
2014 Szeptember 29-én 
megszületett egy újjabb kis 
kincs az Aviva segítségével. 
Sándor lett a neve:))) 3300 gr, 
50 cm. Sok boldogságot és 
egészséget kívánunk a 
picurkának és szüleinek. 
Irigylésre méltó szülők vagytok. 
 
29.septembra 2014 k nám 
zavítal ďalší pokladík pričinením 
metódy AVIVA. Maminke a 
ockovi prajeme veľa šťastných 
chvíľ so synčekom a bábätku 
veľa zdravia, lásky a šťastia v 
jeho živote.  

BABY IS BORN  



BABY IS BORN  

2014 Szeptember 27-én 
megszületett az első " Aviva 
baba " Komárnóban!!! Ákos 
4550g és 54 cm. 
Egy csoda, melyről sokan 
álmodoznak:) 
SOK BOLDOGSÁGOT, 
EGÉSZSÉGET és gyönyörű 
pillanatot kívánunk:)))  
 
 
 
V sobotu 27-ho septembra 
2014 sa v Komárne narodil 
chlapček, ktorý prišiel na svet 
aj vďaka úžasnej metóde 
AVIVA. 
Z celého srdca gratulujeme a 
prajeme veľa zdravia, šťastia a 
lásky:))) 



BABY IS BORN  

2015 Július 24-én megszületett  
egy újabb kis csoda.  
SOK BOLDOGSÁGOT, 
EGÉSZSÉGET és gyönyörű 
pillanatot kívánunk:)))  
 
 
 
24. Júla 2015 sa narodil 
drobček menom Ákos. 
Z celého srdca gratulujeme a 
prajeme veľa zdravia, šťastia a 
lásky:))) 



BABY IS BORN  

2015 Június 23-án 
megszületett Márton kis 
herceg. 
SOK BOLDOGSÁGOT, 
EGÉSZSÉGET és gyönyörű 
pillanatot kívánunk:)))  
 
 
 
23-ho júna 2015 sa v Komárne 
narodil krásny chlapček menom 
Márton.  
Z celého srdca gratulujeme a 
prajeme veľa zdravia, šťastia a 
lásky:))) 



BABY IS BORN  

2016 Május 29-én megszületett 
Tibike kis herceg. 
SOK BOLDOGSÁGOT, 
EGÉSZSÉGET és gyönyörű 
pillanatot kívánunk:)))  
 
 
 
29-ho mája 2016 sa v Komárne 
narodil krásny chlapček menom 
Tibor.  
Z celého srdca gratulujeme a 
prajeme veľa zdravia, šťastia a  
rodinnej lásky:))) 



BABY IS BORN  

2016 Január 20-án 
megszületett Péter kis herceg. 
SOK BOLDOGSÁGOT, 
EGÉSZSÉGET és gyönyörű 
pillanatot kívánunk:)))  
 
 
 
20-ho januára 2016 sa narodil 
krásny chlapček menom Peter.  
Z celého srdca gratulujeme a 
prajeme veľa zdravia, šťastia 
a lásky:))) 



BABY IS BORN  

2016 Február 20-án 
megszületett Ábel kis herceg. 
Csodálatos kis emberke 
fantasztikus méretekkel 
SOK BOLDOGSÁGOT, 
EGÉSZSÉGET és gyönyörű 
pillanatot kívánunk:)))  
 
 
 
20-ho februára 2016 sa narodil 
krásny chlapček menom Ábel.  
Z celého srdca gratulujeme a 
prajeme veľa zdravia, šťastia, 
lásky a rodinnej pohody:))) 



BABY IS BORN  

2016 Július 13-án 
megszületett Beni kis 
herceg. Csodálatos kis 
emberke csodálatos 
családot választott 
SOK BOLDOGSÁGOT, 
EGÉSZSÉGET és gyönyörű 
pillanatot kívánunk:)))  
 
 
 
13-ho júla 2016 sa narodil 
krásny chlapček menom 
Beni a urobil obrovskú 
radosť celej rodinke, ale 
najmä maminke  
Z celého srdca gratulujeme 
a prajeme veľa zdravia, 
šťastia, lásky a rodinnej 
pohody:))) 



BABY IS BORN  

2014 december 28-án 
megszületett Hanna kis 
hercegnő. 
Szívből gratulálunk és sok sok 
gyönyörű pillanatot kívánunk. 
Minden napotok legyen 
örömteli és feledhetetlen 
számotokra. 
 
 
28. 12. 2014 k nám privítala 
malá princeznička Hanna.  
Zo srdca gratulujeme a 
do jej vienka vkladáme 
šťastie, zdravie a lásku. Aby 
rodičom  
prinášala v živote množstvo 
nezabudnuteľných chvíľ.  
 
 



BABY IS BORN  

2014 december 28-án 
megszületett Hanna kis 
hercegnő. 
Szívből gratulálunk és sok sok 
gyönyörű pillanatot kívánunk. 
Minden napotok legyen 
örömteli és feledhetetlen 
számotokra. 
 
 
28. 12. 2014 k nám privítala 
malá princeznička Hanna.  
Zo srdca gratulujeme a 
do jej vienka vkladáme 
šťastie, zdravie a lásku. Aby 
rodičom  
prinášala v živote množstvo 
nezabudnuteľných chvíľ.  
 
 



BABY IS BORN  

2015 október 31-én 
megszületett Liana kis csoda. 
Szívből gratulálunk és sok sok 
gyönyörű pillanatot kívánunk. 
Minden napotok legyen 
örömteli és feledhetetlen 
számotokra. 
 
 
31.10. 2015 k nám privítal malý 
zázrak Liana.  
Zo srdca gratulujeme a 
do jej vienka vkladáme 
šťastie, zdravie a lásku. Aby 
rodičom  
prinášala v živote množstvo 
nezabudnuteľných chvíľ.  
 
 



BABY IS BORN  

Lenka 
2015 szeptember 12-én 
megszületett Lenka kis 
hercegnő. 
Szívből gratulálunk és sok sok 
csodaszép pillanatot kívánunk. 
Minden napotok legyen 
örömteli és feledhetetlen 
számotokra. 
 
 
12. 9. 2015 k nám privítala 
malá princeznička Lenka.  
Zo srdca gratulujeme a 
do jej vienka vkladáme 
šťastie, zdravie a lásku. Aby 
rodičom  
prinášala v živote množstvo 
nezabudnuteľných chvíľ.  
 
 



BABY IS BORN  

Eszter 
2015 december 18-án 
megszületett ez a kis csillag. 
Szívből gratulálunk és sok sok 
csodaszép pillanatot kívánunk. 
Minden napotok legyen 
örömteli és feledhetetlen 
számotokra. 
 
 
18. 12. 2015 k nám privítala 
malá hviezdička Eszter.  
Zo srdca gratulujeme a 
do jej vienka vkladáme 
šťastie, zdravie a lásku. Aby 
rodičom  
prinášala v živote množstvo 
nezabudnuteľných chvíľ.  
 
 



BABY IS BORN  

Dorka 

2015 szeptember 25-én  
megszületett Dorka kis csillag.  
Anyukának és apukának 
szívből gratulálunk. Legyen  
ez a nap feledhetetlen 
az életetekben. Dorka 
hercegnőnek egy csodálatos  
életet kívánunk telis tele 
mosollyal. 

25.9.2015 sa narodila malá  
hviezdička Dorka. Rodičom 
z celého srdca blahoželáme 
a prajeme množstvo  
nezabudnuteľných chvíľ  
v živote. Malej princezničke 
želáme nádherný život plný 
radosti a lásky. 


