Šťastný Nový rok chceme Vám
priať, aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému vždy viac šťastia,
zdravia, lásky prial, aby nový rok za to
stál.....
18. január 2020 o 15. hodine sme v sále obecného úradu privítali našich dôchodcov.
Slávnostne vyzdobená sála sa pomaly začala zapĺňať pred 15 hodinou. Kultúrnym
programom nás sprevádzala novovzniknutá FS CIPARKA.
Aj keď nový rok je už za nami, my sme sa dnes zišli, aby sme si navzájom popriali do
roku 2020 veľa zdravia, šťastia, požehnania.....
V úvode p. Vierka Chovancová, predsedníčka SZZP privítala všetkých prítomných. Zišli
sme sa skoro všetci. Tým, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, popriala skoré
uzdravenie.
Hudba, kapustnica, koláče, pohár dobrého vína, ostrého s priateľmi, susedmi
podfarbili dobrú náladu prítomných. V programe vystúpila FS CIPARKA v troch pásmach.
Hudba a speváci nás nenechali len počúvať ich pesničky, ale ani jedny ústa neostali
zatvorené, každý z nás spieval. V prestávkach kultúrneho programu sme sa porozprávali, čo
to zajedli......
Dnes bola tiež príležitosť zapriať a vzdať úctu ku krásnym 80. narodeninám p. Rozálií
Kičurovej. FS so všetkými jej zaspievala „ŽIVITE ĽUDIJE“. Mnohokrát nám pomohla so
sponzorstvom. Patrí jej vďaka, ale hlavne jej prajeme ešte veľa zdravia, spokojnosti v ďalšom
jej živote. Po tomto blahoželaní sme si s ňou všetci zatancovali. No a my sa ani nevieme
zabaviť bez spevu a harmoniky. P. Čekan Jaro, Desiatnik Ľubo a Zavacký Michal nám vyhrávali
od srdca. FS s mikrofónom v ruke začala od p. Kičurovej s ľudovými pesničkami na želanie.
Verte každá a každý z nás si veľmi rýchlo spomenul na tú svoju obľúbenú ľudovú pesničku.
Bolo veselo. Ďalším pásmom piesní, krátkych scénok zakomponovaných do ľudových piesni
nás pobavili. Mnohí dôchodcovia sa vyjadrili, že práve toto nám tu chýbalo – boli radi, že
takáto FS vznikla. Poďakovali sa nám potleskom a úsmevom... A to hovorí za všetko.
Aj týmto stretnutím sme sa chceli poďakovať našim členom za to, že sa chcú a môžu
stretávať, porozprávať, rozveseliť sa ....
Poďakovanie patrí sponzorom p. Chovancovej, Jurašekovej a OÚ.
Tešíme sa na ďalšie posedenie s Vami.
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