Spoločensko-kultúrne podujatia v našej obci v roku 2018
Tak ako predošlé roky, ani rok 2018 nebol skúpy na rôzne spoločenské akcie a udalosti.
Organizátori sa vždy snažili, aby tá ktorá akcia bola atraktívna pre rôzne vekové skupiny našej
rodnej hrudy. V tomto článku sme si pre Vás pripravili zhrnutie všetkých významných udalostí,
ktoré sa v uplynulom roku stali.

Spoločenské akcie ...
Tradične sa začiatok roka nesie v duchu zábav, plesov. Aj tento rok si Združenie rodičov
školy pri ZŠ s MŠ Dubník dalo záležať na príprave Plesu ZRŠ. Do tanca hrala skupina BONITA
a zábava bola skvelá. Veľkým spestrením bola tombola, vďaka štedrým sponzorom plná
hodnotných cien.
Koncom januára sa konalo na Uvítanie detí do života. Každoročne je to príležitosť, aby
sme si pripomenuli zázrak života. Pán starosta sa novopečeným rodičom vľúdnymi slovami
prihovoril a zaželal im veľa lásky a trpezlivosti pri výchove svojich detí.
Obdobie Fašiangov je čas, kedy sa ešte ľudia môžu do sýta najesť, hlavne mäsa
a mäsových špecialít, keďže Fašiangy sa končia Popolcovou stredou, kedy nastáva obdobie 40dňového pôstu. V tomto období sa u nás stalo pravidlom usporiadať Fašiangovú zabíjačku, kde
pán starosta, poslanci a pracovníci Obecného úradu pripravili obyvateľom našej obce
zabíjačkové špeciality. K dobrej nálade a zábave prispeli členovia klubu dôchodcov, ktorí si
obliekli fašiangové masky.
Novinkou tohto obdobia bola v tomto roku príprava fánok, ktoré sú typickým
vyprážaným pečivom podávaným v čase Fašiangov. Tejto príjemnej úlohy sa zhostili členovia
Klubu dôchodcov. Onedlho sa celým klubom šírila omamná vôňa tejto sladkej chrumkavej
dobroty.
Marec je mesiacom kníh. Z nich čerpáme odvekú múdrosť našich predkov, ale aj
relaxujeme pri románoch či detektívkach. Jan Amos Komenský raz povedal „Ten, kto nemiluje
knihy, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ Z toho dôvodu
vedieme už malé deti k láske ku knihám, k láske k múdrosti. V našej obci máme skvelo
vybavenú knižnicu, ktorá skrýva mnohé poklady.
Napriek tomu, že sviatok žien – Medzinárodný deň žien, sa už neoslavuje tak masovo
ako v minulosti, v našej obci si tento pekný zvyk poďakovať sa ženám uchovali. Naši najmenší
– deti z MŠ a mladší žiaci zo ZŠ si pre členky Klubu dôchodcov pripravili krátky kultúrny
program, v ktorom nechýbal tanec, spev či recitácia. S poďakovaním sa pridal aj pán starosta,
ktorý tiež neprišiel naprázdno – v náručí mal typický kvet tohto sviatku – karafiáty.
Napriek tomu, že nás knihy naučia veľa múdrosti, bez učiteľov by sme sa k nej dostali
len veľmi ťažko. Práve oni nás učia prvé písmenká, zoznamujú s krátkym a neskôr aj dlhším
a ťažším textom. Oni nás učia, ako rozmýšľať, ako si vziať z kníh to užitočné. Za toto im patrí
veľká vďaka.
V našej obci máme aj netradičný sviatok – Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný
sviatok, ktorý upozorňuje na to, aký dopad má ničenie prírody na náš život. Počas tohto sviatku
sa všetci dobrovoľníci, ktorým nie je príroda ľahostajná, zídu pri Obecnom úrade. Odtiaľ

vyrážajú do okolia obce, ktoré, žiaľ, nezdobia len kopce a vinohrady, ale aj čierne skládky
komunálneho a stavebného odpadu. Každý z nás by sa mal začať správať zodpovedne, lebo
prírodu a Zem máme len jednu. Pamätajme, že všetko, čo dnes spravíme proti prírode sa
niekoľkonásobne vráti našim budúcim generáciám.
Aj tento rok sa žiaci základnej školy zapojili do zbierky a osvety, ktorú organizuje Liga
proti rakovine. Celá akcia sa niesla pod heslom „Zmeňme spolu piatok 13. na lepší deň, deň
narcisov.
S májom sa spája dávna tradícia stavania mája. V našej obci je pravidlom stavať májový
strom, a už po druhýkrát ho postavili v parku Levente, ktorý sa od svojej renovácie stal
vyhľadávaným miestom na oddych i slávnostné akcie. Na stavaní mája nechýbali členovia
Klubu dôchodcov, ktorí priniesli pestro vyzdobený májový strom. Nasledovalo slávnostné
otvorenie, ktorého sa ujali mažoretky. Prítomným sa prihovorila riaditeľka školy i pán starosta,
ktorí im zaželali príjemný kultúrny zážitok v podobe tanca, spevu a recitácie nielen od
najmenších detí a žiakov ZŠ, ale aj od speváckeho zboru Nefelejcs a od členov Klubu
dôchodcov. „Zlatým klincom“ programu bolo postavenie májového stromu. Po slávnosti
ponúkol pán starosta všetkých prítomných občerstvením.
Tento rok sme sa rozhodli, že do života uvedieme aj nové akcie. Jednou z nich bola
„Retro zábava“, ktorú zorganizovalo Združenie rodičov školy pri miestnej Základnej škole
s materskou školou. Všetci zúčastnení sa preniesli do „zlatých“ dvadsiatych rokov dvadsiateho
storočia. Vďaka štedrým sponzorom sa v priebehu večera uskutočnila aj tombola s množstvom
zaujímavých cien. Túto začatú tradíciu by sme chceli preniesť aj do budúcnosti, nasleduje
obdobie rock&rollu.
Najkrajšie povolanie pre ženu (či už fyzickou alebo duchovnou) je byť matkou. Preto
sa deti a žiaci tunajšej materskej a základnej školy každoročne snažia svojim mamkám,
babkám, krstným mamám poďakovať za ich obetavú a láskavú výchovu v podobe kultúrneho
predstavenia, v ktorom nemôžu chýbať tance, piesne, básne a rôzne úsmevné i poučné scénky.
Na konci predstavenia čaká každú mamku, babku či krstnú mamu malá pozornosť od pána
starostu – muškát.
Ďalšou novinkou bol v našej obci Deň rodiny. Spoločne ho zorganizovali Obecný úrad
a Základná škola s materskou školou. Mnoho rodín sa rozhodlo stráviť sobotu v kruhu svojich
najbližších a súťažiť o skvelé ceny. Na prítomných čakali rôzne vedomostné a športové súťaže.
Na konci sa všetci mohli tešiť nielen z bohatých cien ale aj z výborného občerstvenia –
podplamenníka, pripraveného v peci.
V živote každého človeka príde čas lúčenia s niekým, niečím. Na konci školského roka
sa smutno-veselej povinnosti nevyhnú predškoláci, ktorí sa lúčia so škôlkou a škôlkarskými
kamarátmi a deviataci, ktorí sa lúčia so školou a s kamarátmi z nižších ročníkov.
Pozitívny vplyv seniorov na deti je neodškriepiteľný. Toto vedia aj členovia Klubu
dôchodcov. Z toho dôvodu už niekoľko rokov organizujú pre deti z materskej školy spoločnú
opekačku na zadnom dvore Klubu dôchodcov. Pri ohníku a chutných špekačkách si spolu
zaspomínajú, aké bolo ich detstvo, s akými hračkami sa hrali a ako poslúchali svojich rodičov.

Najdlhšie trvajúcou akciou s množstvom atrakcií, súťaží a vystúpení sú bezpochyby Dni
obce. Ani tento rok sa organizátori (Obecný úrad) nezostali v hanbe a pripravili víkend bohatý
na rôzne atrakcie.
Od nepamäti prichádza koncom augusta čas poďakovať sa za úrodu. Aj v tomto roku si
obecný úrad a členovia Klubu dôchodcov vzali za úlohu zrealizovať slávnosť - Posvätenie
nového chleba. K tejto úlohe pristúpili dôstojne a s pokorou. Výsledkom bola dojemná svätá
omša, kde všetci prítomní úprimne poďakovali za tohtoročnú úrodu.
Neodmysliteľnou súčasťou septembra je Slávnostné otvorenie školského roka. Aj tento
rok privítali žiakov pani riaditeľka i pán starosta. Zaželali prítomným veľa trpezlivosti a chuti
do učenia. Nových prváčikov čakal nielen nový „svet“, ale aj milé prekvapenie od pána starostu
– omaľovánka a farebné ceruzky.
Na začiatku jesene sa organizátori – Obecný úrad a Základná škola s materskou školou
rozhodli oživiť tradíciu Oberačkových slávností. Vďaka NSK Základná škola získala dotáciu
na projekt Návrat k tradíciám, v rámci ktorého sa dali ušiť krojové šaty. Mládenci, dievčatá
i richtár s richtárkou na koči spevom a dobrou náladou pozývali všetkých občanov na kultúrne
predstavenie, ktoré sa uskutočnilo v parku Levente. Vystúpili mladí ľudia z obce, deti materskej
a základnej školy, členovia Klubu dôchodcov a spevácky zbor Nefelejcs. Touto tradíciou by
sme chceli pokračovať aj v budúcnosti.
V októbri si pripomíname Mesiac úcty k starším. Tento rok si mladší žiaci základnej
školy a deti materskej školy pripravili milý program pre členov Klubu aby tak preukázali našu
úctu.

Pripravované udalosti a akcie ...

Počas jesenných dní pán starosta a poslanci Obecného zastupiteľstva si uctia pamiatku
vojakov padlých počas prvej a druhej svetovej vojny a tiež pamiatku zosnulého Árpáda
Szénassyho.
Tento rok v novembri sa uskutočnia komunálne voľby. Budeme si voliť starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Pri príležitosti hodov sa pripravuje predstavenie Felvidéki Rock Színház Po stopách
legiend (Legendák nyomában). Vo večerných hodinách sa bude konať Hodová zábava, ktorú
organizuje TJ Družstevník Dubník. Do tanca bude hrať DJ Mendóza. V nedeľu bude slávnostná
svätá omša v rímsko-katolíckom kostole sv. Alžbety.
V novembri sa pripravuje aj stretnutie podnikateľov, kde sa vedenie obce poďakuje
miestnym podnikateľom za spoluprácu.
V decembri prichádza advent. Pri tejto príležitosti sa plánuje vysvätenie adventného
venca na námestí pred Obecným úradom. Na námestí bude postavený ďalší symbol vianočného
času – Betlehem.
Pre našich najmenších, ale i väčších si ujo Mikuláš už pripravuje dobroty, ktoré rozdá
v parku Levente.

Čakanie na Vianoce nám spríjemnia deti a žiaci materskej školy a základnej školy na
Vianočnej akadémii.
Členovia Klubu dôchodcov si už vytvorili tradíciu, ktorú neobídu ani tento rok. V Klube
dôchodcov si pri spievaní kolied spolu ukuchtia Vianočnú kapustnicu.
Tak, ako predošlé roky aj tento rok plánujeme s prípravou akcie „Daruj Vianoce“.
Pracovníčka Obecného úradu spolu so žiačkami základnej školy, ktoré sú oblečené za anjelov
navštevujú starých a osamelých občanov našej obce. Nezabúdajú však ani na tých
spoluobčanov, ktorí žijú v Domovoch sociálnych služieb. Rok 2018 bol bohatý na rôzne
udalosti a akcie. Dúfame, že rok 2019 sa nedá zahanbiť a prajeme Vám, aby budúci rok
priniesol každému to, čo si v najhlbšom kúte svojej duše želá.

Társadalmi, kulturális események községünkben a 2018- as évben
A korábbi évekhez hasonlóan a 2018-as év is gazdag volt a különböző társadalmi és kulturális
események terén. A szervezők mindig arra törekedtek, hogy az eseményeket vonzóvá tegyék
minden korosztály számára. Ebben a cikkben összeállítottunk egy összefoglalót, ami tükrözi
az egész év rendezvényeit.

Társadalmi események ...
Hagyományosan az év elejét mulatozással és bállal nyitottuk meg. Ebben az évben is az
Általános iskola és óvoda mellet működő Szülői szövetség szervezte a bált. A tánchoz a zenét
BONITA együttes szolgáltatta, és a táncmulatság igen sikeres volt. Támogatóknak
köszönhetően a tombola bőséges volt, tele értékes nyereményekkel.
Január végén pár évre visszamenőleg szokássá vált az újszülött gyermekek köszöntése.
Minden évben lehetőség nyílik arra, hogy emlékezzünk az élet csodájára. Községünk
polgármestere, az újszülött gyermekek szüleihez szívből szóló szavakkal kívánt sok szeretetet
és türelmet a gyerekek neveléséhez.
Farsang – ahoz az időszakhoz tartozik, mikor az emberek vígan mulatoznak, jókat esznek,
főleg húsból készült ételeket, mert ezután következik a 40 napig tartó nagyböjt. Ebben az
időszakban már hagyományosan községünkben farsangi disznó ölés van megrendezve.
Községünk polgármestere, képviselő testület és a községi hivatal dolgozói disznótoros
ínyencségek kóstolójával kedveskedtek a falunk lakosainak és az érdeklődőknek. Jókedvhez,
mulatozáshoz a farsangi maszkokba öltözött nyugdíjas klub tagjai járultak hozzá.
Ennek az időszaknak az újdonsága ebben az évben a fánkok készítése volt, amelyek tipikusan
a farsangot szimbolizálják. Ezt a kellemes tevékenységet a nyugdíjas klub tagjai vitték végbe.
Egész klubban elterjedt az édes, ropogós finomságnak illata.
Március a könyvek hónapja. Könyveinkből merítsük az őseink bölcsességét, de pihenünk is
miközben egy szép regényt, vagy izgalmas bűnügyi könyvet olvasunk. A híres nemzetek
tanítója -Jan Amos Komenský mondta: "Aki nem szereti a könyveket, nem szereti a
bölcsességet. Aki nem szereti a bölcsességet, oktalanná válik". Ezért neveljük arra a
gyermekeket, hogy szeressék a könyveket, szeressék a bölcsességet. Egy nap az óvoda
gyermekei úgy döntöttek, hogy felfedezik ezeket a kincseket. Segítségükre volt a helyi
könyvtáros és a tanítók. A könyvek révén a délelőtti órákban mesés helyekre jutottak el, és
gyönyörű emlékekkel tértek vissza az óvodába.
Annak ellenére, hogy ma már nem ünneplik olyan intenzíven a „nemzetközi nőnapot“, mint
régen, de községünkben a nyugdíjas klub jóvoltából, ez a szép szokás megmaradt. A kultúr
műsort az óvoda és iskola gyermekei adták elő, amelyből nem hiányzott a tánc, ének és vers.
A hölgyeket köszöntötte községünk polgármestere, aki szintén nem jött üres kézzel. Minden
jelenlévő nőnek az erre jellemző virágot – szegfűt adott át.
Bár a könyvek sok bölcsességet adnak át nekünk, de a tanítók nélkül nagyon nehezen jutnánk
hozzá. Ők azok, akik megtanítják nekünk az első betűket, megismertetik velünk a rövid és
később hosszabb és nehezebb szövegeket. Ők tanítják, hogyan gondolkodjunk, hogyan
hasznosítsuk a könyvekből megismert szöveget. Ezért nagy köszönet jár nekik.

A mi községünkben is megtartsuk a Föld Napját. Ez egy ökológiailag motivált nap, amely
kiemeli a természet rombolásának hatását az életünkre. Ezen a napon minden önkéntes,
akinek nem közömbös a természet, összejön a községi hivatal előtt. Onnan indulnak a falu
körül, amelyet, sajnos, nem csak hegyek és szőlőültetvények veszik körül, de illegális
hulladéklerakatok is, amik kommunális és építési hulladékot tartalmaznak.
Mindannyiunknak felelősségteljesen kell viselkednünk, mert természetünk és Földünk is
csak egy van. Emlékezzünk arra, hogy mindaz, amit ma a természet ellen teszünk, később
visszatér a jövő nemzedékéhez.
Az általános iskolai diákjai ebben az évben is részt vettek a Rákellenes Szövetség által
szervezett gyűjtésbe. Az egész esemény egy jelszó alatt ment végbe: „Változtassuk meg
péntek 13 – át egy jobb napra, Nárcisz Napra“.
Májushoz kapcsolódik a májusfa állítása, amely községünkben hagyománnyá vált. Már
másodízben volt felállítva a Levente parkba. A park felújítása után közkedvelté vált ez a hely
az emberek körében, és ha az időjárás kedvező, az ünnepi események itt zajlanak le. Ezen az
ünnepen nem hiányozhattak a nyugdíjas klub tagjai, akik egy színes szallagokkal díszített
májusi ágat hoztak. Az ünnepséget községünk mazsorettjei nyitották meg. A jelenlévőket
köszöntötte az iskola igazgatónője és községünk polgármestere aki jó szórakozást kívánt
a kultúr műsorhoz. Vidám tánc, ének és versek hangoztak el, nem csak az óvodás és iskolás
diákoktól, hanem a Nefelejcs énekkartól és a nyugdíjas klub tagjaitól is.
Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy falunk kultúr eseményei közé bevezetünk új
szórakozási rendezvényeket. Ezek közé tartozott a "Retro mulatság", amelyet az Iskola és
óvoda mellett működő Szülői Szövetség szervezte. Minden résztvevő visszatért az elmúlt
század "arany" húszas éveibe. Támogatóinknak köszönhetően sok díjat osztottunk szét.
A jövőben is szeretnénk ezt a hagyományt tovább vinni, most a rock&roll időszaka vár ránk.
A nő legszebb foglalkozása (fizikai vagy lelki), hogy anya legyen. Ugyanakkor meg kell
jegyeznünk, hogy ez egy nagyon igényes hivatás is. Ezért a helyi óvoda és az általános iskola
diákjai igyekeznek az édesanyáknak, nagymamáknak, keresztmamáknak köszönet mondani az
ők odaadó és szerető foglalkozásukért. Anyák napja alkalmából kultúr műsort készítenek, a
programból nem hiányozhatnak a táncok, dalok, versek és különböző szórakoztató és
tanulságos jelenetek. Községünk polgármestere a műsor befejeztével minden jelenlévő
édesanyának, nagymamának, tiszteletét fejezi ki egy cserepes virággal- muskántlival.
Községünkben egy új rendezvény is kezdetét vette a „Családok napja“. Az egész program
megszervezését a községi hivatal, általános iskola és óvoda vette feladatául. Sok család
döntött úgy, hogy ezt a szombati napot együtt tölti a gyermekeivel, hogy együtt
versenyezenek a remek díjakért. A jelenlévőkre különböző vetélkedő és sportesemények
vártak. Program végeztével a résztvevők nemcsak a kitünő díjaknak örülhettek, hanem
a finom lepénynek is, ami az új kemencében készült.
Június hónap végeztével sor kerül az óvoda és iskola diákjai között a búcsúra. A tanév végén,
kicsit szomorkás szívvel, de egyben örömmel megtörténik a elköszönés az óvodától és
iskolától, melyet nem lehet elkerülni.
Az idősek pozitív hatása a gyermekekre vitathatatlan. Ezzel tisztába vannak a nyugdíjas klub
tagjai is. Ezen okból már több éven át az óvoda gyermekeinek szerveznek közös kolbász
sütést a tábortűznél. Sütögetés közben felelevenednek a gyermekkori emlékek, a régi idők

játékai és elbeszélgetnek azokról az időkről, amikor ők is gyermekek voltak, hogyan kellett
engedelmeskedniük a szüleiknek.
A leghosszabban tartó események közé kétségkívül tartoznak sok látnivalóval, versenyekkel
és előadásokkal a Falunapok. A községi hivatal ebben az évben is igyekezett hogy
színvonalas és tartalmas hétvégi programokat szervezzen meg. Az ünnepi kultúrműsort
falunk mazsorettjei nyitották meg, ezt követte községünk polgármesterének ünnepi beszéde.
Majd az iskola és óvoda gyermekei, Nefelejcs énnekkar, nyugdíjas klub tagjai és
községünkben élő tehetséges előadók következtek. Az esti órákban a híres magyarországi
Irigy Hónaljmirigy lépett fel.
A szombat est utcabállal zárult, zenét biztosította DJ Channelland Zolly. Vasárnap halász
versennyel folytatódott a falunapi program. Ligetben a helyi vadászok egyesülete aszfalt
galamb lövész versenyt rendezett. A falu első írásos megemlítésének évfordulójára ünnepi
szentmisére került sor a Szent Erzsébet római katolikus templomban.
Minden év augusztus végén köszönetet mondunk a gabona betakarításáért. Ebben az évben is
a községi hivatal és a nyugdíjas klub tagjai egy szép ünnepi műsort adtak elő - az Új Kenyér
megszentelése alkalmából. Az ünnep szent misével folytatódott, ahol hálát adtunk az idei bő
termésért.
Elengedhetetlen része szeptember elejének a tanév megnyitó ünnepsége. Az iskola
igazgatónője és a polgármester úr köszöntötték a diákokat. Midnyájuknak kívántak nagyon
sok türelmet és erőt a tanuláshoz. A kis elsősöket nemcsak egy új "világ" várta, hanem egy
kellemes meglepetés községünk polgármesterétől – kifestőket és színes ceruzákat kaptak.
Az ősz megkezdtével a községi hivatal, helyi óvoda és alapiskola úgy döntöttek, hogy
újjáélesztik az egykori Szüreti ünnepség hagyományait. Az alapiskola benevezett Nyitra
megye kultúr projektjébe, mely sikeres lett, és ez által pénzügyi támogatást kapott. A tervezet
címe "Térjünk vissza hagyományainkhoz". Ezen keresztül népviseleti ruhákat varattunk,
melyeket községünk leányai viseltek az ünnepség alatt. A bíró és bírónő feldíszített
hintóból köszöntötték a falu lakosságát. Lányok a legényekkel és a Nefelejcs énekarral
lovaskocsin énekszóval, jókedvel, hívták falunk lakosait az ünnepi műsorra, melyre a Levente
kertben került sor. A falu fiataljai az iskola és óvoda gyermekei, Nyugdíjas Klub tagjai és
a Nefelejcs énekkar léptek fel nagyon szép és vidám programmal. Ezt a hagyományt
szeretnénk tovább vinni a jövőben is.
Október az idős emberek iránti tisztelet hónapja. Ebben az évben az alapiskola diákjai és
óvoda gyermekei kultúr műsorral kedveskedtek a nyugdíjas klub tagjainak.
Készületben lévő eseményeink és akcióink ...
Minden év november elején községünk polgármestere a képviselő testület tagjaival mécses
gyújtással és koszorúzással emlékeznek meg a világháborúban elesett hősök sírjánál.
Komáromban Dr. Szénássy Árpád síremlékénél, Csúz község tiszteletbeli polgára emlékére,
szintén mécsest gyújtanak, és emlék koszorút helyeznek el.
Ez év novemberében helyi választásokra kerül sor. Község polgármesterét és az
önkormányzat képviselőit választjuk.

Búcsú alkalmából a Felvidéki Rock Színház, előadására kerül sor „Legendák nyomában“ és
„Beszterce osztroma“ címmel. Ezt követően a helyi sportegyesület mulatságot szervez, zenét
biztosítsa DJ Mendoza. Vasárnap, a védőszentünk – Szent Erzsébet emlékére lesz megtartva
a szent mise.
Novemberre van betervezve a magánválalkozók találkozója, ahol községünk polgármestere
megköszönni az egész évi támogatást.
Decemberben érkezik az advent, amely a legszebb ünnepre készít fel minket. Ez alkalomból
tervezzük megszentelni a községi hivatal előtt feldiszített adventi koszorút.
Karácsony szimbólumához tartozik a Betlehem, amely szintén a községi hivatal előtt lesz
felátítva.
Falunk összes gyermekeinek a Mikulás bácsi sok finomságot készít. Gyermekek a csomagot
szép verssel, vagy énekkel köszönik meg.
Az ünnepre való várakozást iskolánk és óvodánk gyermekei az elkészített karácsonyi
műsorral teszik meghitebbé.
A nyugdíjas klubban már hagyománnyá vált a karácsony megünneplése, mely énekekkel,
jókívánságokkal és ünnepi káposzta készítésével telik.
Úgy, mint az előző években, ebben az évben is tervezzük az „Ajándékozz karácsonyt“ – nevű
akciónkat. Községi hivatal dolgozója az iskola tanulóival együtt, akik angyaloknak vannak
felöltözve meglátogatják községünk idős,magányos lakosait. Nem feledkeznek meg azokról
sem, akik elkerültek falunkból és szociális otthonokban élnek.
A 2018-as év nagyon gazdag volt külömböző eseményekben és tevékenységekben. Reméljük,
hogy a 2019–es év sem fog csalódást okozni, és kívánjuk, hogy az elkövetkező időszak
mindenkinek csak azt hozza, amire lelke mélyében vágyik.

