben is. 
Vagy mi a vallási hovatartozásom? Miért is 
ne vallanám be, ha a „hit, remény és szeretet“ 
szellemében élek?! Miért is fojtanám el a lel-
kiismeret hangját? Én csak merem remélni, 
hogy mindenki a legjobb akarata szerint töl-
tötte ki a népszámlálási ívet, és így bebizonyí-
tottuk, hogy voltunk, vagyunk és leszünk...
...vigyázzunk magunkra... A Szlovák Statiszti-
kai Hivatal adatai szerint a múlt évben községünkben a COVID – 19 vírusban 1 ember 
halt meg, viszont daganatos betegség 4 embernél volt a halál oka. Tudjuk, hogy a korona-
vírus cseppfertőzéssel terjed. Az óvintézkedések betartásával (kézmosás, maszk viselete, 
2 m távolságtartás, szellőztetés, kézfogás mellőzése, immunrendszer megerősítése) meg 
lehet előzni a megbetegedést. Ugyanúgy már védőoltást is lehet kapni. Amit a daganatos 
betegségeknél nem lehet elmondani.
De hogy lehet megelőzni a daganatos betegséget? Lehetséges okozói – stressz, dohányzás, 
sugárzás, azbeszt, légszennyeződés, alkohol, mozgáshiány...
A megelőzés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ide tartozik röviden összefoglalva az 
egész életmódunk, étkezési szokásaink, levegőnk, ivóvizünk tisztasága, munkahelyi és családi 
körülményeink, fizikai és lelki állapotunk milyensége, gazdasági és erkölcsi környezetünk. 
„Semminek nincs nagyobb ereje a gyógyulásban, mint saját legbensőbb önvalónknak.” 
Dr. InduArora
Ezért vigyázzunk magunkra..., egészségünkre, hitünkre, magyarságunkra...

Írta: Bezányi Adrianna
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KÖSZÖNET A TANÁRAINKNAK
Donászi Magda: Ma szívünk ünnepel...

Ma nem tanulni jöttünk.
Ma szívünk ünnepel.
A hálát, amit érzek:

miképpen mondjam el? 

Szétszáll a szó a szélben,
habár mélyről fakad,

s e nyíló rózsa élte
pár nap vagy óra csak.

Emlékek kötnek össze:
szavak, számok, betűk.
Utunk, akárhová visz,
követnek mindenütt.

Emlékünk egyre több lesz,
tudásunk mind nagyobb,
Hálás szívvel köszöntünk

tanárt s ünnepnapot.

Forrás: http://kovacsneagi.qwqw.hu/

KEDVES ÉDESANYÁKNAK ÉS NAGYMAMÁKNAK
Csorba Piroska: Mesélj rólam

Mesélj anya,
milyen voltam,

amikor még kicsi voltam?
Az öledbe hogyan bújtam,

és tehozzád hogyan szóltam,
amikor nem volt beszédem?

Honnan tudtad mit kívánok?
Megmutattam a kezemmel?

Mesélj rólam,
Hogy szerettél?

Engem is karodba vettél?
Meleg tejeddel etettél,

akárcsak a testvéremet?
Gyönyörködtél akkor bennem,

úgy neveztél: kicsi lelkem?

És amikor
még nem voltam,

a hasadban rugdalóztam,
tudtad-e, hogy milyen leszek,

milyen szépen énekelek?
Sejtetted, hogy kislány (kisfiú) leszek?

Mesélj anya!
Mesélj rólam.

milyen lettem, amikor már
megszülettem?

Sokat sírtam, vagy nevettem?
Tényleg nem volt egy fogam sem?

Ha én nem én lettem volna,
akkor is szerettél volna?

Forrás: https://egyszervolt.hu

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
Az ünnep Isteni ajándék, így ünnep a születésnap, hiszen a születő gyermek Isten ajándéka 
az édesanyának, édesapjának, a szűkebb, tágabb családnak. S ahogy felnő, bővül az ünneplő 
köre a barátokkal, munkatársakkal. Akit az Úr szolgálatra kiválaszt, ott a pásztorral együtt 
ünnepel hívő nyája is, ők is köszönthetik az ünnepeltet.
Életünkben vannak olyan események, évfordulók, amelyek különösen is hálaadásra és szá-
madásra indítanak minket. Hiszen minden napunkat az idő Urának kell megköszönnünk 
és neki kell számot adni arról, hogyan használtuk fel a tőle kapott időt. 
Községünk lelkipásztora MACHO JÓZSEF, tiszteletbeli esperes a közelmúltban lapozta 
fel élete könyvének 70. oldalát, és egyben e napon ünnepelte névnapját. E szép ünnep al-
kalmából az egyházközség hívei mély tisztelettel köszöntik, és csatlakoznak hálaadásához. 
Ilyenkor visszatekintünk az elmúlt évekre, és előre is nézhetünk az elkövetkezőkre. A 
jövőre tekintve imádkozunk azért, hogy a Szentlélek megvilágosító és erősítő kegyelme 
segítse mindennapi lelkipásztori munkájában, s így beteljesedhet jelmondata:
„Örömest hozok áldozatot, sőt magamat is teljesen feláldozom lelketekért“.  (2 Kor. 12,15)
Urunk áldása a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával kísérje lelkipásztori munkája so-
rán és védőszentje Szent József óvja élete minden napján. 
Isten éltesse még számos éven át! 
Tisztelt Lelkiatya!

Ön a mi pásztorunk, kicsi falunk papja,
Akinek minden nap akad feladata.

Teszi dolgát mindig, ha fáradt akkor is,
Aki nem rest, felkel bármilyen korán is.

Jó, mikor láthatjuk, de még ha hallhatjuk
Urunknak szavait tőle visszakapjuk.

A legszebb az lenne, ha átadnánk másnak is,
Nemcsak egy embernek, de akár száznak is. 

Kedves édesanyja immár 70 éve
Karjaiba vette kicsi fiát félve.

Akkor azt még biztos nem is gondolhatta,
Hogy az Istennek szolgáját ő ringathatta.

Köszönjük a kedves szeretett anyának, 
Hogy Őt odaadta az anyaszentegyháznak.

Vigyázzon magára József atya kérjük,
S legyen továbbra is a mi erősségünk.

Nemes harccal fussa végig az élet pályáját,
Soha ne adja fel saját szíve álmát.
Erősítse Jézus, bátor legyen lépte,

Égi Édesanyánk vigyázzon Önre féltve.

Írta: Molnár Mária

Czéhmester Erzsébet: Nagymama köszöntése
Nagymama, nagymama, drága, gondos dajka,

Aprócska koromnak melengető napja.
Be sokszor siettél könnyem letörölni,
Hogyha bánatom volt szívedre ölelni!

Emlékszem: még mikor csöpp kezemet fogva
először vezettél engem a templomba.
Aranyos kis ajtó oltár fölött csukva-

Suttogva mutattad: „Ott van a Jézuska”.
Nem is értettem még, de tenéked hittem,
Így neveltél engem, ebben a szent hitben.

Azóta megnőttem, tudok imádkozni,
Kis Jézustól reád ezer áldást kérni!

Forrás: https://jatsszunk-egyutt.hu



ELHUNYTAK:

Czilling Lajos
Szórad László
Gál Jusztina
Bihary Károly
Benc Valéria
Piros Verona
Piroš Juliana
Dallos Imre
Elgyűtt Margit

Őszinte részvétünk!

KÖZÖSSÉGI ROVAT
SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓK:

80 rokov:
Andraško Ádám, mérnök

70 rokov: 
Palaky Veronika
Szórád Ivana
Szórád Olga
Szórád Ágnes
Macho József
Molnár Etel
Cvetanov József
Rácz Katalin

60 rokov:
Szórad Mária
Búš Janka
Pajer József
Maga Judit, magiszter
Dobiaš Milan
Kňažovič Ivan
Benc György

50 rokov:
Nagy Mária
Vanyo Dana
Pajer Milos
Dalloš Veronika

Az ünnepelteknek sok 
egészséget és boldogságot 
kívánunk!

A VILÁGRA JÖTTEK:

Ďuriš Sofia
Andel Paulína
Bencz Branislav

Szívből gratulálunk!
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MEGNEVEZÉS IDŐPONT HELYSZÍN SZERVEZŐ

Anyák napja 2021.5.09. KH Község, Óv., AI

Szt. Orbán – a szőlőhegy védőszentje 2021.5.29. Szőlőhegy VK

Gyermeknap – turisztika 2021.5.29. Községünk VK

Színházi előadás Június KH Község

PaedDr. Simek Viktor képkiállítása Június/Július KH Község, ZNK

Falunapok Augusztus Községünk Község + HSZ

Táncház Augusztus Szabadidőközpont Község + HSZ

Véradás Augusztus NTS VK

Gulyásfőző verseny Szeptember Szabadidőközpont Község + HSZ

TERVEZETT ESEMÉNYEK NAPTÁRA SIKERES PÁLYÁZATOK A SZABADIDÕKÖZPONTBAN
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY V CVČ PRED DOKONČENÍM
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(A megnevezett személyek, illetve a hozzátartozóik beleegyezésüket adták a személyes adataik feldolgozására.)
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KULTÚRA NÁS SPÁJA - A KULTÚRA ÖSSZEKÖT MINKET
ŽIRANY - DOROG - ZSÉRE


