
 

 

 

Čas nezastavíme 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

  

  

     Každý, kto sa dožije okrúhleho životného jubilea tento sviatok iste rád oslávi 

so svojimi najbližšími v rodine, ale aj so svojimi priateľmi. Presvedčili sme sa o tom aj v 

našom občianskom združení. Členovia klubu dôchodcov už roky oslavujú spoločne, dvakrát v 

roku, s krátkym prerušením v čase covidovej pandémie, svoje narodeniny. 

     V nedeľu 20. októbra sa v spoločenskom dome zišlo skoro 200 seniorov, aby sa vzájomne 

potešili, pohostili, porozprávali v dobrej pohode a priateľskej atmosfére. 

 

    Jubilantov za 2. polrok 2022 bolo 37 a 3 manželské páry oslávili 55 a jeden pár dokonca 70 

rokov spoločného života. Sú to manželia Rudolf a Elena Drahošovci. 

 

Životné jubileá: 

91 rokov - Mária Bilačičová 

90 rokov - Štefan Kabát 

85 rokov - Ľudmila Požgayová, Alojz Polák, Rozália Dobrovodská, Mária Čechová, 

                  Terézia Slováková, Rozália Neradovičová, Štefan Pilváň, 

                  Alžbeta Važanová, Jozef Maroš, Mária Poláková, Štefan Turanský 

80 rokov - Anna Besedičová, Mária Cáriková, Anton Ivánek, Štefan Rábek, 

                  Rozália Fabianková, Štefánia Turanská, Ján Smolinský, Terézia Kršková 

75 rokov - Helena Veruzábová, Mária Krajčírová, Anna Rácová, Jozef Kovačič, 

                  Marta Jánošová, Anna Minarovičová, Oľga Iváková  

70 rokov - Margita Mihalovičová, Naděžda Krajčírová, Eliška Knošková, 

                   Magdaléna Mišovská, Stanislav Víger, Jozefína Neradovičová 

65 rokov - Pavel Juhás, Soňa Juhásová, Mária Bilačičová. 

 

     Vyše polstoročia spoločného života - 55 rokov si pripomenuli manželia: 

- Alojz Polák a manželka Františka 

- Štefan Pogač a manželka Daniela 

- Bohuslav Blecha a manželka Valéria -  /bohužiaľ sa oslavy nemohli zúčastniť/ 

  a v histórii klubu sa doteraz nikto nedožil 70 spoločných rokov ako naši členovia,  

  manželia Rudolf a Elena Drahošovci. 

     Ku krásnym sviatkom zaželali jubilantom veľa zdravia, pohody a spokojnosti 

do ďaľších rokov predsedníčka klubu pani Viera Marošová a zástupca starostu 

pán Martin  Besedič. 

    Oslávencom aj všetkým ich gratulantom zablahoželal aj pozvaný ľudový umelec Peter 

Tokoš zo Smrdák. Prihovoril sa pravou záhoráčtinou. Svoje slovné príspevky kombinoval 



ľudovými piesňami aj vlastnej tvorby.   

     O prípravu sály v spoločesnom dome ako aj o občerstvenie - chlebíčky a vínko, sa postaral 

výbor OZ. 

     Želáme ešte raz všetkým oslávencom všetko najlepšie. 
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