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FAŠIANGY
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky nech sa vypasiem.

Tohtoročné fašiangy sa kvôli prísnym pandemic-
kým opatreniam ochorenia COVID-19 nekonali. 
Určite boli smutnejšie. Nehrala hudba a nechodili 
hudobníci s mládencami po dedine vinšovať. Dú-
fajme, že tieto krásne zvyky po menšej prestávke 
budú existovať naďalej. Veď naše tradície musia žiť 
naďalej, a musíme ich s láskou zachovávať. Dovoľte 
nám, aby sme Vám spríjemnili zážitok s fotkami z 
archívu, ale aj s fotkami z natáčania tohto krásneho 
zvyku fašiangovania pri ľudovom dome.

Písal: ZB

15. MAREC – MAĎARSKÝ NÁRODNÝ 
SVIATOK REVOLÚCIE A BOJA ZA 

SLOBODU V ROKOCH 1848-49

15. marec je štátnym sviatkom a zároveň 
národným sviatkom v Maďarsku. V roku 
1848 vypukla v Uhorsku revolúcia pro-

ti polofeudálnym pomerom v krajine. 
Udalosti sa začali revolučným snemom 
v Prešporku (Bratislave), kde Uhorský 
snem prijal zákony na modernizáciu, li-
beralizáciu a demokratizáciu krajiny a 
vymenoval prvú uhorskú vládu zodpo-
vednú Snemu. 15. marca vypuklo v Pešti 
spontánne ľudové zhromaždenie na pod-
poru revolúcie vedené „marcovými mla-

AKO VYUŽIŤ DAŽĎOVÚ VODU V DOMÁCNOSTI

Viete, pri akých činnostiach sa dá využívať 
dažďová voda? Zaujímali ste sa o to, koľko 
môžete ušetriť? 
Množstvo spotrebovanej vody si veľakrát 
uvedomíme až vtedy, keď nám príde vy-
účtovanie za vodné a stočné. Existuje však 
veľa spôsobov, ako môžeme znížiť jej spot-
rebu. Jedným z nich je využitie dažďovej 
vody, ktorá dokáže vo viacerých činnostiach 
nahradiť pitnú vodu, ale aj ušetriť nemalú 
sumu peňazí. Na Slovensku je priemerná 
spotreba vody na obyvateľa približne 79 
litrov, avšak takmer polovica z tohto množ-
stva sa dá ušetriť tým, že efektívne využije-
me dažďovú alternatívu.
Kde ju môžete použiť? - V rámci rozlič-
ných činností v domácnosti nekladieme 
vždy rovnaké nároky na kvalitu vody. Tam, 
kde prichádzame s vodou do styku osobne, 

musí byť, samozrejme, používaná voda pit-
ná. Zahŕňame sem činnosti ako varenie a pi-
tie (približná spotreba 4 l/deň/osoba), umý-
vanie riadu (cca. 8 l) alebo telesnú hygienu.
Pri iných činnostiach však môžeme bez 
akýchkoľvek obáv používať dažďovú vodu. 
Sem môžeme zahrnúť pranie (16 l denne 
na osobu), splachovanie (40 l) či zalievanie 
(približne 7 l) a inú údržbu (4 l).
Polievanie záhrady - Dažďová voda nie je 
slaná, čím nedochádza k zasoľovaniu pôdy. 
Okrem toho neobsahuje ani chlór. Celková 
mineralizácia atmosférickej vody sa spra-
vidla pohybuje v rozmedzí od 10 do 100 
mg/l. Existujú dokonca rastliny, pre ktoré je 
vhodná jedine dažďová voda. V neposled-
nom rade musíme pamätať na to, že pit-
ná voda je príliš cenná na to, aby sme ňou 
zbytočne polievali záhradu. Zalievať ňou 
môžete, samozrejme, aj kvetiny vnútri bytu 
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díkmi“, najznámejším z nich bol básnik 
Sándor Petőfi. Sformulovali revolučné 
požiadavky, takzvaných 12 bodov a pred-
niesli ich pred veľkým davom pred národ-
ným múzeom. 
Revolúcia prebiehala na celom území 
Uhorska, vrátane súčasného Slovenska, 
ktoré ako samostatná krajina vtedy nee-
xistovala, bola integrálnou súčasťou Uhor-
ska. Práve k súčasnému Slovensku sa viažu 
viaceré významné udalosti revolúcie, od jej 

začiatku, zasadnutia revolučného snemu 
v Prešporku-Bratislave, až do konca, do 
kapitulácie poslednej pevnosti revolučnej 
armády, Komárna. Počas celej revolúcie 
prebiehali na tzv. Hornej Zemi (Felvidéku) 
viaceré dôležité ofenzívy zúčastnených ar-
mád, a došlo k viacerým významným bit-
kám. Veľa obcí, vrátane slovenských, má 
pamätníky revolúcie.

Písal: ZŠ
Zdroj: https://madari.sk
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VZKRIESENÝ JEŽIŠ – NAŠA CESTA K BOHU
Možno ste počuli, že na Veľkú noc niekto 
zanechal ľahostajný a bezbožný život, 
keď v kostole zažil radosť z Ježišovho 
zmŕtvychvstania. Naozaj viacerí veriaci 
ďakujú veľkonočným sviatkom za svoje 
duchovné obrátenie.
Veľkonočná bohoslužba nám radostne 
ohlasuje, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕt-
vych. A táto veľkonočná zvesť je neodola-
teľne pôsobivá. 
Predstavte si, že na nedeľnú bohoslužbu 

príde človek našich čias, ktorý žije pod tla-

či domu. Ak použijete dažďovú vodu, vaše 
rastliny budú o niekoľko dní vyzerať ako 
znovuzrodené.
Pranie - Dažďová voda lepšie rozpúšťa pra-
cie prášky a nezaťažuje ani pračky, pretože 
je mäkká. Z dlhodobého hľadiska je preto 
pranie menej nákladné aj z toho dôvodu, že 
nemusíte kupovať žiadne zmäkčovače vody. 
Mydlo a prací prášok sa v nej omnoho rých-
lejšie a dôkladnejšie rozpustia a napenia, čo 
znamená, že ho spotrebujeme omnoho me-
nej, ako sme zvyknutí. S klesajúcou spotre-
bou pracích práškov nešetríme len zdroje 
nášho domáceho rozpočtu, ale sa taktiež 
správame šetrne k životnému prostrediu.
Splachovanie WC - Opäť sa prejavuje vý-
hoda mäkkosti dažďovej vody, vďaka čomu 
nedochádza k upchaniu WC vodným ka-
meňom. Tým obmedzíme používanie sil-
ných čistiacich prostriedkov.
Dažďovú vodu môžeme využívať aj pri 
umývaní áut, upratovaní a čistení v tých 
miestach, kde nie je nevyhnutná hygienic-

ky nezávadná pitná voda. Ďalej ju môžeme 
používať na kŕmenie zvierat, ako aj pri sta-
vebných prácach – je vhodná na polievanie 
betónu, rozmiešanie cementu či farby.
Zber vody - Zber dažďovej vody vôbec nie je 
náročný. Stačí nám odkvap a dostatočne veľ-
ká nádrž, v ktorej budeme vodu uchovávať. 
Vo všeobecnosti sa neodporúčajú medené 
odkvapy a strešná krytina z asfaltu alebo 
eternitu. Takéto materiály totiž vodu pri 
zbere kontaminujú.
Nádoba na vodu tiež môže obsahovať po-
klop, ktorý vám zaručí, že voda sa nezne-
čistí. Vybrať si môžete medzi nadzemnou a 
podzemnou nádobou na uskladnenie vody. 
Voda uchovávaná v podzemnej nádrži bez 
priameho prístupu slnečného žiarenia a 
pôsobenia poveternostných podmienok vy-
kazuje výrazne menšiu tendenciu „kaziť sa“ 
ako voda z nadzemných nádrží. V prípade, 
že budete vodu používať doma, nemala by 
teplota skladovanej vody prekročiť 16 °C. U 
vyššej teploty totiž hrozí množenie baktérií. 
Z hygienických dôvodov sa taktiež neodpo-
rúča, aby ste skladovali zachytenú vodu v 
nádrži príliš dlhú dobu. Taktiež nezabud-
nite zbaviť vodu hrubých nečistôt, akými sú 
rôzne listy či vetvičky. Pomôžu vám s tým 
rôzne filtre, vďaka ktorým nedôjde k zaná-
šaniu akumulačnej nádrže.

Spracovala: AB
Zdroj: https://www.voda-portal.sk
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kom každodenných starostí, a ak má voľný 
čas, využíva ho na relaxáciu, na pobavenie, na 
užívanie zmyslových pôžitkov, ale na otázku 
o Bohu nemá čas: nemodlí sa, nechodí do 
kostola, nazdáva sa, že  Boha k svojmu životu 
nepotrebuje a že Boh ani nejestvuje. K také-
muto životnému postoju mu dopomohla dl-
horočná propaganda ateizmu, ktorá hlásala, 
že jestvuje iba hmotný svet, ktorý vnímame 
svojimi zmyslami, a v ktorom sa orientujeme 
iba svojimi skúsenosťami, a že okrem tohto 
sveta nejestvuje nič, ani Boh, anjeli, ani duša, 
ani večný život po smrti. Takýto životný  
postoj nazýva Biblia tmou.
A predstavte si, že taký človek postihnutý 
tmou tu počuje radostné ohlasovanie radost-
né správy o tom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. 
Možno si pri tom spomenie na svoje detstvo, 
keď po prvý raz počul o Ježišovi od svojich 
rodičov alebo starých rodičov. A v mysli mu 
oživne, že Ježiš mal rád chudobných, utláča-
ných, vykorisťovaných, prenasledovaných, 
chorých a hriešnikov. A v tej chvíli sa v ňom 
prebúdzajú sympatie k Ježišovi: začína sa mu 
páčiť, že ukrižovaný Ježiš nezostal navždy le-
žať v hrobe, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. 
A keď veriaci v kostole spievajú veľkonoč-
né piesne a on nepozná ich text, pridáva sa 
do spevu, aspoň keď spievajú aleluja. A v tej 
chvíli vzkriesený Pán Ježiš vkladá do jeho 
duše začiatok viery.
Pozrite, v tichej ulici veľkého Paríža žil zná-
my Max Jocob. Zarábal si na biedne živoby-

tie maľovaním obrazov. Nemodlil sa, necho-
dil na bohoslužby, nemal na to čas, ale pri 
práci na obrazoch často premýšľal o tom, či 
jestvuje Boh, či treba veriť v Boha a ako sa 
dostať k viere v Bohu. A Boh ho zato odme-
nil nádherným zážitkom. Raz, keď sa vrátil 
domov z Národnej knižnice , odložil aktovku 
, vyzul si topánky a hľadal si domáce prezuv-
ky, a zdvihol hlavu, zrazu uzrel pri stene, na 
ktorej visel jeho obraz krajiny, nebeské zja-
venie. Uzrel tam stáť postavu zahalenú pláš-
ťom. Podľa známych obrazov spoznával, že je 
to postava vzkrieseného Ježiša. Ježiš mal po-
kojnú a žiarivú tvár. Umelec pred ním padol 
na kolená a zvolal: „Pane , odpusť mi!“ A po-
tom sa mu Ježiš stratil z očí. A tento zážitok 
natoľko otriasol mladým tridsaťtri ročným 
umelcom, že  ho šiel vyrozprávať slávnemu 
španielskemu maliarovi Pablovi Picasso-
vi , a potom požiadal katolíckeho kňaza o 
poručenie vo viere a o krst, pri ktorom mu 
bol krstným otcom spomenutý Picasso. Po 
svojom krste prežíval umelec najkrajšie a 
najšťastnejšie chvíle života v hlbokej viere v 
Boha. Tak veľmi miloval Pána Boha, že celou 
dušou zatúžil stať sa kňazom, aby mohol ľu-
dom ohlasovať, akým šťastím je pre človeka 
hlboká viera v Boha.
Želajme si, aby aj nás vzkriesený Pán Ježiš 
posilnil vo viere v Boha. Želajme si, aby kaž-
dému z nás bol vzkriesený Pán Ježiš cestou k 
Bohu tu na zemi i vo večnosti.

Váš duchovný otec

NETRADIČNÝ ŠKOLSKÝ ROK
Tento školský rok sme všetci začínali s nádejou, že bude lepší ako predchádzajúci. Súkromné 
i pracovné plány boli v mnohých ohľadoch nenaplnené, tak ako aj plány školy, ktorými sme 
chceli žiakom vynahradiť nenaplnený predchádzajúci školský rok . Nádej, že tento školský 
rok bude lepší sa v priebehu roka s vyvíjajúcou pandemickou situáciou menila a s prichádza-
júcimi obmedzeniami sa vytrácali aj plány školy. Pre žiakov, rodičov a učiteľov opäť nastala 
zásadná zmena v školskom vyučovaní. Prišlo obdobie, ktoré sme si už nepriali zažiť. Jeho 
súčasťou boli mnohé obmedzenia a zmeny aj v podmienkach vzdelávania žiakov. Systém 
prezenčného vzdelávania sa zmenil na dištančné vyučovanie. Školské vyučovanie sa zme-
nilo na domácu online výučbu a domáce prostredie zostalo pracovným prostredím. Práca 



...BUĎME OPATRNÍ...
Keď som čítala úryvok od známeho spisova-
teľa Kosztolányi Dezső, tak mi napadlo sčí-
tanie ľudu. Koľko ľudí nepovedalo pravdu 
sami sebe, keď sa dostali k otázke ohľadne 
národnosti? Veru, sami sebe... Veď s tým, že 
nepovieme pravdu, nepodvedieme druhé-
ho, len sám sebe. Tento fakt sa dokázal 
nielen v tomto prípade, ale pri viacerých ži-
votných udalostiach. Alebo aké mám nábo-

ženské vyznanie? Prečo by som sa nepriz- 
nala, že žijem v duchu „viery, nádeje a lás-
ky“?! Prečo by som udusila svoje svedomie? 
Ja len dúfam, že tento sčítací hárok každý 
vyplnil čo najlepšie, podľa svojho svedomia.
...dávajme si na seba pozor... Podľa údajov 
zo Štatistického úradu SR v roku 2020  v 
našej obci na infekciu vírusu COVID – 19 
zomrel 1 človek, avšak rakovinové ochore-

BLAHOŽELANIE K NARODENINÁM
Duchovný otec našej farnosti vdp. JOZEF 
MACHO honorárny dekan sa nedávno dožil 
požehnaných 70.rokov života.
V živote človeka prichádzajú chvíle radosti a 
smútku, chvíle nádeje i beznádeje, chvíle nad-
šenia i sklamania.
Milý pán dekan - 19.marca ste si pripomenuli 
dôležitú, ale aj radostnú chvíľu, kedy Vás Vaša 
drahá matka pred 70.rokmi priviedla na tento 
svet a s radosťou Vás brala do náručia. Spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za tie prežité roky 
Vášho života. Boli to roky naplnené Božou milosťou, Božou láskou a ochranou. Z nich 43 
rokov ste v Božej službe ako Kristov kňaz. Bez kňaza nie je možné sa narodiť ani umrieť. 
Žehná kolísku, manželstvo i truhlu. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. 
Pred ním otvárajú svoje boľavé srdcia. Vždy máme hlboký duchovný zážitok, keď slúžite svä-
tú omšu. Cítime, že sa tam Pán Ježiš obetuje za nás, a Vy ho s láskou vkladáte do našich sŕdc. 
V Božom slove nám často zdôrazňujete vzájomnú lásku a službu v rodinách.
Kňaz je človekom, ktorého slovo padá do srdca a váhou Božej autority preniká do duše silou 
viery. Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro ako skutočný kňaz. Povolanie 
kňaza je ťažké, ale v dnešnom svete veľmi potrebné. Možno sa len hlboko skloniť pred mu-
žom, ktorý sa podujíma na túto službu. 
Ďakujeme Bohu za dar Vašej prítomnosti, ktorou ste nám sprítomnili Ježišovi lásku. Mod-
lime sa, aby Vám osviežujúca a posilňujúca milosť Ducha Svätého pomohla vo Vašej každo-
dennej pastoračnej práci, čím náplní Vaše kňazské heslo: „Aj ja veľmi rád vynaložím všetko, 
ba aj seba samého vydám za Vaše duše.“
Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Boh naplnil svojím požehnaním, dal Vám 
všetky milosti k tomu, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo. Nech Vás sv. Jozef, ktorý 
je Vaším celoživotným patrónom, i naďalej ochraňuje, pomáha a sprevádza na neľahkej pú-
ti-púti pastiera, ktorý vedie svoje stádo do košiara Božieho.
Ešte raz zo srdca všetko dobré!
Ad multos annos, sacerdos!
To Vám vyprosujú Vaši veriaci.

Písal: Mária Molnárová
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home office sa stala každodennou reali-
tou a dištančné vyučovanie sa zo dňa na 
deň stalo nevyhnutnosťou vzdelávania 
žiakov. Žiaci zostali s rodičmi v izolácií 
svojich domovov, v neistote, aké bude 
dištančné vyučovanie, čo žiakom dá a čo 
im vezme.
Úsilím všetkých bolo zabezpečiť žiakom 
každodenný kontakt so školou a kvalit-
ným vzdelávaním. Vyučovanie prebieha-
lo pravidelne, organizované v upravenom 
režime vo vzájomnej spolupráci vyučujú-
cich, rodičov a žiakov. Vyučujúci pristu-

povali k plnohodnotnému vzdelávaniu žiakov zodpovedne s nádejou, že spoločnými silami 
vyučovanie v domácom prostredí zvládneme dobre zabezpečiť. Naplniť vzdelávací obsah v 
organizácií dištančného vzdelávania bola náročná a zodpovedná úloha. K plynulému prie-
behu online vyučovania sme využívali predovšetkým aplikácie programov ZOOM, Google 
Meet a iné dostupné komunikačné zdroje. Žiaci boli aktívni, tvoriví a vnímali vyučovanie v 
tejto podobe ako novú skúsenosť. Využívali vzdelávacie aplikácie a portály, ktoré nám vytvo-
rili priestor na zážitkové učenie aj cez monitor. Pracovali na predmetoch s využitím medzi 
predmetových vzťahov. Projekty a prezentácie, pozorovania tvorili cez online vzdelávacie 
prostredie. V mnohých ohľadoch to bolo náročné obdobie. Vďaka vyučujúcim, ústretovosti 
rodičov, úsiliu žiakov a vzájomnej spolupráci sme dištančné vzdelávanie spoločnými silami 
úspešne zvládli.
Návrat do školy sme prežívali netrpezlivo a s očakávaním. Na základe zlepšujúcej sa epide-
miologickej situácie v našom okrese, po odporúčaní RÚVZ v Nitre a krajského Krízového 
štábu v Nitre zriaďovateľ školy a školského zariadenia obnovil prevádzku základnej a mater-
skej školy od 7.4.2021.Po obnovení vyučovania sa opäť tešíme z návratu do školy, spoločných 
chvíľ a vzájomných stretnutí. Nadviazali sme na získané vedomosti a s radosťou pokračuje-
me vo vzdelávaní žiakov. Tvoríme spoločné projekty a pokračujeme v plánoch školy. Učí-
me sa nanovo spolupracovať a vytvárať si pekné vzťahy. Vychutnávame si spoločné chvíle 
školského života v prítomnosti našich usilovných žiakov. Prajeme si, aby čas, ktorý strávime 
spoločne bol naplnený do konca školského roka len radosťou a príjemnými chvíľami.

Písal: Mgr. Henrieta Šimeková

nie bolo príčinou smrti u 4 ľudí. Vieme, že 
vírus COVID – 19 sa prenáša vzduchom 
ako kvapôčková infekcia. Pri dodržaní všet-
kých opatrení (2 m odstup, umývanie rúk, 
dezinfekcia, vetranie, nosenie rúšok, posil-
nenie imunity) je možné zabrániť šíreniu 
vírusu.  A takisto je možné  sa dať aj zaoč-
kovať proti ochoreniu COVID - 19. Čo pri 
rakovinových ochoreniach nie je možné.
Ale ako sa dá predísť tomuto ochoreniu? 
Možné príčiny – stres, fajčenie, žiarenie, 

azbest, znečistenie vzduchu, alkohol, málo 
pohybu....
Dôležitosť prevencie nemožno príliš zdô-
razňovať. Sem patrí  v krátkosti povedané 
celý náš životný štýl, stravovacie návyky, 
vzduch, čistota pitnej vody, rodinné a pra-
covné podmienky, fyzický a duševný stav, 
naše ekonomické a morálne prostredie.
Navzájom si dávajme pozor..., na zdravie, 
vieru, národnosť...

Písal: Adriana Bezányiová



NÁZOV TERMÍN MIESTO ORGANIZÁTOR

Deň matiek 09.5.2021 Kultúrny dom Obec, MŠ, ZŠ

Stretnutie u Sv. Urbana 29.5.2021 Vinohrady SČK

Deň detí – turistika 29.5.2021 Obec a okolie SČK

Divadelné predstavenie Jún Kultúrny dom Obec

Výstava PaedDr. Viktora Šimeka Jún/Júl Kultúrny dom Obec, SZZ

Obecné dni August Obec Obec + MO

Tanečný dom August CVČ Obec + MO

Prázdninová kvapka krvi August NTS SČK

Súťaž vo varení guláša September CVČ Obec + MO
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KALENDÁR PLÁNOVANÝCH UDALOSTÍ

VÝZVA
Vážení občania,

Obec Žirany, ako vlastník verejnej kanalizácie, Vás upo-
zorňuje na zákaz odvádzania dažďovej vody do splaškovej 
obecnej kanalizácie. Obec vypúšťanie dažďových vôd bude 
priebežne odhaľovať aj pomocou tzv. zadymovania. Keďže 
neoprávneným odvádzaním vody verejnou kanalizáciou 
podľa Trestného zákona č.300/2005 Z. z. dochádza k pá-
chaniu trestného činu „Poškodzovanie a ohrozenie pre-
vádzky všeobecne prospešného zariadenia“ v prípade  zis-
tení neoprávneného vypúšťania vôd do verejnej kanalizácie, 
obec následne podnikne  trestnoprávne kroky.
Zároveň Vás upozorňujeme, 

aby ste  do verejnej kanalizácie nevhadzovali predmety ako 
hygienické vložky, papierové vreckovky, kuchynské utierky, 
detské plienky, vlhčené vreckovky, rúška a pod., ktoré spô-
sobujú poškodenie motorov kalových čerpadiel v čerpacích 
šachtách. Najväčší problém robia nerozpustné vlhčené hygie-
nické utierky, ktoré záchytné hradlice prepustia a spôsobu-
jú zničenie čerpadla a upchatie kanalizačnej siete. Každo-
ročné následné opravy nás stoja nemalé prostriedky. 
Ďakujeme za pochopenie! 

Písal: RO

POĎAKOVANIE 
UČITEĽOM

Úspechov i tvorivej práce bolo tento školský rok naozaj veľa.
Práve preto pochváliť treba tých,

čo za týmito úspechmi i tento rok stoja.
Im rovnako za ich celoročnú prácu naša vďaka patrí,

za to s akou vervou a úsilím každoročne zdolávajú Tatry.

Často možno v tieni zabudnutia stoja,
no hlavne vďaka nim je predsa úspechov, akcií i dobrých
výchovno-vzdelávacích výsledkov tak nespočetne veľa.

Na ich pleciach však bremä leží najťažšie,
keďže formujú to,

čo je pre nás všetkých najdrahšie.

Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má,
pretvárať detskú dušu,

otvárať jej brány poznania dokorán.

V tejto chvíli preto treba našim učiteľom úctu vzdať,
za ich obetavosť, lásku a drahocenný čas,
ktorý žiakom počas celého roka venovali

a na ďalšiu cestu životom ich obetavo pripravovali.

Zdroj: https://www.zones.sk

DRAHÁ MOJA 

  MAMIČKA
Tebe mamička

Malý božtek na líčka, len pre Teba mamička.
Zato, že mi utrieš slzy, keď ma niečo veľmi mrzí.

Utešíš ma, keď som smutná, aj keď pomoc nie je nutná.
Ponúkneš mi správnu radu, odpustíš mi každú zradu.  
Pomôžeš mi riešiť lásky, už máš zo mňa jemné vrásky.

Rozmaznáš ma trošička...
ďakujem Ti, mamička.

Zdroj: https://www.kamzakrasou.sk

DRAHÁ MOJA BABIČKA

Moja babka - Ján Navrátil
V očiach nosí fialky,
na lícach má beláska.

Každú chvíľu povie: „Poď,
babka si ťa poláska.“

Dych má ako harmanček,
čo nám kvitne na lúkach.

Keď sa zraním, povie: „Poď,
mama si ťa pofúka.“

Keď sa bojím, bežím k nej.
Volám: „Joj!“ a „Beda!“

Vystrie ruky, povie: „Poď,
babka si ťa nedá.“

Zdroj: https://www.zones.sk
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OPUSTILI NÁS:

Ľudovít Czilling
Ladislav Szórad
Justína Gálová
Karol Bihary
Valéria Bencová
Verona Pirosová
Juliana Pirošová
Imrich Dallos
Margita Elgyűttová

Vyslovujeme úprimnú sústrasť!

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ:

80 rokov:
Ing. Adam Andráško

70 rokov: 
Veronika Palakyová
Ivana Szórádová
Oľga Szórádová
Agnesa Szórádová
Jozef Macho
Etela Molnárová
Jozef Cvetanov
Katarína Ráczová

60 rokov:
Mária Szóradová
Janka Búšová
Jozef Pajer
Mgr. Judit Maga
Milan Dobiaš
Ivan Kňažovič
Juraj Benc

50 rokov:
Mária Nagyová
Dana Vanyová
Miloš Pajer
Veronika Dallošová

Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia 
a úspechov!

PRIŠLI NA SVET:

Sofia Ďurišová
Paulína Andelová
Branislav Bencz

Rodičom a bábätkám 
prajeme pevné zdravie!

(Pomenované osoby, resp. rodinní príslušníci dali súhlas so spracovaním osobných údajov.)
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TROŠKU RELAXU V CENTRE VOĽNÉHO ČASU


