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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v apríli do-
žívajú: 

93 rokov 
Gizela Skurková

85 rokov 
Ondrej Šoldra

75 rokov 
Justína Bátorová
Mária Majstrenková
Erika Džuganová
Mária Danišová
Ján Miľo
Ing. Milan Cuker

70 rokov 
Justína Pirháčová

Narodenia v marci
Ema Bagarová
Darina Gabčová
Marek Gábor
Ivan Horváth
Alica Ivančová 
Matúš Stana
Šimon Staňa
Dorota Stanová
Timotej Tomašov
Frank Tulej
Nikola Vilímová

Úmrtia vo februári
František Bujňák 1963 – 2015 
Jozef Debreceni 1948 – 2015
Jozef Gengeľ 1939 – 2015 
Miloš Jánoš 1977 – 2015 
Mária Jurečková 1932 – 2015 
Jozef Klein  1951 – 2015 
František Kontroš 1949 – 2015 
Anna Pirháčová 1936 – 2015 
Jozef Plačko 1935 – 2015 
Oľga Raková 1930 – 2015 

Spisovateľ Branislav Jobus v Mestskej knižnici 

Spomienka

Spomienka

Ľudia, za ktorými neostávajú veľké výsledky, ale iba okamihy drobných láska-
vostí, nežili nadarmo ...
Charlotte Gray 

Dňa 23.apríla 2015 sme si pripomenuli piate výročie úmrtia našej drahej 
manželky a mamky Mgr. Marty Fečkeovej. Ďakujeme za tichú spomien-
ku všetkým, ktorí nezabudli. 

S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami ...

Super!!! Naozaj taká bola bese-
da so spisovateľom Branislavom 
Jobusom, ktorá sa konala 27. 3. 
2015. Nielen rozprával o svojich 
knihách, ale aj spieval. O Muf-
lónovi Ancijášovi, o komisárovi 
Mrodgeovi...
Udržal pozornosť detí vyše hodi-
ny. Predviedol im svoj originálny 
hudobný nástroj. Deti sa bavi-
li. Odpovedal na všetky otázky, 
ktoré mali deti pripravené do-
predu, ale vytvoril takú atmosfé-
ru, že deti bezprostredne reago-
vali a pýtali sa. Nasledovala au-
togramiáda a už teraz sa tešíme 
na stretnutie niekedy v budúc-
nosti. Braňo Jobus je nielen spi-
sovateľ, ale aj hudobník a mode-
rátor festivalu Bažant Pohoda. 
Bol jedným z troch nominantov 

na Krištáľové krídlo za rok 2014 
v kategórii publicistika a litera-
túra na cenu, ktorej cieľom je vy-

zdvihnúť jedinečné osobnosti a 
ich profesionálne výkony.

Žofia Síkorová

Dňa 24.4.2015 zomrel dlhoročný prispievateľ a člen redakčnej rady Krompašského spravodajcu 
a zanietený miestny historik p. Ľudovít Dulai. Česť jeho pamiatke.

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať za vysoko 
profesionálny a ľudský prístup, za výbornú sta-
rostlivosť a ochotu na Gynekologicko-pôrod-
níckom a novorodeneckom oddelení Nemoc-

nice v Krompachoch. Veľké poďakovanie patrí 
primátorke MUDr. Svetlane Lukáčovej, ako aj 
všetkým lekárom, sestričkám a celému perso-
nálu, ktorí sa o nás starali.

Daniela Juščáková

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.
J.V.Sládek

 
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a bývalým spolupracovníkom,kto-
rí osobne prišli na poslednej ceste odprevadiť vzácneho človeka – našu drahú mamku
Elenku Michňovú, ktorá nás navždy opustila dňa 4.marca 2015 vo veku nedožitých 70 rokov.
 
Ďakujeme za Vaše úprimné prejavy sústrastí, slová útechy, pomoc i kvetinové dary, čím ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Ďakujeme i Vám, ktorí ste sa rozlúčky nezúčastnili osobne, ale 
venovali ste jej tichú spomienku.
 Naše osobitné poďakovanie patrí Mgr. Helene Pačanovej z ADOS-u za jej starostlivosť a násled-
nú nezištnú pomoc v našich najťažších chvíľach, ktorú vykonávala s mimoriadne ľudským prí-
stupom, v úcte k zosnulej i pozostalým.

 dcéra Slávka a syn Peter s rodinou

Poďakovanie


