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Jarná krajina

Na nos ma šteklí slnka lúč, tým lúčom mi ukazuje kľúč.
Kľúč, ktorým zamknem za Zimou a prejdem sa jarnou krajinou.

Jar mi zjavuje svoju krásu, odkrýva ju za slnečného jasu.
Vánok mi rozfukuje vlásky, počúvam vtáčie hlásky.

Vôkol čuť melódie radosti, pri ktorých zabúdam na starosti.
Medvede sa zobudili zo spánku, prilákala ich ryba v potoku.

Stromy už dostávajú jarnú podobu, dievčatko beží s džbánkom po vodu.
Zo zeme vykukajú prvé krásky, krásky, čo venujeme z lásky.

Motýle tancujú na lúke, lienka mi behá po ruke.
Sivá obloha je teraz belasá, zajačia rodinka pred lesom pohrá sa.

Prírodu vnímam jak utešený obraz, na ktorý Jar maľuje svoj odkaz.
Chce sa mi kričať od tej nádhery, roztiahnuť krídla a letieť nad hory.



Starý rok odvial vietor a nový rok 2022 sa začal. 
Ak sa pozrieme dozadu na 2021, môžeme konštatovať, že bol opäť mimoriadny. Začali sme ho za podobné podmienky, v 
akých sme ukončili predchádzajúci 2020. rok. 
Bol veľmi náročný, kládol obrovské požiadavky na naše rozhodnutia, na naše zdravie a sociálne kontakty. Na náš každodenný 
život. Pričom sme opäť utrpeli straty na ľudských životoch. Snažili sme sa pritom zabezpečiť Vám, spoluobčanom – v rámci 
našich možností – kvalitné obecné služby. Či už išlo od februára o organizované zabezpečenie skupinového očkovania aj s 
odvozom, od apríla o zabezpečenie očkovania v susednom Štúrove na poliklinike alebo od leta o možnosť mobilnej 
vakcinácie priamo v našej obci, trvajúcej až dodnes. 
Vážení spoluobčania! Želám Vám, aby všetky tieto neduhy, nepríjemné okolnosti v priebehu roka 2022 pominuli. Dúfame, že 
pandémia rýchlo uplynie a čoskoro sa dostaneme do normálu, ktorý sme predtým dlhé roky poznali. Želám Vám, aby ste aj 
tento rok prežili v zdraví, v láske a porozumení. Všetkým, Covidom alebo inými chorobami postihnutým, prajem, aby sa rýchlo 
uzdravili. Ostatným želám, aby neochoreli, aby naďalej mohli žiť plnohodnotným životom. Celej spoločnosti obce Mužla 
prajem veľa optimizmu a krajší zajtrajšok. 
Dovoľte mi, aby som v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene pracovníkov obecného úradu a obecných služieb, 
zriadených obcou, v mene spoločenských organizácií ako aj v mene svojom Vám poprial šťastný a úspešný rok, plný lásky a 
porozumenia. Želám Vám, aby sa Vaše prijaté predsavzatia a priania splnili, aby k Vám bol osud vďačnejší a vrúcnejší ako 
tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.

Prajem Vám šťastný, úspešný a bohatý rok!        Pro fortuno 2022!

Ing. Iván Farkas, starosta obce

Želám všetkým milým spoluobčanom úspešný 
2022. rok, prežitý v zdraví a šťastí

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Sčítanie, konajúce sa v roku 2021, prinieslo pre našu obec nasledujúce výsledky: Mužla mala 1912 
obyvateľov. Z  toho 1464 bolo maďarskej národnosti, čo je 76,57 % obyvateľstva. 
V roku 2011 z 1923 obyvateľov bolo 1427 Maďarov, t. j. 74,21 % obyvateľstva. V 2. poradí určilo 102 
obyvateľov maďarskú národnosť, čím 1566 obyvateľov obce je maďarskej  alebo čiastočne 
maďarskej národnosti, čo tvorí 81,9 % obyvateľstva. V roku 2021 určilo 307 obyvateľov slovenskú 
národnosť, čo tvorí 16 % obyvateľstva. V roku 2011 mala obec Mužla 380 Slovákov, t. j. 19,7 % 
obyvateľstva. V roku 2021 sa k inej národnosti prihlásilo 51 obyvateľov a 90 neurčilo svoju identitu. 
V roku 2011 mali inú národnosť 22 a 94 neurčili svoju identitu. 

Ing. Iván Farkas, starosta obce 

Modernizácia káblovej 
televízie

Majiteľ káblovej televízie Slovanet s. r. o. v decembri 2021 
dokončil jej kompletnú digitalizáciu v Mužle. Vymenili 
zastaralú sieť, centrálnu jednotku spolu so svojimi 
zariadeniami. Namiesto nich nainštalovali moderné 
digitálne prostriedky. Do uličnej siete zaviedli úsekové 
zosilňovače. 
 Mužľanom tým zabezpečili oveľa lepšie vysielanie. Dnes 
máme požívateľnejší obraz aj zvuk, nehovoriac o tom, že 
aj výber kanálov sa rozšíril. Predplatiteľ si môže vybrať z 
viacerých balíkov za rôzne cenové kategórie. Dodávateľ 
nám naďalej poskytuje technické pozadie pre vysielania 

obecnej televízie, obzvlášť zasadnutiam obecného zastupiteľstva. A to na oveľa vyššej technickej úrovni. Ponúka aj 
širokopásmové, rýchle káblové, optické internetové služby. Informovať sa a zahlásiť poruchu môžete v slovenskom aj 
maďarskom jazyku na telefónnom čísle: 02 208 28 208.

 Iván Farkas, starosta obce Mužla, -pr. Mária Cserge-



Pomoc ukrajinským utečencom a 
podkarpatským Maďarom

Obecný úrad v Mužle sa obrátil na obyvateľov obce s nasledovnou 
výzvou:
„Pomôžme spoločne utečencom! “
Cieľom tejto výzvy je poskytnúť humanitárnu pomoc utečencom z 
Ukrajiny, ktorí hľadajú dočasné alebo dlhodobé útočisko vo 
východných regiónoch, prípadne na ostatnom území Slovenska. 
Vedenie obce vyzval obyvateľov, podnikateľov a spoločenské 
organizácie, aby im pomohli zberom trvalých a detských potravín, 
hygienických prostriedkov, dekami, elektrickými ohrievačmi, 
rýchlovarnými kanvicami a pod. 
Zamestnankyňa obce Mužla p. Judita Szentgáliová zodpovedala za 
nazbierané veci. Povedala, že Mužľania úprimne ľutujú ľudí, 
utekajúcich pred hrôzami vojny a ochotne im pomôžu. 
Nazbieralo sa veľa darov, ktoré pracovníci Obecného úradu v Mužle 
odviezli do skladu v Gbelciach. Odtiaľ ich prepravia na východ, aby 
pomohli ľuďom, na to odkázaným.
Obecné zastupiteľstvo v Mužle ďakuje každému za pomoc.

Sz. M. –pr. Mária Cserge-

Nové trafostanice v Mužle

Západoslovenská distribučná a. s. vypla v obci jednu starú trafostanicu a 
namiesto nej inštalovala dve nové, moderné. Dvomi hlavnými príčinami 
investície boli: 

1.Nad obývanou časťou obce zo severnej strany viedlo 22 KV vedenie 
vysokého napätia nad domami, dvormi a záhradami. Vedenie bolo 
odstránené a pod zemou boli položené káble, ktoré majú zabezpečiť 
elektrickú energiu v obci až po dva nové transformátory. Týmto dodávateľ v 
značnej miere zvýšil bezpečnosť elektrického vedenia vzhľadom na jeho 
prostredie. 
2. Dva moderné transformátory boli nutné nielen pre zvýšenie výkonu, ale aj 
preto, aby sa k nim časom mohli pripojiť nové byty, domy, obnovené budovy 
a pod.
Podľa informácií Západoslovenskej distribučnej a. s. v investícii budú 
pokračovať, a to v tých častiach obce, kde sa elektrické vedenie nachádza 
nad domami a nad obývaným územím.

 Iván Farkas, starosta obce Mužla, -pr. Mária Cserge- 

Regionálna odborná konferencia sa konala v našej obci o vodnom 
hospodárstve

V našej obci sa konala v decembri 2021 regionálna odborná konferencia za účasti primátora Štúrova, starostov štúrovského 
regiónu a poslancov OZ v Mužle. Témami konferencie boli: integrované územné investície (IÚS) krajov, výrazný deficit 
vodohospodárskej infraštruktúry – kanalizácie, ČOV a vodovodu – v štúrovskom regióne a možnosti prípravy, financovania a 
realizácie investícií v tejto oblasti. Odbornú konferenciu viedol Ing. Iván Farkas, starosta obce Mužla, poslanec Zastupiteľstva 
NSK. Hlavnými prednášajúcimi boli: prof. Dušan Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR 
(MIRRI SR) a riaditelia odborov ministerstva, do kompetencie ktorých patrí tematika IÚS, resp. príprava stratégií a čerpanie z 
fondov EÚ. Pri predsedníckom stole ďalej sedeli: Szabolcs Bolya, poslanec Zastupiteľstva NSK, Eugen Szabó, primátor 
Štúrova, predseda RZ Južný región a vedúca úseku vodohospodárskeho rozvoja ZsVS a. s.



Prítomní starostovia a poslanci OZ v Mužle dostali komplexný prehľad o danej problematike a návod, ako sa chopiť riešenia v 
programovom období EÚ 2021 - 2027. Veľká vďaka pracovníkom MIRRI SR za poskytnuté informácie a návod. V závere 
podujatia sa konala tlačová konferencia.

 Ing. Iván Farkas, starosta obce Mužla

Spoločná tlačová konferencia ZMOS-u a 
južného regiónu v obci Mužla

S ústredným riaditeľom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), 
Michalom Kaliňákom sme v decembri 2021 usporiadali v našej obci 
republikovú tlačovú konferenciu o neúnosnej situácii na poli vodného 
hospodárstva v našom regióne, ktorú spôsobuje značný deficit 
vodohospodárskej infraštruktúry. Chceli sme tým na celoštátnej úrovni 
upozorniť na naše ťažké problémy v tejto oblasti. Čo obťažuje ľudí a značne 
znečisťuje životné prostredie. V našej obci platia rodiny 5x, vo Svodíne 10x 
viac za odvoz a čistenie splaškových vôd na meter kubický ako obyvatelia 
okresného sídla alebo hlavného mesta. Štúrovo je odkanalizované a má 
modernú regionálnu čističku odpadových vôd. Nána a Kamenica nad Hronom sú čiastočne odkanalizované, zvyšných 20 obcí 

regiónu – vrátane našej obce – nemá kanalizáciu. Jediná obec štúrovského regiónu 
Pavlová a časť obce Šarkan s názvom Divá nemajú verejný vodovod.
Republikovú tlačovú konferenciu sme v našej obci spoločne zorganizovali preto, aby 
sme širokú verejnosť upozornili na výrazný deficit vodohospodárskej infraštruktúry v 
našom regióne a v našej obci. Požiadali sme tým kompetentných na vládnej úrovni o 
pomoc, s cieľom očistenia životného prostredia. Na tlačovej konferencii okrem 
ústredného riaditeľa ZMOS-u, starostu našej obce sa zúčastnil Eugen Szabó, 
primátor Štúrova, Monika Góra, starostka Pavlovej, Szabolcs Méri, starosta Svodína 
a František Szűcs, starosta obce Gbelce.

Ing. Iván Farkas, starosta obce Mužla

Nahliadnime do života materskej 
školy!

Covid-19 zasiahol do života každého z nás. Pod jeho vplyvom sa zmenil 
aj chod našej škôlky. Museli sme prepracovať náš plán, náš program a 
prispôsobiť ich k záujmom a požiadavkám detí. Všedné dni sme sa snažili 
naplniť bohatým a zaujímavým programom. 
Veľkým podnetom bola pre nás na jeseň oberačka hrozna. Deti si osvojili 
postup jeho spracovania. Pritom sme si spievali oberačkové pesničky, 
recitovali básničky a ochutnávali sladký mušt. 
Keďže je pre nás veľmi dôležitá ochrana zdravia, preto sme jej v tomto 
roku venovali viac pozornosti. Zorganizovali sme Deň vitamínov. Detičky 
sa hrali s ovocím, kreslili, maľovali, strihali, lepili, pečiatkovali. Teta Ivetka 
im zahrala príbeh Anny Panny, ktorý vyčaroval na ich tváričkách veselý úsmev. Jesenné víly ich pozvali na ručné práce a tety 
kuchárky ich prekvapili samými zdravými dobrotami. 
Každý týždeň sme navštívili soľnú jaskyňu v Štúrove, ktorá sa premenila na jaskyňu rozprávok a veľkých rozhovorov, pričom 



sme robili aj rôzne relaxačné cviky. 
Aj v decembri sme mali veľa zaujímavých podujatí. Najväčší 
úspech mal príchod Mikuláša a jeho darčeky, ktoré dostali 
iba dobré deti. A keďže do našej škôlky chodia len dobré 
deti, darček dostali všetky detičky. 
Naša MŠ kladie veľký dôraz na spoznanie a oživenie 
ľudových tradícií. Vďaka tomu sa naši škôlkari zoznámili so 
starými remeslami, ktoré sme si aj vyskúšali. Z varechy sme 
robili bábky, robili sme mydlo, medové sviečky a piekli sme 
medové koláčiky. Tieto „produkty“ sme na vianočnom trhu 
predali. Ďakujem rodičom za ich podporu. Škôlkari sa im na 
Vianoce odvďačili pekným programom. 
V rámci fašiangov sme privítali u nás skupinu Kuttyomfitty a 
s jej členmi sme oslávili aj 10. výročie vzniku skupiny.

Začiatkom februára sme sa rozlúčili so zimou a privítali jar.

Beáta Maričeková, riaditeľka MŠ, -pr. Mária Cserge-

„ Farebné dni“ počas pandémie u Endrődyovcov

Žiaľ musím podotknúť, že náš školský život v uplynulých dvoch rokoch v značnej miere ovplyvnila a obmedzila pandémia vo 
svete a u nás. Dúfali sme, že školský rok 2021 / 2022 bude lepší a môžeme sa vrátiť do normálnych koľají. Chceli sme pre 
našich žiakov organizovať zábavné a poučné podujatia. Žiaľ nám to osud nedoprial. Kvôli pandémii sme boli nútení viackrát 
zatvoriť nielen jednotlivé triedy, ale aj celú školu. Napriek tomu, čo sa dalo, urobili sme. 
V septembri sa školský rok začal pestrým programom. Naši ôsmaci a deviataci sa zúčastnili exkurzie v Zemnom, kde si pozreli 
v Malom technickom múzeu výstavu Ányosa Jedlika. S jeho menom sa spája viac ako 86 vynálezov. Najznámejšie sú: výroba 
sódy a dynama. 
Po ceste domov sme sa zastavili pri vodnom mlyne v Kolárove a prešli po najdlhšom drevenom moste Strednej Európy. Získali 
sme veľa nových poznatkov a zážitkov. 
Z príležitosti Dňa maďarskej ľudovej rozprávky sme na školskom dvore vystavili kresby žiakov, ktoré zobrazovali nejaké 
príbehy z ľudových rozprávok. Dramatický krúžok Verőcke predniesol s veľkým úspechom rozprávku Soľ. 
6. októbra sme si pripomenuli aradských mučeníkov. 7. októbra sa ôsmaci a deviataci zúčastnili na mimoriadnej hodine 
dejepisu v obecnej knižnici. Vypočuli si zaujímavú prednášku Dr. Vilmosa Kovácsa, riaditeľa Vojenského historického múzea v 
Budapešti  (Hadtörténeti Múzeum Budapesten ) o bojoch v okolí metropoly Maďarska počas 2. svetovej vojny. Žiaci ho 
pozorne počúvali a nakoniec sa mu poďakovali aj za knihu, ktorú každý prítomný dostal. Vyrezané tekvice, vystavené na 
chodbe školy chválil šikovné ruky žiakov, rodičov a učiteľov. Na 
piatok sme plánovali pripraviť z tekvice všelijaké maškrty, ale 
kvôli pandémii toto podujatie odpadlo. 
Príprava na Advent prebiehala na škole vo vynikajúcej nálade. 
Na adventnom venci sme každý týždeň zapálili po jednej 
sviečke. Túto udalosť deti spestrili malým programom. 6. 
decembra školu navštívil Mikuláš, ktorý sa žiakom za 
prednesené pesničky a básne poďakoval darčekmi. 
22. januára sme pozdravili 199. výročie Dňa maďarskej kultúry. 
Členovia dramatického krúžku Verőcke si pripomenuli okolnosti 
vzniku maďarskej hymny cez školský rozhlas, nakoľko bolo 
zhromaždenie na chodbe kvôli vírusu zakázané. 
Koncom februára sme už netrpezlivo očakávali príchod jari. Tieto 
dni sme si spestrili tak, že sme sa všetci ( žiaci i učitelia ) tri dni 
obliekli do červených, druhý deň do zelených a napokon do 
žltých šiat. 
25. februára sme plánovali zapáliť Morenu a tým vyhnať zimu z 
obce. Žiaľ nám to kvôli karanténe opäť nevyšlo. Iba v troch 
triedach sme mohli uskutočniť aj fašiangovú párty. 
Okrem zábavy sme sa, samozrejme aj učili a pripravovali sa na rôzne súťaže, ktoré prebiehali väčšinou dištančne. 
Naša škola sa každoročne zapája do súťaže v Prednese ľudovej rozprávky Arnolda Ipolyiho. V celoslovenskom kole ju 
reprezentovali nasledovní žiaci: Benedek Baracska (3.roč.), obsadil miesto v striebornom pásme, Márk Kelemen (4.roč.), 
strieborné pásmo, Kitti Sikela (5.roč.), strieborné pásmo a Lea Štrbíková (8.roč.) bronzové pásmo. 
Zapojili sme sa aj do olympiády zo zemepisu. Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli Ema Radošická a Attila Diósi zo 7. 
triedy. 
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Žiaci boli úspešní aj na technickej olympiáde. Denis Dencső (8.roč.) skončil na 5. mieste a Gergő Oszlík (8.roč.) na 3. mieste. 
Boglárka Hegedűsová z tej istej triedy je úspešnou riešiteľkou olympiády z prírodopisu. 
Olympiády z anglického jazyka sa zúčastnil siedmak Attila Diósi a ôsmak Patrik Krško. 

Už po druhýkrát sa zapojíme do súťaže NyelvÉsz v Maďarsku. V krajskom kole budeme držať palce nasledovným žiakom: 
Botond Árendás (4.roč.), Márk Kelemen (4.roč.), Raul Pathó (4.roč.), Roman Hauzner (7.roč.), Ema Radošická (7.roč.), 
Orsolya Vágvölgyi (7.roč.), Boglárka Hegedűs (8.roč.).
Benedek Baracska, Anna Kormos, Noémi Kósa, Erika Németh, Balázs Petrík, Dominik Piski,Daniel Radošicky, Regina 
Radošická, Patrik Alexander Borsík, Molli Dencső, Márk Kelemen, Raul Pathó, Botond Árendás, Krisztián Krško, Roland 
Krško, Áron Rónavölgyi, Róbert Szurdi, Ema Radošická a Patrik Krško zo školského kola matematickej Pythagoriády postúpili 
do okresného kola. 
Keďže mnohí naši žiaci radi kreslia, pravidelne sa zapájame aj do výtvarných súťaží. Zo súťaže „Svet železníc – pestré sny“ 
druháčka Luca Lancz si odniesla hlavnú cenu 
a 1. miesto. Aj Patrik Krško bol úspešný. 
Na Celoštátnej výtvarnej súťaži Károlya 
Harmosa úspešne reprezentovali školu: 
Noémi Kósa ( 3.roč.) a Daniel Dibusz (7.roč.). 
„Kde bolo, tam bolo – Hol volt, hol nem volt“ je 
výtvarná súťaž v spracovaní rozprávok Eleka 
Benedeka, na ktorej prváčka Fanni Olívia 
Černócky získala 2. miesto a prvák Dominik 
Kovács získal 3. miesto. Súťaž „Vianoce 
autobusom Arriva“ v rámci Európskeho 
týždňa mobility priniesla úspech prvákom. Sú 
to: Fanni Olívia Černócky, Hugo Hauzner a 
Hanna Feigl. 
Uvedeným žiakom blahoželáme a prajeme 
veľa motivácií, úspechov a vytrvalosti v ich 
ďalšej práci. 
Tešíme sa z úspechov, veď naším prvoradým 
cieľom je ďalšie rozvíjanie kvality vyučovania. Preto kladieme veľký dôraz aj na neustále skrášľovanie prostredia, v ktorom 
pracujeme. Dokončili sme rekonštrukciu odbornej učebne biológie, fyziky a výpočtovej techniky. Spestrili sme chodbu na 
prízemí školy veľkou nástenkou, na ktorej sú uvedené dosiahnuté výsledky žiakov. 

Zvláštnosťou tejto nástenky je, že je osvetlená pohybovým senzorom, čo znamená, že výsledky žiakov sa skvejú v 
nádhernom svetle. 
Aj v budúcnosti budeme klásť veľký dôraz na neustále zvyšovanie výchovno-vzdelávacej práce, veď žiak o 20 – 30 rokov 
nebude spomínať to, čo sa naučil, ale to, ako sa naučil a od koho sa naučil.

 Szilvia Fundárek, zást. riaditeľa, -pr. Mária Cserge- 
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Zo života miestneho Červeného kríža

COVID-19. Fenomén, ktorý zasiahol do života každého z nás. Zo dňa na deň sme museli zmeniť naše spoločenské a 
pracovné návyky, čeliť rôznym obmedzeniam. Ťažko zasiahol aj do rokmi osvedčeného fungovania MO Slovenského 
Červeného kríža, ktorého aktivity smerujú predovšetkým na sprostredkovanie darovania krvi. V čase, keď bola o túto vzácnu 
tekutinu v nemocniciach najväčšia núdza, samotné podmienky darovania krvi Národná transfúzna služba prehodnotila, 
sťažila. Pre nás Mužľanov, darcov krvi, už nebolo možné zorganizovať hromadné darovanie krvi tak ako sme na to boli roky 
zvyknutí. V záujme zachovania všetkých protipandemických opatrení bolo, ale aj naďalej je možné darovanie krvi len na 
základe individuálneho objednania sa na konkrétny termín a príchod na darovanie krvi musí byť tiež individuálny. S veľkým 
potešením sme prijali možnosť po niekoľkomesačnom dochádzaní do Nových Zámkov darovať krv aj v Štúrove. Po prekonaní 
počiatočných ťažkostí a veľakrát  aj  obavy z návštevy transfúznej 
stanice v čase preplnenosti nemocníc, naši darcovia krvi postupne 
pokračovali v humánnej pomoci a darovali krv pravidelne, za čo im 
patrí veľká vďaka a uznanie. V tejto dobe o to väčšia. 

Zákaz zhromažďovania sa nám znemožnil organizovať tradičnú 
výročnú schôdzu, spojenú vždy s odovzdávaním Janského plakiet 
Slovenského Červeného kríža pre darcov krvi. Laureátom napokon 
odovzdal plakety za rok 2021 starosta obce Mužla Ing. Iván Farkas 
spolu s predsedníčkou MO SČK Mgr. Viktóriou Józsovou individuálne 
v budove Obecného úradu v Mužle. Práve odovzdávanie plakiet za rok 
2021 by si bolo zaslúžilo slávnostnejší rámec, lebo sme mali tú česť 
odovzdať Diamantovú Janského plaketu za 80 odberov krvi nášmu 
dlhoročnému predsedovi MO SČK Jozefovi Csermanovi.

Darovať krv 80-krát je veľmi statočný čin, znamená záchranu niekoľkých ľudských životov a predpokladá darcovo pevné 
zdravie. V novozámockom okrese SČK ročne oceňuje týmto vyznamenaním v priemere len dvadsiatich darcov. Preto je pre 
nás veľkou cťou, že jedným z nich je práve obyvateľ našej obce, ktorý je vzorom pre nás všetkých. 
Striebornú Janského plaketu za 20 odberov krvi prevzal Zsolt Nagy a bronzovú plaketu za 10 odberov Ing. Iván Farkas. 
Laureátom ešte raz blahoželáme. 

Národná transfúzna stanica Nové Zámky a MO SČK Mužla prosí ochotných dobrovoľných darcov 
krvi, aby sa naďalej zúčastňovali odberov v Nových Zámkoch alebo v Štúrove. Je však potrebné, 
aby sa darca telefonicky objednal na presný čas odberu na tel. čísle: 035/64 00 185 alebo 035/69 
12 250. 
Všetkým dobrovoľným darcom krvi za ich ľudskosť ďakujem a prajem hlavne veľa zdravia.

Viktória Józsová, predsedníčka MO SČK


