Termín Veľkej noci nie je stály,
každoročne sa mení. Veľká noc
pripadá na prvú nedeľu, po prvom

dievčatá na znak zdravého života, a

zjednotili na medzinárodnej úrovni

šikovnosti. Dievčatá za to chlapcov

a prihlásili sa k Indii ako krajine

obdarúvajú vajíčkom, ktoré je

svojho pôvodu, k etnickému

symbolom nového života, plodnosti a

pomenovaniu Róm a k rómskemu

zároveň aj prejavom lásky.

jazyku. Deň Rómov je oslavou

Prajeme Vám príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov.

jarnom splne mesiaca. Tento rok

03.04.2018

Rómske tradície a zvyky majú za
stretli s mnohými kultúrami,

deti budú mať školské prázdniny
(štvrtok)

oblasti hudby, divadla a literatúry.
sebou dlhú cestu, počas ktorej sa

bude od 30.03 do 02.04.2018. Naše

od 29.03

rómskej kultúry a jej vplyvu na

ktorými boli ovplyvňované, ale aj

do

napriek tomu si stále ponechali
autentické prvky odlišné od kultúry

(utorok).

ľudí, medzi ktorými sa usadili. Aj v

Veľká noc je

meste Brezno sa každoročne koná

najvýznamnejším kresťanským

podujatie pri príležitosti tohto dňa.

sviatkom a oslavou zmŕtvychvstania

Tak tomu bude aj tento rok, avšak z

Ježiša Krista po jeho ukrižovaní.

dôvodu zapojenia sa do projektu sa

Azda najobľúbenejším dňom hlavne
pre chlapcov je Veľkonočný
pondelok, kedy chodievajú po
domoch, kde pooblievajú studenou
vodou a vyšibú korbáčom všetky

Tento deň bol vyhlásený v roku
1990 na 4. kongrese Medzinárodnej
rómskej únii, kedy sa poprední
rómski predstavitelia z viacerých
európskych krajín prvýkrát

uskutoční až v mesiaci september.

Tento deň vznikol preto, aby ľuďom
pripomínal, že svojimi aktivitami výrazne
zasahujeme do toho, ako vyzerá príroda a
svet okolo nás. Meníme štruktúru krajiny,
ťažíme lesy, znečisťujeme lúky
odstraňujeme brehové porasty, a hlavne
znečisťujeme prírodu odpadom. Je preto
potřebné, aby si každý z nás, aj celá
spoločnosť uvedomila dôležitosť svojho
správania sa ku krajine a ku svojmu
životnému prostrediu. Preto sme sa aj

my rozhodli pripomenúť si tento
deň a zorganizovať jarné

Druhá májová nedeľa je čas, kedy si
každoročne pripomíname Deň matiek.
Tento rok to bude 13. mája, a preto
využime túto špeciálnu príležitosť
povedať našim mamám, ako ich máme radi,
čo pre nás znamenajú a vyjadrime im našu
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. V
centre pre komunitnú prácu im môžete

upratovanie. Do jednotlivých lokalít

vyrobiť malé pozdravy, prípadne sa s pani

budú technickými službami mesta

učiteľkou naučiť malú básničku.Využite

pristavované veľkoobjemové

preto túto príležitosť, už teraz sa na

kontajnery a preto žiadame Vás milí

Vás tešíme .

spoluobčania ,aby ste zahájili jarné

KVIETOK DO RUKY

upratovanie, vyčistili všetok odpad v okolí
vašich domov, priľahlých potokov a
zároveň tento poriadok udržiavali nielen v
čase brigád, ale aj počas celého roka.

Do ruky ti kvietok vkladám
moja milá mamička,
skloň sa ku mne, dám ti ešte
horúci bozk na líčka.

