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Drahí naši čitatelia, sme nesmieme radi,
že Vás naše noviny ešte neomrzeli a stále im ostávate
verní. V tomto čísle sme opä! pripravili nové články,
ktoré spríjemnia Vaše chvíle oddychu počas chladných
jesenných dní.
Dozviete sa, ako začal školský rok v materskej škole,
Prečo by! či nebyť na Facebooku, čo nového na
Cirovkách a tiež ai to, aklÍ ďalší talent má naša dedina.
Miško Kiššimon prezradí
ďalší kúsok z našej histórie
a čo to Vám bližšie
prezradíme aj zo súčasnosti.

Príjemné čítanie
praje
REDAKČNA RADA
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80 rokov:
JánŠramka

82 rokov:

t 21.10.

Ján Strhár (81r.)

Štefan Hromada

83 rokov:
Anna lisková

05.09. Oliver a Jakub Klačovci
05.10. Frederika Dudášová
11.10. Vivien Majorošová

15.10.
Petra Futáková
&
Ladislav Klačo

20rokov:
Martin Šalko

30 rokov
Ján Ffaška
Eva Dillhoffová

50 rokov:
Marian Šramka

75 rokov:
Pavel Príbeli
Anna Uhrínová

87 rokov:
Zuzana Strhárska

Cez horúce augustové dni bol
v MŠ pracovný ruch. Maľovala sa veľká
trieda, kuchyňa a šatňa. Okrem toho
pracovníci
OCÚ vynovili
vonkajšiu
stenu, ktorá bola veľmi poškodená.
Z veľkoskladu
učebných
pomôcok sme zakúpili pre deti do triedy
bábiky, autíčka, vtáčiky, lego, hračky na
rozvíjanie matematických predstáv, na
školský
dvor
piknikový
stôl
s lavicami, na
telovýchovnú
činnosť
kompletnú rozvojovú sadu.
Aj
takýmto
spôsobom
skvalitňujemem
výchovno
vzdelávaci u prácu s deťmi v materskej
škole.
Po dlhom horúcom lete sa
otvorila
brána
materskej
školy
5. septembra dokorán. Niektoré deti
prichádzali usmiatae a netrpezlivé, čo
nvého ich tam čaká a tie čo prvýkrát
prekročili prah materskej školy boli
ustráchané, rozpačité a aj s plačom.

Na prvé slzičky deti už dávno zabudli
a plač vystriedal úsmev, ktorý im zdobí
tváričky každý deň. MŠ navštevuje 12
detí, z toho 5 pred školákov
a 7
malákov.
Za uplynulé dva mesiace sme
už stihli dvakrát navštíviť divadelné
predstavenie,
na ktoré nás pozvala
Základná
škola
v Želovciach.
V priestoroch základnej školy sme sa
boli pozrieť s predškolákmi a zúčastnili
sme sa aj riadnej vyučovacej hodiny,
aby deti videli, čo ich na rok čaká.

Naši škôlkári s pani riaditelkou

Tieto kočky sa do škôlky určite tešili.·
Hanička Jánošíková, Viktorka Dudášová,
Saška Balgová a Ivanka Blahová

Rýchlo si však našli nových kamarátov,
množstvo
hračiek
a iné, pre nich
neprebádané
a zaujímavé
veci.
V neposlednom
rade
ich privinula
láskavá ruka pani učiteľky.

Spolu s rodičmi sme 11. októbra usporiadali
púšťanie
šarkanov
spojené s vychádzkou do okolia obce.
Šarkany lietali vysoko, deti boli šikovné
a tak bol pre nich pripravený aj darček
v podobe cukríkov, ktoré nachádzali
všade po lúke
popri ceste. Po
vychádzke nám dobre padol oddych,
koláč i čaj pri pivniciach (ďakujeme
Evke Sabovej) V najbližších dňoch nás
čakajú tvorivé dielne a vyrezávanie
tekvicových strašiakov a posedenie so
starými
rodičmi
v rámci októbra mesiaca úcty k starším. Deti si pre
starkých pripravili pestrý program.
-Anna Fajčíková - riaditeľka MŠ-

Iste neušlo nikoho pozomasti velké
hl'adanie talentov v posledných rokoch.
Do takýchto reality-show sa dostali mnohí,
ktorí vedia krásne spievať,
perfektne tancovať,
či predvádzať rôzne kúzla.
My sme našli v Selešťanoch talent v pečení
nádhemých zákuskov.
Nech sa páči, predstaví sa Vám pani
Gabika Oremová ...

"Moja
matka
pracovala
na
vtedajšom Miestnom národnom výbore a
zároveň zastávala rôzne funkcie. Preto som
vel'kú časť detstva prežila na školeniach a
kurzoch, ktoré sa hlavne v zimnom čase
pravidelne
organizovali.
Najviac som sa
vždy tešila na majstra cukrára. Bol to milý
pán na dôchodku, nikde sa neponáhl'al a
trpezlivo
žienkam
odovzdával
vzácne
skúsenosti, ktoré v žiadnej kuchárskej knihe
nenájdete.
Hoci ma tam väčšinou nikto
nebral vážne, naučila som sa množstvo
užitočných vecí, ktoré celý život využívam.

... takéhoto sumca neulovíme

ani v rybníku ...

Okrem toho som absolvovala ZUŠ
- výtvarný odbor a preto som pečenie
chápala ako tvorivú činnosť. Pravidelne
som v adventnom aj v pôstnom období
vyrábala najrôznejšie ozdoby a vence
z cesta, ktoré sa len suši lo a potom
mal'ovalo alakovalo.
Sú to tri roky, čo sme sa vrátili z
Anglicka. Dlhý čas, ktorý sme tam prežili
nás poznačil aj obohatil. Ja som obdivovala
ich cukrárske umenie a snažila som sa, čo
najviac si zapamätať. Bol to pre mňa d'al'ší

stupeň vzdelania v cukrárčine a doma som!5
sa pustila do práce.
Je to však vel'mi náročný koníček,
rovnako na čas aj peniaze. Torta sa vždy
kladie na slávnostný stôl. Má ho zdobiť a
má byť sladkou bodkou na záver. Musí byť
pekná aj dobrá a upečená s láskou z
prvotriednych surovín.

... niečo pre vášnivých pestovateľov

hrozna

Ja najradšej robím modelované a
mal'ované torty. Nepoužívam takmer žiadne
formy
a vždy tortu
urobím
za dva,
maximálne
tri dni. Najskôr si pripravím
šablónu,
podl'a nej korpusy
nakrájam,
spojím krémom a dobre zachladím.
Pri
zložitejších
je premýšľanie
a plánovanie
často dlhšie, ako samotné pečenie.
Torty plním najrôznejšími plnkami
vyrobenými zo smotany, vajíčok, čokolády,
masla
a vel'mi
rada
varím
anglickú
karamelovú.
Často
používam
punčovú
hmotu, ktorou tvarujem modelované torty. S
modernými poťahovými hmotami, formami,
farbami sa dnes dá vytvoriť takmer všetko a
preto sa tomu venuje stále viac žien. Aj tu,
ako pri všetkom, čo sa konzumuje platí sto ľudí, sto chutí.
Pre mňa je to hlavne kreatívna
činnosť, ktorej výsledkom má byť originálna,
voňavá tortička, ktorá má potešiť oko aj
maškrtné jazýčky."
-Gabriela Oremová-

KEĎ PRiŠLA KARTiČKA NARUKOVAŤ
Neviem prečo, ale až teraz mi
napadlo, že už aj toto je história. Dúfam,
že sa už nebude nikdy opakovat'! A keď
hovorím história, tak preto, lebo je tomu
už viac než päťdesiat rokov a súčasná
mladá generácia, našťastie, už ani nevie
čo to je a ako to bolo, ...keď prišla
kartička narukovať... Ako čerstvý regrút
som vtedy v roku 1959 pracoval na
Štátnom
Majetku
v Obeckove
ako
Farmár. Bol som najmladším farmárom
v celej vtedajšej republike. Krátko na to
súdruhovia tento názov funkcie ako aj
mnoho iných vecí zrušili a zakázali, lebo
znel príliš americky, čo bola zase pravda
a to sa neodpúšťalo.
Ráno o siedmej som sa mal
hlásiť na vojenskom velitel'stve v Modrom
Kameni,
ale večer o desiatej
som
v Obeckove ešte nemal komu odovzdať
funkciu, lebo nik si ju prevziať neprišiel.
Nuž zo strany
nadriadených
bola
zodpovednosť nulová a bolo to prosím
v časoch, o ktorom mnohí terajší a ešte
stále prispatí I'udkovia hovoria, že dobre
už bolo! Nuž čo, zavrel som kanceláriu,
kl'úč zavesil na stenu vedl'a dverí, aby ho
prípadní zlodeji nemuseli dlho hl'adať,
sadol na bicykel a o jedenástej som bol
doma
v Selešťanoch.
Mama
vel'mi
plakala, ale čo už.

Ráno plakala mama ešte viac,
lebo ja som chcel ísť v teplákovej súprave
a ona mi kúpila nový krásny oblek aj
topánky. Aby bol pokoj, narukoval som
v tom, čo mi ona kúpila! Z Modrého
Kameňa nás previezli autom do Lučenca
na stanicu, kde už na nás čakali vagóny.
Konečná stanica Cheb! Ani hádam
nemusím hovoriť, že .malaqelo" tieklo
potokom. Mestečko Cheb bolo mojím
domovom
celých
dvadsaťsedem
mesiacov, lebo sa do to toho, keď sme
mali ísť do civilu zamiešal berlínsky múr.
Samotná
vojenčina
v tých
časoch bola bez rádia, bez fotoaparátov,
ale zato .nepriateľov" nášho pracujúceho
I'udu boli celé mračná. Všade, na každom
kroku, za každým stromom, pri každom
pive. Silu armády sme prezentovali na
spartakiádach
a po
základnom
trojmesačnom výcviku to už boli len dva
roky
vegetovania
na
kadejakých
brigádach. Zbytočne stratené dva roky,
z aj tak krátkeho života. Známych som
mal len Janka Buriša a Jožka Bartóka
z Obeckova, ale neskôr sa mi prihlásil
Ján
Kišš
z Vrbovky,
ktorý
býval
v neďalekom hraničnom pásme. Medzi
zaujímavosti by som zaradil stretnutie so
Štefanom
Filipom zo Záhoriec
na
mládežníckom zjazde v Prahe a neplánované
služobné
stretnutie
s mladým
ministrom národnej obrany Kuby Raulorn
Kastrom, dnešným prezidentom, z čoho
som však mal v konečnom dôsledku
mnoho vyšetrovaní a nepríjemností. Za
celú dobu vojenčiny bola návšteva doma
len dvakrát dovolená a to bolo všetko.
A čo na záver? Zase to bol len
vel'ký plač. Mama vel'mi plakala, keď po
narukovaní sa jej vrátil balík so šatstvom
v ktorom boli staré vyčaptané topánky
a namiesto krásnych nových šiat ktoré mi
kúpila a v ktorých som narukoval, boli
staré, zodraté šaty ako od bezdomovca.
To sa mi však priznala len keď som už
bol dávno v civile! No čo už, tak sa
skončil príbeh ten a skryl sa opäť do
písmen.

VOJACI V ZÁLOHE
Úradné
noviny
župy
XVIII.
IPohronskejl 1.septembra 1925 na titulnej
strane
priniesli
nasledujúci
oznam:
Uverejnenie soznamu osôb, ktorým nemohli
byť doručené vojenské preukazy.
Všetkým okresným a notárskym úradom,
obecným úradom, četníckym velitel'stvám,
policajným
komisariátom
a četníckym
staniciam. MNO po dohode s ministerstvom
vnútra
roku
1924 nariadilo zmenu
oznamovania soznamov osôb, ktorým sa
nemohly vojenské knížky,
preukazy,
prepúšťacie listy doručiť z príčiny, že ich
pobyt je neznámy, alebo že sa osídlili
v cudzine bez toho, žeby
prostredníka
menovali.
Oznámenie
menoslovu
v úradných novinách - že im nemohli byť
doručené. Soznamy musia byť v úradovni
k nahliadnutiu na 30 dní i verejnou
vyhláškou
a v mieste obvyklým
iným
spôsobom Ibubnoml
upozorniť, že sú
soznamy k nahliadnutiu vyložené.
Musím tu poznamenať, že okrem
desiatnika v zálohe Gauslera Ondreja sa
vždy jednalo o vojakov v zálohe. Pre
skrátenie uvediem, že tam bol uvedený rok
narodenia, lrok odvodu a osobné číslo, údaje ktoré neuvádzaml,
príslušnosť
k útvaru, posledné bydlisko, krstné meno
otca a rodné meno matky. A prečo to všetko
po tol'kých rokoch potrebujeme? No,
nepotrebujeme. Lenže v tých rokoch bola
svetová hospodárska kríza a migráciu za
prácou máme ako v zrkadle. A potom, nie je
bez zaujímavosti vedieť, kto všetko v našich
dedinách v tých rokoch býval a tie mená sú
už
nenávratne
preč
a možno
ich
potomkovia tvoria históriu kdesi za morom!
Takže študujme spolu:
- Makraí Adalbert, roč. 1893, Záhorce,
otec Martin, matka Helena Déneš, peší
pluk 25.
- Sbményi Štefan, roč.1883, Selešťany,
otec Štefan, matka Mária Majlík, peší
pluk 26.
- Sámel Pavel, roč.1884, Selešťany, otec
Štefan, matka Barbara Podraczky, peší
pluk 26.

- Klinčok Ján, roč. 1888, Záhorce, otec
Michal, matka Mária Frančovič, peši pluk
26.
- Šramko Pavel, roč. 1889, Selešťany,
otec Pavel, matka Mária Lemarci, peši
pluk 26.
- Mililian Pavel, roč. 1890, Selešťany,
otec Ján, matka Zuzana Čerovič, peší
pluk 26.
- Gausler Ondrej, roč. 1888, Selešťany,
otec
Štefan,
matka Juliana
Kôtel,
jazdecký pluk 5.
- Helis Jozef, roč. 1884, Záhorce, otec
Jozef, matka Mária Babiina, telegrafný
prapor 3.
Schwarcz
Zigmund,
roč.
1874,
Selešťany, otec Ignác, matka Júlia Kohn,
peši pluk 25.
- Mayer Michal, roč. 1894, Selešťany,
otec Michal, matka Alžbeta Déneš, peší
pluk 7.
- Lendvai Pavel, roč. 1887, Selešťany,
otec Ján, matka Zuzana Balík, peši pluk
7.

- Helis
Michal Július, roč. 1889,
Selešťany, otec Jozef, matka Mária
Bahlena, peší pluk 7.
- Helis Vojtech, roč. 1891, Selešťany,
otec Jozef, matka Mária Bahlena, peši
pluk 7.
- Antal Juraj, roč. 1892, Selešťany, otec
Juraj, matka Mária Kostrihár, peší pluk 7.
- Pero Alexander, roč. 1880, Selešťany,
otec Ladislav, matka Jana l.ôrinc, peši
pluk 26.
- Mencz Jozef, roč. 1880, Selešťany, otec
Sebeštín, matka Mária Šesták, peší pluk
26.
- Račko Štefan, roč. 1881, Selešťany,
matka Mária Račko, peši pluk 7.
- Králik František, roč. 1884, Záhorce,
otec Ján, matka Júlia Tombozki.
Čo k tomu dodať na záver? Snáď
len tol'ko: Ak ste našli niekoho známeho,
alebo aspoň vzdialeného príbuzného
v menoslove, napíšte pár riadkov o jeho
osude, redakcia to určite veľmi radi uvíta.
Veď noviny sú od toho aby informovali.
-Michal Kiššimon-
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Požehnanie dietok
Každý začiatok
býva ťažký.
Výnimkou nie je ani začiatok školského
roka, a to zvlášť pre deti a študujúcu
mládež.
Každý rok v septembri
a teda aj tento rok - požehnal pán farár
Mgr. Ján Ruman deti a mládež.

Poďakovanie za úrodu
Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu. vodu.
Teraz Ti, Bože, ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem
pre detskú radosť, detské šťastie.
Jahody, trnky, maliny,
oriešky, hríby. .. Z dávien času
tam deti chodia za nimi
a ako ovečky sa pasú.
Deti a vtáctvo nebeské.
Veďje to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske
bez slov sa modlí za úrodu.

Stretnutie žien Novohradského
seniorátu
Peknou a požehnanou
tradíciou v evanjelickej cirkvi je stretnutie
žien zo všetkých cirkevných zborov
spadajúcich
do daného
seniorátu.
Každý rok sa takéto stretnutia konajú
v inom cirkevnom zbore. Túto česť mal
25.9.2011 cirkevný zbor v Záhorciah.
Všetko bolo starostlivo pripravené, aby
sa tu ženy z Novohradského seniorátu
dobre cítili. Kázňou Slova Božieho
poslúžila naša rodáčka Mgr. Alenka
Ďurčíková Majorošová.
Poďakovanie za úrody zeme
V jesennom období znejú po
celej zemi ďakovné a oslavné piesne
za urodené plody a každodenný pokrm.
Poďakovaniu bola venovaná aj nedeľa,
ktorú spestrili deti a evanjelická mládež
svojím spevom a modlitbami.
-Ing. Iveta Keťková-

A Ty počuješ každú tvár.
Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.
Milan Rúfus
Aj básnička od Milana Rúfusa
vyjadruje, že jedlo prichádza od Boha.
Že za všetko, čo máme, môžeme
ďakovať nášmu nebeskému
Otcovi.
Rímskokatolícky
veriaci v Záhorciach
tak urobili aj tento rok prostredníctvom
výzdoby kostola, na ktorú boli použité
dary zeme.
18.9.2011
slúžil kňaz
Mgr. Erik Hanzen slávnostnú
svätú
omšu, pri ktorej sme poďakovali Pánu
Bohu za všetku úrodu, ktorú nám aj
tento
rok doprial.
Duchovný
otec
osobitne vyzdvihol potrebu vedieť byť
vďačný a cítiť vo svojom srdci vďačnosť
za všetky dary, ktoré nám náš nebeský
Otec dáva.
Ipokračovanie

na strane 91

Kedysi tvorilo základ obživy to,
čo si človek sám doma vypestoval.
Malo to svoj význam - človek si viac
vážil veci, ktoré si vypestoval, pretože
si vážil svoju vlastnú prácu. Ak mal plnú
špajzu, tak si povedal: toho roku nás
Boh požehnal. Dnes je to však žia I už
inak. Nie sme tak odkázaní na naše
záhrady a polia. Stačí len zájsť do
Tesca, alebo iného supermarketu alebo
na trh a môžeme si kúpiť, čo len
chceme. A práve preto je dôležité robiť
aj takéto výstavy, aby sme si my I'udia
uvedomili, že nič z toho čo máme, nie
je z vlastného pričinenia, ale že nám to
požehnal Pán Boh. Mali by sme deti
učiť viac vážiť si potraviny a vlastne
všetko,
čo
máme.
Pretože
by
nepomohlo
len
I'udské
úsilie,
vedomosti,
hospodárenie,
keby Boh
nedal do zrna schopnosť klíčiť, rásť a
prinášať plody, keby nedal svietiť slnku,
keby nedal zúrodňujúci dážď.

OZNAMOV ANIE
OHŇOSTROJOV
V poslednom

období Obecný úrad

obce Záhorce zisťuje, že obyvatelia obce,
právnické
osoby
alebo
fyzické
osoby
podnikatelia
vykonávajú
pri
rôznych
oslavách, vianočných
sviatkoch, Silvestra
alebo iných príležitostiach

ohňostroje

súhlasu obce alebo povolenia

bez

obvodného

banského úradu.
V dôsledku
v zaujme

uvedeného
ochrany

upozorňuje,

potrebný

Záhorce
a majetku

na

vykonanie

že

ohňostrojných
pyrotechnické

obec

osôb

prác, pri ktorých sa použijú
výrobky triedy l, II a III je

písomný

súhlas

obce

a na

použitie pyrotechnických
výrobkov triedy
IV je potrebné
povolenie
obvodného
banského úradu.
Podmienky vykonávania
ohňostrojných
prác
upravujú
ustanovenia
zákona
č.
51/1988

Zb.

výbušninách

o

banskej

a o štátnej

v znení neskorších

činnosti,

banskej

predpisov

správe

a vyhláška

536/1991 Zb. o pyrotechnických
v znení neskorších predpisov.

č.

výrobkoch

Podla § 36a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách

a o štátnej

banskej

neskorších

správe

predpisov
ktorých

v znení

ohňostrojné

práce sú práce, pri

sa využívajú

svetelné,

zvukové,

dymové
alebo
pohybové
účinky
pyrotechnických
výrobkov
určených
na
zábavné
a oslavné
účely,
pričom
sa
pyrotechnické
výrobky spravidla odparujú

Na záver
by som chcela
poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o
to, že kostol v Záhorciach vyzerá počas
týchto dní ako úrodná Božia záhrada.
-Mgr. Milena Majorošová-

postupne
sebou,

v krátkom
vo vopred

časovom
určenom

slede

poradí

za
a z

vopred určeného miesta.
- starosta obce - pokračovanie v budúcom čísle
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Čo sa udialo v poslednom období na Cirovkách?

Dňa 21. októbra t.r. sa na pôde
Obecného úradu v Záhorciach uskutočnilo
stretnutie
poslancov
obecného
zastupitel'stva
s konatel'om spoločnosti
AGROSPOL Želovce,
Ing.
Štefanom
Verešom.
Účelom
stretnutia
bola
prezentácia projektového
zámeru na
vybudovanie
(BPS)
BIOPLYNOVEJ
STANICE a oboznámenie s postupom
prác
na
projekte
KOMPOSTÁREŇ
A DEKONTAMINAČNÁ PLOCHACIROVKY.
Na rastúcom slovenskom trhu s
obnovitel'nými
zdrojmi
energie
sa
začínajú
presadzovať
investície
do
bioplynových staníc. Poslanci si vypočuli
krátke zhrnutie a náčrt projektu
na
vybudovanie takejto prevádzky s vel'kým
potenciálom aj v našej lokalite
- na
Cirovkách.
Informácie
vzbudili
u poslancov záujem a otázkam nebolo
konca. Zaujímali sa hlavne o pozitíva
a negatíva,
dopady
na
miestne
obyvatel'stvo, prínosy, atď.
Radi privítali možnosť
zúčastniť sa prehliadky
funkčnej BPS.
Predbežný termín
exkurzie sa stanovil
na 6.novembra t.r.

Foto l. Ing. Košík "zasväcuje" prítomných
do tajov budovania bioplynovej stanice.
Foto 2. Prítomní so záujmom
prezentáciu.

sledujú

V druhej
časti stretnutia
sa
poslanci dozvedeli o stave prác na
projekte kompostárne a dekontaminačnej
plochy. Zo slov Ing. Vereša vyplynulo, že
cca na jar budúceho roka sa ukončí
finálna fáza projektu a táto unikátna
prevádzka na zhodnocovanie cdpadov
bude plne funkčná. Súčasne hovoril
o priorite,
ktorou
je
vybudovanie
prístupovej
cesty na Cirovky mimo
obytnej zóny. V príjemnej atmosfére
stretnutia sa poslanci zaujímali o počet
novovytvorených
pracovných
miest,
možnosť
zamestnania
miestnych
obyvatel'ov a nevyhli sa ani témam, ktoré
v minulosti
u občanov
vzbudzovali
negatívne emócie.
V jarných mesiacoch pri spustení
prevádzky kompostárne je plánovaný
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. O presnom
termíne a možnosti prehliadnuť si areál
budete
ešte
informovaní
aj
prostredníctvom našich novín.
-j.jánošíková -

VÝZVA PRE OBČANOV!
Pýtajte sa, čo chcete vedieť
o projekte KOMPOSTÁREŇ
A DEKONTAMINAČNÁ PLOCHA
CIROVKY.
Vaše otázky pošleme
Ing. Verešovi a už v nasledujúcom
čísle si môžete prečítať odpovede.
Otázky môžete posielať mailom na
oz.zase@gmail.com alebo písomne
v obálke do schránky pri obecnej
knižnici v termíne
do 30.novembra 2011

Redakčná rada 06časnikQ ZA-SE
vyhlóslla pre Svojich čitateJ'ov novú
celoročnú sút'až. V nej SI opät' môžete
overit' svoJe vedomosti, týkajúce Sa našej
'Obce a jej obyvateľov.
PÍ"ClVIdlá
sút'aže sú jednoduché:
1. Správne odpovedat' na $Út"ažné
otcSzky.
2. Vyplniť priložený sút'ažný kupón:.
3. Vhodlt' vyplnený kupón do schránky
umiestnenej pri obecnej knlžmcl,
alebo doruČIt' ktorémukoľvek členovi
redakČneJ rady. Správne odpovede
môžete poslelat' aj
e-mailom na
adresu oZ.zase@centrum.sk alebo
SMS na t. Č. 0904/ 886 279.
Po koždom kole vyžr-ebuJeme a
odmeníme Jedného Št'astfIVCO.Na konci
roka so uskutoční veľké žrebovanie zo
Všetkých zapojených o hlavnú cenu.

a)
b)
c)

Dostali
sme
mn9ho správnych
odpovedí, čo nós veľmi teší. Veríme, že
ostane-te verní sút'oženiu Q zapojíte sd,dO
ďaliiehó kola.

Pomôcky:
l. Aj Se\ešt'any patria k Záhorclam
~iWWW zahorce.sk
3.'St<ll"é v.ydaniaobčasníka ZA-SE

-Redakčná rada-

Všetkým súfsfiacim želáme vera ifastiaIII

ZA-SE

- - - Súťažný

kup.ón - - -
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Odpovede na otázky 5. kola:
a)

_

b)

_

c)
----------------------------------Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Telefón:

Podpis:

