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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme 
jubilantom, ktorí sa v júni
dožívajú: 

85 rokov 
Katarína Golabová
Alžbeta Horňáková
Žofia Ondášová
Gizela Čechová

80 rokov 
Mária Liptáková
Alžbeta Beličáková

75 rokov 
Ján Repaský
Anna Kapitančiková
Magdaléna Nagyová

70 rokov
Mária Brezovská
Magdaléna Balážová

Narodenia v máji
Alžbeta Dirdová
Sabína Gáborová 
Tímea Girgová
Zuzana Skičková
Veronika Engelová

Úmrtia v máji
Ondrej Bátor                  1938 – 2015 
Alexander Debrei         1950 – 2015 
Cecília Gregová             1971 – 2015 
Marián Horváth            1958 – 2015 
Katarína Karčáková   1930 – 2015 
Ružena Kaščáková      1947 – 2015 
Štefan Kisel                     1946 – 2015 
Zdeno Macko                 1998 – 2015 
Valentína Pirháčová   1938 – 2015 
Janka Ziolkovská         1935 – 2015

Poďakovanie

Oznamenie

Stráty a nálezy

Slovensko - ukrajinské centrum partnerstva, o.z. vyhlásilo zbierku na podporu ľudí, ktorí ostali bez 
strechy nad hlavou z dôvodu vojenského konfliktu na východe Ukrajiny. Prosíme všetkých o pomoc 
s vyzbieraním  humanitárnej  pomoci - oblečenie, topánky, hračky, potraviny  a iné - tak  znela  výzva 
zástupcov tejto organizácie.  Aj naše mesto sa zapojilo do tejto zbierky.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa do tejto zbierky zapojili, čím prejavili 
svoje cítenie s ľuďmi, ktorých vojnový konflikt pripravil o strechu nad hlavou.
Moje poďakovanie patrí poslancom MsZ v Krompachoch, ktorí prispeli finančnou čiastkou,  za ktorú 
sa nakúpili potraviny.
Podobne ako poslanci, aj členovia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu pri 
MsZ v Krompachoch prispeli finančnou čiastkou, za ktorú sme kúpili potraviny a sladkosti pre deti, 
ktoré trpia vojnou najviac. Poďakovanie patrí aj primátorke mesta, zamestnancom mestského úradu, 
pracovníkom spoločnosti EKOVER, aktivačným pracovníkom a p. Pustayovej za pomoc, ktorou 
prispeli k úspešnému zvládnutiu zbierky.
Ako predsedníčka komisie som hrdá na členov mojej komisie.

Oľga Dzimková 

predsedníčka komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre rómsku komunitu.

Dňa 30.5.2015 sa v popolud-
ňajších hodinách po oslave 
MDD našla na lúke pod Plej-
sami súčasť detského odevu. 
Kto ju stratil, nech sa prihlá-
si na Mestskom úrade u infor-
mátorky.

Dovoľte, aby sme v nasledujúcom príspevku v mene ZO Únie žien Slovenska a Jednoty dôchocov 
poďakovali všetkým občanom  mesta Krompachy a okolia,  ktorí  sa  zapojili  do  zbierky  šatstva 
a potravín pre Ukrajinu.
Touto cestou chceme poďakovať 123 občanom nášho mesta, ktorí prejavili súcit s občanmi voj-
nou zmietanej Ukrajiny a pomohli im. Hovoriť o pomoci je ušľachtilé, hovoriť o porozumení je 
krásne a súcitiť s ľudmi, ktorí sú odkázaní na pomoc iných je láskavé. Šťastie človeka nespočí-
va v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. A tieto slová naplnili poslanci MsZ 
a Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM.
ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici v Krompachoch darovali deťom na Ukrajinu hračky. Dieťa vlast-
ní hodnoty, ako sú čistota a nevinnosť a v tom spočíva ich krása. Ďakujeme aj deťom zo ZŠ a MŠ 
na Maurerovej ulici. Vďaka patrí aj PROMIXu – Vladislav Probala, Únii žien Slovenska, poslan-
com MsZ a členom komisie, ktorí prispeli finančnou čiastkou 180€ a z týchto peňazí boli  zakú-
pené potraviny. Človek je krásny tým, že dokáže pomôcť a preto ostaňme ľuďmi.

Únia žien Slovenska

JUDr. Marián Rušin, PhD.,  advokát, otvoril nové pracovisko advokátskej kancelárie na ulici Maurerovej 
č. 51 (budova EKOVER-u). Príďte sa poradiť a zároveň vyriešiť svoje právne problémy. Osobné stretnutie  je po-
trebné dohodnúť vopred na telefónnom čísle: 0905 299 684 alebo e-mailom marian.rusin@outlook.com


