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Na úvod si na jej vydarený
priebeh a kvalitné výrobky
pohárikom domácej štrngli
hlavní mäsiari Igor Sanda a
Pavol Janšto s primátorom
mesta Ing. Daliborom
Surkošom. Potom už mohli
návštevníci podujatia sledo−
vať rozoberanie, porciovanie
približne 145 kilogramového
prasaťa a vidieť ako sa pri−
pravujú mäsové, zabíjačkové
špeciality. Jaternice, klobás−
ky, ovarová slanina, pečené
rebierka, zabíjačková ka−
pustnica i zabíjačková kaša
rozvoniavali námestím a lá−
kali chuťové poháriky ná−
vštevníkov počas celého dňa

k ich ochutnaniu. A veruže
vône jubilejného ročníka
tradičnej zabíjačky na netra−
dičnom mieste boli zvlášť sil−
né. Veď, ako to mnohí potvr−
dili, na námestí bolo vari
najviac ľudí zo všetkých 5−
tich ročníkov a ako potvrdil
aj P. Janšto, toľko výrobkov
sa ešte nepredalo.  Celú at−
mosféru zabíjačky vhodne
dotvárala ľudová hudba
Fidlikanti z Bratislavy, kto−
rú vedie primáš Jozef
Lednický, pochádzajúci z D.
Plachtiniec. Ich rezké tóny
prilákali na námestie aj
mnohých návštevníkov
Katarínskeho jarmoku, na

ktorom si mnohí vybrali aj
slovenské výrobky. Kvalitná
bola aj medovina a mnohým
chutila viac ako na námestí.
V popoludňajšom chlade
však dobre padlo aj takéto
"teplé zahriatie" a zapitie do−
brých zabíjačkových pochú−
ťok, z ktorých si návštevníci
pochvaľovali najmä výbornú
jaternicu. Pri nej, ale samoz−
rejme, že aj pri ďalších vý−
robkoch, ostali na námestí
mnohí návštevníci až do ve−
černých hodín. Pomaly sa
rozchádzali poslední účast−
níci vydareného podujatia
večerným mestom vyzdobe−
ným sviatočným osvetlením,
ktoré obdivujú nielen malí,
ale aj mnohí dospelí
Veľkokrtíšania.  

−P. GAŠPAROVIČ− 

Veľkokrtíšanom na zabíjačkových hodoch chutilo
Obyvatelia V. Krtíša a návštevníci okresného mesta mali v

sobotu 23. 11. možnosť vidieť, ako sa pripravujú tradičné
mäsové výrobky na slovenskej zabíjačke. Netradične na
Námestí  A. H. Škultétyho pripravili organizátori už
5. ročník pravej zabíjačky.

Primátor V. Krtíša Ing. Dalibor Surkoš mal na zabíjačke
spoľahlivé a šikovné pomocníčky − svoju asistentku Mgr. E. Gregu
(vľavo) a vpravo Mgr. Z. Braunsteinovú,  riaditeľku MsKS V. Krtíš 

Veľkokrtíšanom voňavé zabíjačkové dobroty chutili  

Mnoho Krtíšanov, nielen detí,
si mohlo na vlastné oči pozri−
eť ako sa zo zabitého zvieraťa
stanú chutné klobásky 

Podľa svedkov začalo horieť
okolo 2.15 hod. Keď na mies−
to prišli hasiči, požiar už bol
v značnom štádiu horenia a
ohňom bol zasiahnutý inter−
iér a obvodová konštrukcia
stánku. Po uhasení požiaru
hasiči priestor prekontrolo−
vali  pomocou termokamery
pre možný výskyt skrytých
ohnísk požiaru.  Podľa sved−
kov zo susedného obytného
domu tentoraz takmer nič
nepočuli a niektorí až ráno
zistili, čo sa v ich susedstve
stalo. Ako povedal majiteľ
tohto stánku Ján K., nevie si
vysvetliť, prečo by niekto
podpálil stánok. Nemá nija−
ké podlžnosti a nevie ani o
žiadnych nepriateľoch.
Podľa neho môže ísť aj o to−

ho istého páchateľa, ktorý
pred pol rokom podpálil aj
stánok na Nemocničnej ul. a
niekto sa týmto krutým
spôsobom zabáva. Požiar
zničil celý interiér i vybave−

nie stánku a zhorela i znač−
ná časť jeho konštrukcie.
Ako povedal Ján K. "...pod"...pod−−
paľač ma vynuloval."paľač ma vynuloval."
Požiarom prišiel o jediný
zdroj príjmu a podľa jeho

slov v stánku neostala celá
ani jedna lyžička. Pritom
tam mal aj dva, iba vlani za−
kúpené stroje na zmrzlinu,
ktorée stoja približne 20 000
eur. Aj keď hasiči a policajti
odhadujú škodu na 25 − 30
000 eur, podľa Jána K. je
škoda oveľa vyššia. Ak chce
naďalej podnikať v tomto o−
bore, musí začať od nuly. Ale
už  iba v murovanom zaria−
dení, nie v drevenom stánku.  

Pri obhliadke zhoreniska
našiel policajný pes stopy
neznámej ropnej látky.
Podľa doterajších zistení nie
je vylúčené, že k založeniu
požiaru došlo úmyselným
konaním inej osoby. Bližšie
okolnosti, ako aj presná prí−
čina vzniku požiaru je pred−
metom ďalších vyšetrova−
cích úkonov. V tejto súvis−
losti bolo začaté trestné stí−
hanie vo veci prečinu po−
škodzovania cudzej veci.

−red−

Zhorel  ďalší zmrzlinový stánok
Približne pred pol rokom 7. júna výbuch a následný požiar zničil zmrzlinový stánok na

Nemocničnej ulici vo V. Krtíši. V noci zo soboty na nedeľu (23. − 24. 11.) zhorel v okresnom
meste druhý zmrzlinový stánok na Venevskej ulici vedľa Billy. 

Neznámy podpaľač, podľa slov majiteľa zhoreného stánku
Jána K.,  ho " vynuloval", keďže to bol jeho jediný zdroj
príjmu 



Neúplná cesta,
prerušená púť,

bola si tu len veľmi
krátko, bo Ťa stihla smrť.

Boh má právo rozhodnúť,
tu však zdá sa priskoro,

Tvoj čas ešte nemal prísť,
viac mala si zhliadnuť obzorov.

Niečie ruky zostali prázdne,
niečie srdcia pýtajú sa prečo,

ešte chvíľu mala si zostať,
uzrieť ďalšie leto.

Keď už sa tak stalo, 
keď si zostala v zemi,

nevyprcháš z myslí tých,
pre ktorých si bola všetkým.

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať  všetkým, ktorí sa 
s našou drahou a milovanou

Mgr. Katkou Molnárovou
prišli 22. 10. 2013 rozlúčiť.

Úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom
dobrej vôle, ktorí jej boli v najťažších chví−
ľach veľkou oporou, spolupracovníkom z
DSS − Čeláre − Kirť, spoluobčanom z Čelár
a pracovníkom Bane − Dolina, ktorí boli pri
jej boji so zákernou chorobou nápomocní a
taktiež všetkým, ktorí sa modlili za jej uzdra−
venie. 

Zároveň by sme sa chceli úprimne a vrúcne
poďakovať a  vyjadriť obrovskú vďaku leká−
rom, sestrám a celému zdravotníckemu per−
sonálu na chirurgickom oddelení Všeobecnej
nemocnice s poliklinikou vo Veľkom Krtíši za
obetavý, starostlivý a láskavý prístup a prí−
kladnú starostlivosť.

V tichej modlitbe s láskou 
a úctou spomíname. 

Smútiaca rodina

Odišla si preč, 
nás to teraz 

bolí, opustila
si tento svet aj

proti svojej
vôli
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Ži dlho,
ocko, medzi

nami
Krásnych 

75 rokov oslávi 
v kruhu rodiny
3. decembra náš

milovaný 
JOZEF KOŠÍK
z Opatovskej
Novej Vsi. 

"Pri Tvojom krásnom výročí, slzy sa
tisnú do očí. Srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duší. Bozky sa

snúbia s objatím a pery šepcú 
dojatím: Ži dlho, ocko, medzi nami, kým
Teba máme, nie sme sami. Mnoho radosti
do rokov budúcich Ti zo srdca prajú syn
Jozef s manželkou, dcéry

Renáta, Kristina s manželmi 
a vnúčatá Jozef, Gabriel,
Erik, Kristian a Dominik.  

Nikdy nezabudnem na deň, keď si odišla
od nás. Ležala som vedľa Teba a počúvala
ako pomaly odchádzaš odo mňa. Keď si
naposledy vydýchla, ja som stále ležala
vedľa teba, čakala a verila, že sa zobudíš.
A Ty si zaspala navždy. Odvtedy žijem len
s jednou polovicou môjho srdca, pretože
Tebe patrila tá druhá. 
Tretieho decembra 2013 bude 10 rokov, čo
si nás opustila. Nebol jeden jediný deň,

kedy by som na Teba nemyslela. Lucinka,
navždy ostaneš v našich  srdiečkach 
a v mysli. S najväčšou a najsilnejšou

láskou na Teba spomíname − maminka,
ocko, Dodko, Terka, Sárinka, ja a všetci,

ktorí Ťa milovali a poznali.
Len pre Teba: "Máme spomienky, ktoré

nemá nikto iný a sú našimi tajomstvami.
Naše životy sú navždy spojené, pretože nás

spája svetlo, neviditeľná retiazka 
− silnejšia ako oceľ a nezničiteľná." 

NAVŽDY SPOLU

Spomienka na Lucku

Majsterky štrúdli sa
stretli v Čelovciach 

Od skorého sobotného rána 23. novem−
bra, sa v malej dedinke Čelovce zišli na−
slovovzaté majsterky v pečení sladkej či
slanej štrúdle. Na predadventnom poduja−
tí, ktoré organizovala MO Matice sloven−
skej, všetkých privítal jej predseda Ing.
Dušan Sľúka. Vysvetlil, že práve táto po−
chúťka je typická pre región Hontu a pre−
to sa ako matičiari rozhodli usporiadať
nultý ročník v jej pečení. V budúcom čísle
vám prinesieme fotoreportáž o tom, ako
toto voňavé podujatie prebiehalo, ale sú−
časne vám ponúkneme aj niekoľko typic−
kých či netradičných receptov na chutné
štrúdle. 

Plk. Ing. Dušan Sľúka, riaditeľ KR
HaZZ B. Bystrica na jeden deň vyme−
nil hasičskú uniformu za túto vyšíva−
nú košeľu, aby ako predseda MO
Matice slovenskej moderoval peknú
"štrúdľovú" akciu 

Dňa 21. 11. 2013 opäť zavítal na pôdu
Spojenej školy Modrý Kameň Martin
Gass,  personálny manažér firmy LKW−
Walter. Cieľom jeho návštevy bol pra−
covný pohovor so žiakmi Obchodnej a−
kadémie. Žiaci štvrtého ročníka −
Martin Heimlich, Jakub Laššan, Matej
Laššan, Veronika Majdánová, Mária
Števonková a Lukáš Galbáč sa uchád−
zali o pracovnú pozíciu v tejto firme.
Žiaci tretieho ročníka − Robert
Lancini, Veronika Tóthová a Michaela
Oláhová prejavili záujem o absolvova−
nie odbornej praxe v tejto firme.
Pre našich žiakov je veľkým prínosom

získať odborné vedomosti a praktické
zručnosti absolvovaním odbornej pra−
xe v tejto spoločnosti. V mene celého
kolektívu Spojenej školy − Modrý
Kameň chcem všetkým prijatým u−
chádzačom  popriať veľa pracovných
úspechov vo firme LKW−Walter.  

Ing. RENÁTA NEMČOKOVÁ,
Zástupkyňa riaditeľky školy 

Pre žiakov Spojenej školy je veľkým
prínosom získať odborné vedomosti a
praktické zručnosti absolvovaním
odbornej praxe v spoločnosti LKW −
Walter.

Predstaviteľ firmy LKW−WALTER
opäť na pôde Spojenej školy
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S hlbokým žiaľom oznamujeme, 
že dňa 16. novembra 2013 

vo veku 63 rokov, zomrel náš
drahý manžel otec a starý otec 

LADISLAV POVALAČ.
Posledné zbohom mu posielajú

manželka, synovia a nevesty, dcéra
s priateľom, vnúčatá Saška, Adamko,

Terezka a Majko. 

Budeš nám veľmi chýbať

Len kytičku kvetov a horiacu 
sviečku mi na hrob môžete dať 
a v svojom srdci si ma navždy 
zachovať. Dňa 1. 12. 2013 uplynul 

rok, čo nás navždy opustil náš 
milovaný syn, manžel a otec 

JÁN PAVLOV zo S.Plachtiniec. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú

spomienku.
S láskou a úctou spomínajú jeho najbližší.

Prvý smutný rok bez Teba

Dňa 21. 11. 2013 nás navždy po ťažkej chorobe
opustil otec a starý otec

Ing. VOJTECH PAUMER, CSc.
Ďakujeme všetkým, ktorí 

ho odprevadili na poslednej ceste. Vyjadrujeme veľkú 
vďaku pracovníkom hospicu Radosť vo V. Krtíši 
za príkladnú starostlivosť o nášho zosnulého.  
Synovia Vojtech a Martin s rodinami a dcéra Jana. 

Odišiel ticho a našich 
srdciach zostane...

Čas tak rýchlo letí, uteká, 
no každý deň Ti patrí 

naša spomienka. Osud Ti
nedoprial dlhšie medzi nami byť,

ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.

Tretieho 12. 2103 si pripomíname 
1. výročie úmrtia milovaného manžela, otca, starého otca 

a prastarého otca VINCENTA KRIŠTOFÍKA.
S láskou spomínajú manželka Mária, deti Ľubica, Milan,

Vincent s rodinami.

Každý deň na Teba 
spomíname

Odišla si tichúčko, ako odchádza
deň, no v našich srdciach zostane
spomienka len. Milovali sme Ťa,

Ty si milovala nás, tú lásku 
v našich srdciach, nezničí ani čas.
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že nás navždy opustila naša milovaná

Ing. SONIČKA BOHÁČOVÁ 
vo veku 53 rokov z Veľkého Krtíša. 

Smútiaca rodina ďakuje všetkým, ktorý sa s ňou 
prišli rozlúčiť 21. 11. 2013 na veľkokrtíšsky cintorín 
a prejavili nám sústrasť. Naše poďakovanie patrí

aj pracovníkom pohrebnej služby Chryzantéma 
za ich ľudský a profesionálny prístup. 

Navždy s láskou spomínajú: manžel, syn Michal 
s priateľkou Katkou, dcéra Saška s rodinou, 

cela ostatná rodina a známi. 

Lásku v našich srdciach 
nezničí ani čas

Okruhlé jubileum 50 rokov
oslavuje 2. 12. 

MÁRIA JEKKELOVÁ 
z Malého Krtíša. 

Jej najbližší jej posielajú 
nasledovnú gratuláciu: 

„Do Tvojich spomienok sa už veľa
zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez 
bolesti. Prajeme telu zdravie, 

ruke pevný stisk, pokoj do srdca
i nejaký ten zisk. Každý deň začínať

s chuťou narodiť sa znova, dnes 
k tvojmu sviatku, tažko hľadať slová. Chceme Ti 
spríjemniť tento deň darom, postav sa proti nám 

s usmiatou tvárou. Chceme Ti spríjemniť tento deň
vinšom, dnes celá rodina bude Ti milšou. 

Na stole 50 červených ruží, nech Ti to zdravíčko
naďalej slúži. Hodne šťastia, more
lásky, na tvári už žiadne vrásky. 

Život plný priateľov maj, na svet vôkol
sa usmievaj. Všetko naj... 

k Tvojim krásnym narodeninám Ti 
praje manžel, dcéra, vnúčatá Viktorka 

a Martinko, babka a svokrovci.“

Blahoželáme 
k perlovej svadbe
Akoby by to bolo včera... 
a dnes perlovú svadbu 

oslavujete... 
Vykročili ste spolu ako muž 

a žena, do daru 
ste si dali lásku 

a do sŕdc vpísali svoje mená.
Prešiel čas, prišli prvé vrásky

a Vy v očiach nás − detí 
− nachádzate 

najkrajší dar živej, žijúcej lásky.

Blahoželáme našim drahým oslávencom − rodičom: Milanovi
a Vierke Lakatošovcom ku krásnemu výročiu 
svadobného dňa, ktorý mali pred tridsiatimi
rokmi, 3. 12. 1983. Prajeme Vám, maminka

a ocko, všetko najlepšie, veľa lásky
a radosti z nás − detí. 

Vaša Janka a Milanko.

2. 12. Bibiánam, 
3. 12. Oldrichom, 4. 12. Barborám,

Barbarám, 5. 12. Otom, 
6. 12. Mikulášom, Nikolasom, 

7. 12. Ambrózom, 8. 12. Marínam

BLAHOŽELÁME

Máte v rodine budúceho maturanta? 
Využite príležitosť poslať mu gratuláciu 

k stužkovej slávnosti aj s fotografiou.
Podobne môžu budúci maturanti poďakovať
prostredníctvom Pokroku svojim učiteľom
za ich štvorročnú prácu a snahu naučiť ich

čo najviac pre život. 
Bližšie informácie získate na adrese:

noviny.pokrok@stonline.sk 
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Ocenenie preberal predseda predsta−
venstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš.
"Napriek malému trhu, obrovskej"Napriek malému trhu, obrovskej
konkurencii a mimoriadnym  odvokonkurencii a mimoriadnym  odvo−−
dom a vysokým daniam vnímamdom a vysokým daniam vnímam
obháobhájenie  pozíciejenie  pozície PSPSS, a. s., ako vS, a. s., ako veľkýeľký
úspech. Toto ocenenie je najmäúspech. Toto ocenenie je najmä
výsledkom vysokej dôvery klientov,výsledkom vysokej dôvery klientov,
veľkého pracovného úsilia zamestveľkého pracovného úsilia zamest−−
nancov a obchodných zástupcovnancov a obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne. UrčitePrvej stavebnej sporiteľne. Určite
dopomohla aj súčasná stabilitadopomohla aj súčasná stabilita
legislatívy a podmienok stavebnéholegislatívy a podmienok stavebného
sporenia"sporenia" , , hovorí Ing. Imrich Béreš.  

Výročnú cenu Banka roka 2013 udeľoval
ekonomický týždenník TREND už po
16−ty raz. Hodnotilo sa viacero kritérií,
pričom Prvá stavebná sporiteľňa si
svoje tretie miesto obhájila presvedčivo.
Podľa výsledku hodnotenia, výhodou
PSS, a. s., v čase nízkych úrokových
sadzieb je práve model stavebného
sporenia oddelený od trhu, čo mu
zabezpečuje stabilitu úrokových sadzieb
na vklady aj úvery klientov. PSS, a. s.,
v roku 2012 rovnako dokázala zvýšiť
profit a zlepšiť ukazovatele ziskovosti.
Ocenenie jej patrí aj na základe výrazného
nárastu počtu a objemu schválených
úverov na bývanie v minulom roku. 

Prvá stavebná sporiteľňa má bronz v ankete Banka roka 2013
Anketa Banka roka 2013 priniesla aj tento rok medailové umiestnenie pre Prvú
stavebnú sporiteľňu. Najväčšia stavebná sporiteľňa na Slovensku získala bronz.
Obhájila tak tretie miesto z minulého roka. V tejto ankete sa špecializovaná
banka orientovaná výlučne na financovanie bývania umiestnila medzi prvými
troma bankami za 21 rokov svojej existencie už po šiesty raz. 

lČím sú zaujímavé nové úvery 
na bývanie?
„Úvery na bývanie z PSS, a. s.,

sú vítanou pomocou pri finan−
covaní bývania.  Ak v minulosti
potrebovali naši klienti úver
s vyššou sumou, spravidla ho
museli  zabezpečiť nehnuteľnos−
ťou. A to bola pre mnohých
neprekonateľná prekážka. Tým,
ktorí už majú niečo nasporené,
dávame  šancu prekonať túto
bariéru a získať nové alebo
vylepšiť si  existujúce bývanie.“ 

l Takže hovoríme o úveroch
na bývanie bez založenia
nehnuteľnosti?

„Áno. Prvá stavebná spori−
teľňa poskytuje úver na býva−
nie až do výšky 40 tisíc eur bez
založenia  nehnuteľnosti,  stačí
iba jeden ručiteľ. Manželia
nepotrebujú ani to. To, že nevy−
žadujeme pri zabezpečení
úveru nehnuteľnosť, prináša
klientovi  niekoľko výhod.“ 

lAké konkrétne?
„V prvom rade ušetríte penia−

ze, pretože  nemáte výdavky
s vypracovaním  znaleckého
posudku na nehnuteľnosť ako
zábezpeku za úver,  s poistením
nehnuteľnosti, so zriadením
záložného práva na katastri.
V druhom rade ušetríte čas,
pretože nemusíte behať po úra−
doch, čakať  na rôzne povole−
nia či posudky. S našimi úver−
mi teda ušetríte čas aj peniaze.“ 

lČo je možné prostredníctvom
úverov zo stavebného sporenia
financovať?

„S úverom do 40 tisíc eur bez
založenia nehnuteľnosti  uhra−
díte všetko, čo súvisí so zásad−
nou rekonštrukciou vášho býva−
nia. Ak sú v rodine dva alebo aj
viac takýchto úverov, môžete
myslieť na kúpu garsónky alebo
malého bytu. Pretože na jednu
zmluvu o stavebnom sporení po−
núkame úver až do výšky 170
tisíc eur, na jeden financovaný
objekt až 340 tisíc eur,  môžete
investovať aj do kúpy nového
bytu či rodinného domu. Pri
týchto  vyšších sumách už  vyža−
dujeme ručenie nehnuteľnosťou.
Úrokové sadzby úverov sú
garantované počas celej doby
splácania úveru. Možností, ako
si skrášliť vlastné bývanie je
samozrejme podstatne viac,
stačí sa informovať u našich
finančných profesionálov.“ 

l Môžem úvermi zo stavebné−
ho sporenia splatiť aj úvery
v iných bankách?

„Samozrejme, je to možné.
Maximálna výška takéhoto
úveru je až 30 tisíc eur. Ak ho
chcete využiť, nemusíte mať
nasporený ani cent, pretože ho
získate bez predchádzajúceho
sporenia.  A navyše, za úver
z Prvej stavebnej sporiteľne
určený na splatenie menej
výhodného úveru v inej banke
nemusíte ručiť nehnuteľnou, čo
je pre mnohých veľká výhoda.
Možno práve teraz pred
Vianocami by bolo dobré, upra−
tať si tak trochu aj v rodinných
financiách a vymeniť menej
výhodný  úver  za lacnejší.“ 

Viac informácií  
bezplatne získate na adresách: 

Veľký Krtíš, Komenského 3,
tel.: 0915 890 260, 

0918 716 727,  

Nemocničná 16, 
tel.: 0918 716 727

Rýchlo a lacno za krajším bývaním
K úverom na bývanie z Prvej stavebnej sporiteľne sa 
v súčasnosti dostanete rýchlejšie  aj  lacnejšie.  O aktuálnej 
ponuke hovoríme s Ing. Pavlom Gáborom,  okresným riaditeľom
Prvej stavebnej sporiteľne.

Ing. Pavel Gábor, 
okresný riaditeľ 

Prvej stavebnej sporiteľne

Termíny a miesta
konania 

charitatívnej zumby: 

l Začíname 7. 12. 2013  vo V. Krtíši o 18,00 v telocvični na Poľnej
l 13. 12. − Opatovská Nová Ves o 18,00 v kultúrnom dome
l 14. 12. − Želovce o 18,00 v telocvični strednej 

poľnohospodárskej školy
l 20. 12. − Vinica o 18,00 v kultúrnom dome
l 21. 12. − Dolné Plachtince o 18,00 v kultúrnom dome

Pomôžme zumbou spoločne tým, 
ktorí to potrebujú

Teší sa na Vás inštruktorka Erika Miháliková 
so skupinou ZUMBA ANGELS

Zdroj: Trend
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Jeho oprava bola náročná,
no vďaka usilovnosti a pra−
covitosti mnohých ľudí sa
nám vydarila. Veľkú vďaku
chceme aj týmto spôsobom
vysloviť nášmu kurátorovi
Milanovi Kvietikovi z
Horných Plachtiniec, ktorý
dohliadal nad prebiehajúci−
mi prácami každý deň a pra−
coval spolu s ostatnými pra−
covníkmi. Takisto sa chceme
srdečne poďakovať nášmu
presbyterovi Ľubovi Mackovi,
ktorý zabezpečoval staveb−
ný dozor. Bez dobrej, trpezli−
vej a zodpovednej spoluprá−
ce týchto dvoch ľudí by to
nebolo také plynulé.

Výsledkom tohto snaženia,
ale aj práce a usilovnosti
mnohých ďalších je krásne
opravený kostol, ktorý môže
ďalšie roky slúžiť ako miesto
stretania sa ľudí, veriacich v
Boha. Zároveň on môže svo−
jím svetlom svietiť aj ďalším
ľuďom, tým, ktorí v živote
Boha hľadajú a túžia po jeho
pokoji.

Po upršanom a daždivom
týždni nám svitol krásny sl−
nečný nedeľný deň. Na sláv−
nostnú posviacku prijal na−
še pozvanie generálny bis−
kup evanjelickej a. v.  cirkvi
Miloš Klátik s manželkou z
Bratislavy. Posviacku vyko−

nal senior Novohradského
seniorátu Ivan Mucha z
Málinca, ktorý k nám zavítal
aj so svojou rodinou. Ako
hostia prijali naše pozvanie
i susední páni farári Ján Ďu−
rov so svojou manželkou a
Ján Ruman z Veľkého
Krtíša.

Program slávnostných slu−
žieb Božích obohatil svojím
vystúpením  domáci spevo−
kol SION pod vedením
Milana Pástora z Príbeliec a
Jaroslava Parkániho. 

Vo svojom príhovore nás
biskup M. Klátik povzbudil v
tom, aby sme zodpovedne ži−
li svoj život. Aby sme neza−

budli vnímať v spleti a pro−
blémoch života všetko to
dobré a cenné, čo nám Boh
denne dáva. A aby sme neza−
búdali prosiť Pána Boha o
silu a ďakovať mu za zdra−
vie, rodinu, prácu, priateľov
a všetkých tých ľudí, ktorí
nás v živote posilňujú a po−
vzbudzujú.

Senior Novohradského se−
niorátu I. Mucha nás zasa
vyzval, aby sme sa pod zor−
ným uhlom Biblie pravdivo
pozerali sa seba a svoj život.
Aby sme zlé nehľadali len v
iných ľuďoch, ale aby sme
celým životom dávali naja−
vo, že sme veriaci ľudia− teda
ľudia, ktorí sú ochotní po−
máhať aj iným. Poďakoval sa
všetkým tým, ktorí venovali
svoj čas a energiu na obnovu
tohto kostola aj jeho pekné−
ho  okolia. A vyzdvihol fakt,
aké je to vzácne, keď sa ľu−
dia popri svojich mnohých
povinnostiach vedia pričiniť
o tak vzácne a pekné dielo.
Lebo najmä kostol a jeho

Druhá novembrová nedeľa bola pre hornoplachtinských
veriacich mimoriadne slávnostná

Biskup M. Klátik pri slávnostnej kázni
Privítanie hostí  − Zuzka Pavlovová odovzdáva kyticu 

generálnemu biskupovi M. Klátikovi, v strede
senior Novohradského seniorátu I. Mucha

Posviacka opraveného kostola v Horných Plachtinciach
Po upršanom týždni nám svitol krásny nedeľný deň.  Druhá novembrová nedeľa bola pre
plachtinských evanjelikov výnimočná. Po takmer dvoch mesiacoch práce sme mohli po−
svätiť, teda znovu uviesť do užívania, náš evanjelický kostol v Horných Plachtinciach. 

Radosť pre veriacich, svetlo 
pre tých, ktorí Boha hľadajú



7 / 2. december 2013

okolie svedčí o tom, akí ľu−
dia žijú v tej − ktorej dedin−
ke, v tom − ktorom cirkev−
nom zbore.

Skutočne po daždivom a
upršanom týždni sme spolu
v Horných Plachtinciach
všetci prežili krásnu nedeľu,
Bohom požehnaný deň. A
tak to mnohokrát býva aj v
našom živote, že po nejakom
smutnom období príde krás−
ny čas, kedy si človek jasne
uvedomí, že ten náš život
stojí za to žiť. A ešte krajšie
je žiť vtedy, keď máte okolo
seba dobrých a obetavých
ľudí, ktorí si navzájom po−
máhajú. Snáď v tejto maleb−
nej dedinke bolo len málo ľu−
dí, ktorí sa do diela opravy,
riadenia kostola a jeho krás−
neho okolia nezapojili.
Všetci chceli niečím pomôcť,
každý chcel niečo priniesť,
aby to vyvrcholenie nie jed−

noduchého a ľahkého obdo−
bia opravy Božieho domu
dopadlo čo najlepšie. Vrelá
vďaka vám, milí
Hornoplachtinčania, za kaž−
dé šikovné ruky i za všetky

vykonané práce i za vašu po−
hostinnosť, ktorou si uctíte
všetkých hostí.

Poďakovať sa touto cestou
chceme aj miestnemu poľov−
níckemu združeniu za ich

sponzorský príspevok.
Veľmi si ho vážime.
Vieme, že všetka tá práca a

námaha bude mať zmysel
vtedy, keď chrám Boží nezo−
stane prázdny, ale bude sa v
ňom stretať ľud, ktorý bude
srdcom i životom vyznávať
pravého živého Boha. A keď
všetci, ktorí tu budú počú−
vať akúkoľvek kázeň, si po−
vedia nielen to, že bola to ve−
ľmi pekná kázeň. Ale to na−
jdôležitejšie, čo si človek po
oslovení Bohom má povedať:
"Chcem niečo vo svojom živo"Chcem niečo vo svojom živo−−
te zmeniť. To Slovo ma zasite zmeniť. To Slovo ma zasi−−
ahlo tak, že chcem pomáhaťahlo tak, že chcem pomáhať
aj iným a byť v živote užitočaj iným a byť v živote užitoč−−
ný."ný." JAROSLAV ĎURIŠ, 

zborový farár− konsenior, 
S. Plachtince

Foto: JAROSLAV PAVLOV
Záver služieb Božích − zľava J. Ďuriš − konsenior

Novohradského seniorátu,  v strede M. Klátik− generálny
biskup, vpravo I. Mucha − senior Novohradského seniorátu

Duchovní pri východe z chrámu pozdravili 
veriacich podaním ruky

Zrekonštruovaný evanjelický kostol sa dočkal opravy 
zvnútra, zvonku, skrášlilo sa aj jeho okolie

Prednášky na túto nanajvýš
aktuálnu tému robil Peter
Remper z občianskeho združe−
nia Slovensko bez drog a ko−
nali sa od 11.10. do 24.10.2013
na 15 školách v okrese Veľký
Krtíš a vypočulo si ich 1570 ži−
akov a 84 učiteľov, ktorí sa do−
zvedeli prečo je alkohol, mari−
huana ale aj iné drogy škodli−
vé. Prednášky boli určené žia−
kom 11 základných škôl na II.
stupni a na štyroch stredných
školách. Žiaci sa tiež dozvede−
li, čo drogy spôsobujú telu,
mysli, ale aj emóciám človeka
a z prednášok si odniesli pro−
tidrogovú informačnú brožúr−
ku Pravda o drogách. Žiaci
druhého stupňa základných
škôl zložili aj sľub protidrogo−
vého šerifa. Po prednáškach
mohli žiaci napísať svoj názor
na tieto aktivity a väčšina z
nich napísala, že ich prednáš−
ka obohatila a získali nové in−
formácie, ktoré im pomôžu
lepšie sa zorientovať v živote.

PETER REMPER 

Žiaci počúvali pravdu o drogách
Žiaci základných a stredných škôl aj v našom okrese, sa mohli dozvedieť viac informácií o

škodlivosti drog. Na otázku, prečo ľudia v súčasnosti berú viacej pouličné drogy ako v mi−
nulosti, by bolo možno viac odpovedí. Iný názor by mal starší človek a iný mladší. Faktom
ale ostáva, že ľudia berúci drogy trpia a trpia aj ich rodiny a blízké okolie, a v konečnom
dôsledku má tento neduh jednotlivca vplyv aj na celú spoločnosť, ktorá je viac kriminalizovaná.
Na opačnej strane sú ľudia, ktorí majú finančný prospech z ľudí užívajúcich drogy.

Prednášky boli určené žiakom 11 základných škôl na II. stupni 
a na štyroch stredných školách
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Ing. Mgr. MarianIng. Mgr. Marian
Kotleba − nový Kotleba − nový 

predseda VÚC BBSKpredseda VÚC BBSK

Absolvoval strednú
školu Jozefa Murgaša v
Banskej Bystrici, následne
pokračoval v štúdiu na
Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Mateja Bela v
B. Bystrici, kde získal
diplom v odbore učite−
ľstvo. V roku 2013 ukon−
čil štúdium ekonómie
na Ekonomickej fa−
kulte UMB v B.
Bystrici, kde získal ti−
tul inžinier ekonómie.
Vyučoval na športo−
vom gymnáziu v
Banskej Bystrici, ne−
skôr bol preradený za správcu informačnej
siete.

POLITICKÁ KARIÉRA 
V roku 2003 sa stal vodcom Slovenskej po−

spolitosti. Funkciu zastával do roku 2007. Vo
voľbách v roku 2009 Marian Kotleba kandi−
doval na post predsedu BBSK. Ako nezávislý
kandidát získal štvrté miesto s 13 629 hlasmi
(10,03%). Do druhého kola nepostúpil. V par−
lamentných voľbách 2012 jeho strana ĽS NS
získala 1,58 % hlasov.
Vo voľbách do vyšších územných celkov v ro−

ku 2013 postúpil Marián Kotleba do 2. kola vo−
lieb predsedu Banskobystrického samospráv−
neho kraja so ziskom 21,30% platných hlasov.
V 2. kole bol zvolený za predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja so
ziskom 71 397 (55,53 %) platných hlasov. 

Prekvapenie prvého kola volieb do samos−
právnych orgánov v krajoch, keď sa v súboji o
post župana BBSK dostal do druhého kola
Marián Kotleba, dotiahli Banskobytričania až
do konca. Za nového predsedu VÚC BBSK si
voliči v našom kraji zvolili tohto kotroverzné−
ho predsedu strany  Ľudová strana Naše
Slovensko. Volilo ho viac ako 55% oprávne−
ných voličov, pričom prevahu mal najmä na
Horehroní. V našom okrese bol pomer opač−
ný, keď s 55,33 %−tami zvíťazil V. Maňka.
Ovšem znovu bola v našom okrese najmenšia
účasť voličov v rámci BBSK, iba 16,93 %. Je to
ešte menej ako v 1. kole. Viac voličov prišlo v
okresnom meste. Zdá sa, že práve preto, aby
podporili M. Kotlebu. V okresnom meste zís−
kal totiž až 60 % hlasov. V porovnaní s 1. ko−
lom je zaujímavé, že kým sa počet hlasov pre
V. Maňku takmer nemenil  (3 183 respektíve 3
407), M. Kotleba pritiahol do druhého kola vo−
ličov, ktorí mu dali takmer o 2 000 hlasov viac
(781 respektíve 2 750).  Pritom o jeho prefe−
renciach v jednotlivých obciach ani tak ne−
rozhodovalo, či to bola takzvaná „maďarská“,
či „slovenská“ dedina. Veď M. Kotleba zvíťazil
napríklad v Bušinciach, Čelároch alebo v S.
Ďarmotách. Na druhej strane V. Maňka získal
prevahu aj v D. Lome, Šuli, Sucháni či S.
Brezove.  Pravdou však je, že najväčšiu pod−
poru získal V. Maňka práve na juhu okresu,
kde  v niektorých obciach mal okolo 70−90 %
hlasov, pričom v Ďurkovciach ho volili všetci,
ktorí prišli k voľbám. −P. GAŠPAROVIČ−  −P. GAŠPAROVIČ−  

POZN. K TABUĽKE: POZN. K TABUĽKE: Zdroj ŠÚ SR Zdroj ŠÚ SR 
VOk − volebný okrsokVOk − volebný okrsok

Ing. Mgr. Marian
Kotleba, 36 r., 

je volebný líder 
politickej strany ĽS

Naše Slovensko. 
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Veru, až oči prechádza−
li od toľkej krásy množ−
stva rôznych diel a vý−
tvorov šikovných rúk o−
byvateľov Žihľavy, aké
sa podarilo zhromaždiť
na nultý ročník výstavy
ručných prác obyvate−
ľov Žihľavy jej organizá−
torom Miestnej organi−
zácii Jednoty dôchod−
cov na Slovensku v Ži−
hľave (MO JDS).
Predsedkyňa MO JDS v
Žihľave Božena Kičinová: 

"Naša MO oslavuje v"Naša MO oslavuje v
tomto období 20 rokovtomto období 20 rokov
od svojho založenia aod svojho založenia a
od začiatku sa snažíod začiatku sa snaží
prispievať svojim dieprispievať svojim die−−
lom ku kultúrnemu alom ku kultúrnemu a
spoločenskému dianiu vspoločenskému dianiu v
obci. Už dlhšie sme uvaobci. Už dlhšie sme uva−−
žovali, že znovu niečožovali, že znovu niečo
pripravíme a rozhodlipripravíme a rozhodli
sme sa pre výstavu ručsme sa pre výstavu ruč−−
ných prác. Spolu s oných prác. Spolu s o−−
statnými členkami výstatnými členkami vý−−
boru MO sme chodiliboru MO sme chodili
prakticky od domu kprakticky od domu k
domu a ani sme neveridomu a ani sme neveri−−
li, že sa nám podarí zozli, že sa nám podarí zoz−−
bierať až toľko zaujímabierať až toľko zaujíma−−
vých výrobkov z rôznychvých výrobkov z rôznych
oblastí." oblastí." 

Na výstavu prispeli výtvormi
svojich šikovných rúk členovia
približne 40−tich rodín. Medzi
nimi aj B. Kičinová, ktorú baví
vyšívanie, štrikovanie, háčko−
vanie. Na výstave mohli ná−
vštevníci vidieť jej svetre, obra−
zy, papučky ale aj časti jej ti−
sovnického kroja − brusliak i
stánku. 

Erb z darov zeme 
Celkovo výstava hýrila pest−

rosťou vystavovaných predme−
tov. Od vyšívaných dečiek, o−
brusov, obrazov, háčkovaných
predmetov, čipiek, vyrezáva−
ných výrobkov, maľovaných
obrazov i sklenených ozdôb až

po štrikované ponožky, dreve−
ný vozík alebo mlyn. Časť vy−
stavených vyrezávaných vý−
robkov z dreva prezentovali aj
manžel a syn Kataríny Čileko−
vej: "S drevenými výrobkami"S drevenými výrobkami
začal môj manžel tak, že jazačal môj manžel tak, že ja
som niekde videla drevenúsom niekde videla drevenú
studničku a povedala somstudničku a povedala som
mu, že aj ja chcem mať takúmu, že aj ja chcem mať takú
doma.  Povedal, že dobre, aledoma.  Povedal, že dobre, ale
že to musím najskôr namaľože to musím najskôr namaľo−−
vať. No a tak postupne pribvať. No a tak postupne prib−−
údali aj ďalšie výrobky a neúdali aj ďalšie výrobky a ne−−
skôr sa pridal aj syn.skôr sa pridal aj syn.
Doteraz hádam najzložitejDoteraz hádam najzložitej−−
ším, ale aj najmenším výrobším, ale aj najmenším výrob−−
kom z toho čo urobili je vekom z toho čo urobili je ve−−
terný mlyn." terný mlyn." 

Aj K. Čileková sa venovala tra−
dičným ručným prácam, ale v
ostatnej dobe ju baví robiť ob−
razy z darov prírody. Keď z plo−
dov zeme urobila pre výstavu
Gazda roka 2011 v Pôtri erb ob−
ce "dostala za úlohu" podobný
erb urobiť aj pre Žihľavu.

K. Čileková: "Na druhý rok"Na druhý rok
som preto urobila žihľavskýsom preto urobila žihľavský
erb. Prelohu treba najskôrerb. Prelohu treba najskôr
namaľovať na papier a ponamaľovať na papier a po−−
tom sa potrie lepidlom a vytom sa potrie lepidlom a vy−−
sype prírodnými materiálomsype prírodnými materiálom
podľa farebnosti. Erb Žihľapodľa farebnosti. Erb Žihľa−−
vý je robený z makových zrvý je robený z makových zr−−
niečok, postrúhaného kokosuniečok, postrúhaného kokosu
a z paprikového semiačka."  a z paprikového semiačka."  

Podobne ako u Čilekovcov aj v
iných rodinách sa ručnými prá−
cami a umeleckou tvorivosťou
zaoberajú všetci jej členovia.
Nezaprela sa rodina Vredíková,
ktorá predstavila predmety s
indiánskymi motívmi robené
rôznymi technikami a na rôzne

materiály − koža, drevo, látky, i
bizónie lebky a hneď pri vstupe
do sály nemohol uniknúť pozor−
nosti návštevníkov obraz starej
mamy sediacej na prasati na
hospodárskom dvore, ktorý na−

maľoval Marian Vredík,
študent VŠVU. 

Obrazy s krížikovými
stehmi

Pozornosť však pútali aj
vyšívané obrazy, ktoré na
výstavu poskytla Viera
Števkovová: 

"Ja sa vyšívaniu venu"Ja sa vyšívaniu venu−−
jem prakticky od detstva,jem prakticky od detstva,
teda už približne 50 roteda už približne 50 ro−−
kov. Obrázky vyšívam kríkov. Obrázky vyšívam krí−−
žikovou technikou. Ježikovou technikou. Je
ťažké povedať, ako dlhoťažké povedať, ako dlho
trvá vyšiť jeden obraz. Ajtrvá vyšiť jeden obraz. Aj
z tu vystavovaných napríz tu vystavovaných naprí−−
klad ten kostolík je najklad ten kostolík je naj−−
väčší a pomerne náročnýväčší a pomerne náročný
je aj preto, že sa tam pouje aj preto, že sa tam pou−−
žili viaceré odtiene hnežili viaceré odtiene hne−−

dej farby, aby som zadej farby, aby som za−−
chovala autentickúchovala autentickú
predlohu. Asi najväčšípredlohu. Asi najväčší
obraz, ktorý som doteobraz, ktorý som dote−−
raz urobila je Ježišovaraz urobila je Ježišova
modlitba, na ktorý sommodlitba, na ktorý som
použila 24 800 krížipoužila 24 800 kríži−−
kov."kov."

Určite úctyhodná prá−
ca, ktorá vyžaduje trpez−
livosť a poriadne sústre−
denie. Podobne ako aj
ďalšie techniky ručných
prác či už metódy vyšíva−

nie richelieu, rôzne druhy čipi−
ek, z ktorých je vraj najťažšia
takzvaná rumunská čipka, kto−
rú mali návštevníci tiež mož−
nosť. Nie je to inak pri batiko−
vaní, lepení, servítkovej metó−
de, vťahovaní a mnohých in−
ých.   

„Neľutujem, že som sem prišla...“
...hovorí Viera Dianišová z Bušiniec, jedna z mnohých návštevníčok výstavy ručných prác

v kultúrnom dome v Žihľave a pokračovala:  "...všetko sa mi tu páči. Vystavené práce sú ve"...všetko sa mi tu páči. Vystavené práce sú ve−−
ľmi pekné a ani sa nedá povedať, že čo je najkrajšie. Veľmi obdivujem a nesmierne sa mi páľmi pekné a ani sa nedá povedať, že čo je najkrajšie. Veľmi obdivujem a nesmierne sa mi pá−−
čia ručné práce. Aj ja som sa im kedysi venovala, robila som  makramé, vyšívala, plietla. Terazčia ručné práce. Aj ja som sa im kedysi venovala, robila som  makramé, vyšívala, plietla. Teraz
sa manžel venuje rezbárstvu." sa manžel venuje rezbárstvu." 

Predsedníčka MO JDS v Žihľave B. Kičinová (v strede), spolu 
so svojimi spolupracovníčkami V. Števkovovou (vpravo) 

a K. Čilekovou pripravili zaujímavú výstavu ručných prác

Radosť z množstva exponátov
mal aj zástupca starostu obce

Pôtor − Žihľava 
Miroslav Činčura

Šikovnosť rúk a pestrosť záujmov obyvateľov Žihľavy 
mnohých príjemne prekvapila. Na najväčšom obrázku je
Emília Vredíková, ktorú takto zachytil jej vnuk Marian

Radosť z množstva exponátov mal aj zástupca starostu obce Pôtor
− Žihľava Miroslav Činčura "Som veľmi rád, že MO JDS v Žihľave"Som veľmi rád, že MO JDS v Žihľave
zorganizovala takúto výstavu a predstavili ručné práce z minuzorganizovala takúto výstavu a predstavili ručné práce z minu−−
losti i súčasnosti. Nepredpokladal som, že by sa v našej malej oblosti i súčasnosti. Nepredpokladal som, že by sa v našej malej ob−−
ci ľudia zaoberali takou širokou záujmovou činnosťou a v takomci ľudia zaoberali takou širokou záujmovou činnosťou a v takom
rozsahu. Je to nultý ročník a určite by sme chceli, aby sa to v burozsahu. Je to nultý ročník a určite by sme chceli, aby sa to v bu−−
dúcnosti rozšírilo, prípadne aj s nejakým hudobným sprievodomdúcnosti rozšírilo, prípadne aj s nejakým hudobným sprievodom
a s ukážkami starých remesiel. Verím, že sa to agilnej MO SDJ sa s ukážkami starých remesiel. Verím, že sa to agilnej MO SDJ s
predsedníčkou B. Kičinovou a ľuďmi okolo nej podarí."predsedníčkou B. Kičinovou a ľuďmi okolo nej podarí."

−P. GAŠPAROVIČ− 
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red začiatkom podujatia si
účastníci položením kytice
k buste na námestí A. H.

Škultétyho uctili nášho vý−
znamného rodáka, zberateľa ľu−
dovej slovesnosti, ktorého meno
nesie aj táto súťaž. Všetkých prí−
tomných pozdravila PhDr.
Marta Kamasová, podpredsed−
níčka Spoločnosti A. H. Škulté−
tyho a krátkym prierezom vý−
znamu života a tvorby spisova−
teľa ukončila spomienkové Dni
A. H. Škultétyho. 

Samotné slávnostné vyhodno−
tenie začalo v Obradnej miest−
nosti MsÚ vo V. Krtíši. Dôstojnú
atmosféru podčiarkol krátky
kultúrny program, ktorý pri−
pravil Zbor pre občianske zále−
žitosti pri MsZ. Po úvodnom pri−
vítaní súťažiacich a hostí riadi−
teľkou knižnice sa súťažiaci do−
čkali očakávaného okamihu,
kedy boli oficiálne vyhlásené
výsledky súťaže. Odborná poro−
ta v zložení Ján Petrík, básnik,
vedúci Spišského literárneho
klubu, PhDr. Ľubica Kepštová,
zástupkyňa šéfredaktora časo−
pisu Slniečko a autorka pre de−
ti a mládež a spisovateľ Peter
Gajdošík z Lučenca vyhodnotili
293 súťažných prác od 139 auto−
rov zo 47 škôl Slovenska. Z také−
ho množstva nemali ľahké roz−
hodovanie vybrať tých najlep−
ších, až nakoniec porota udelila
hlavné ocenenie 19 mladým lite−
rátom a ďalší traja autori si pre−

vzali Cenu Slniečka, Cenu
Literárneho informačného
centra a Cenu JUDr. Pera Škul−
tétyho. 

Diplomy a hodnotné knižné
dary, ktorými do súťaže prispe−
lo Mesto Veľký Krtíš, si z rúk
Ing. D. Surkoša, prevzali všetci
ocenení, ktorí sa potom zapísali
do pamätnej knihy mesta.
Víťazom zablahoželal tiež Ján
Brloš, vedúci oblastného praco−
viska Matice slovenskej vo V.
Krtíši, pričom vyzdvihol obeta−
vú prácu pedagógov a rodičov.  
Program pokračoval v poobed−

ňajších hodinách v čitárni regi−
onálnej knižnice tvorivou bese−
dou ocenených autorov s člen−
mi odbornej poroty, kde mladí

autori prezentovali svoje práce
a vypočuli si pochvalné, i kritic−
ké slová. Všetci účastníci ako
spomienku na tento slávnostný
deň dostali tlačou vydaný
Zborník ocenených víťazných
prác. Zborník je pre verejnosť
prístupný na webovej stránke
knižnice www.hnk−vk.sk.

Slávnostné vyhodnotenie súťa−
že sa uskutočnilo aj vďaka fi−
nančnej podpore Ministerstva
kultúry SR, Banskobystrického
samosprávneho kraja a Mesta
V. Krtíš. Zároveň sa chceme po−
ďakovať aj ďalším spoluorgani−
zátorom tohto krásneho podu−
jatia, a to Spoločnosti A. H. Škul−
tétyho vo V. Krtíši a Matici slo−
venskej vo V. Krtíši. 

Veríme, že účastníci slávnost−
ného vyhodnotenia sa vracali
do svojich domovov nielen s di−
plomami a vecnými cenami, ale
odchádzali z V. Krtíša obohate−
ní o príjemné zážitky, nové pri−
ateľstvá a inšpirovaní do ďalšej
literárnej tvorby.
Medzi ocenenými bol aj Róbert

Balík, študent Spojenej školy
Obchodnej akadémie v
Modrom Kameni, ktorému bola
udelená Cena JUDr. Petra Škul−
tétyho. Ponúkame vám  ukážku
z jeho tvorby:

Klop, klop
Melancholické mesto,

aj samotní anjeli plačú,
ronia lásku, stonajú pri pohľade

na naše životy, na krásu, 
ktorú sme znetvorili, zatiaľ čo

klopeme na dvere nebeské. 

Čo by to bez 
vás bolo?

Vy ma raz zabijete
a ja, ja sa raz zabijem do vás.
Krásy krás, život, všade vo vás.

Úsmev a tie reči,
ktoré aj tak nahlas nepoviem.
Čo už s vami, svet pred mojimi

očami, všetko čo mám,
no ani to nemám.

−Mgr. ZUZANA UNZEITIGOVÁ,
knižnica−  

Mladí literáti si prevzali ocenenia
V októbri Hontiansko−novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo V. Krtíši už tradične oce−
ňuje úsilie mladých talentovaných ľudí vo vlastnej literárnej tvorbe. Zmyslom tejto súťaže
je napomáhať a rozvíjať samostatnú tvorivosť mládeže základných a stredných škôl všet−
kých typov a propagovať veľkokrtíšsky región v celoštátnom meradle. Slávnostné vyhodno−
tenie ocenených účastníkov už 22. ročníka celoslovenskej súťaže "Škultétyho rečňovanky"
bolo  25. októbra 2013 pod záštitou primátora mesta V. Krtíš Ing. Dalibora Surkoša v
Obradnej miestnosti Mestského úradu vo V. Krtíši. 

P

Medzi ocenenými bol aj Róbert Balík (vľavo), študent Spojenej školy Obchodnej akadémie
v Modrom Kameni, ktorému bola udelená Cena JUDr. Petra Škultétyho

Pred začiatkom podujatia si účastníci položením kytice k buste
na námestí A. H. Škultétyho uctili nášho významného rodáka

Ceny úspešným mladýmm autorom odovzdal 
primátor V. Krtíša Ing. Dalibor Surkoš
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Kategória mladomanželia: 
* Do súťaže sa môžu prihlásiť mladomanželia, ktorí mali svadbu naj−
neskôr 1.1.2011 až po dnešok. Do súťaže je potrebné priniesť minimál−
ne 2 kvalitné farebné fotografie (najlepšie digitálne), čo najväčšieho
rozlíšenia a napísanú charakteristiku manželského páru: Vaše meno a
priezvisko, vek, čo ste vyštudovali, kde pracujete, kde bývate, ako ste
sa zoznámili, akú a kde ste mali svadobnú hostinu, prípadne aj foto−
grafiu najkrajšej svadobnej torty, najnezvyčajnejší svadobný dar, naj−
krajší zážitok z vašej svadobnej cesty, prípadne najveselší zážitok zo
svadby... Skrátka, budeme radi, ak nám o sebe napíšete čo najviac, aby

sme mohli pripraviť pekný príbeh vašej lásky. 
Kategória MANŽELIA − SENIORI 

*  U manželov, ktorí sú spolu už viac ako 20 rokov sú pravidlá rovnaké, ibaže môžu navyše pri−
písať "návod na šťastné manželstvo", či ako prekonať manželskú krízu. V prípade manželov se−
niorov prosíme poslať svadobné foto aj fotografie zo súčasnosti, spolu s písomným súhlasom
oboch manželov, že súhlasia so zapojením sa do súťaže a tento súhlas podpíšu v redakcii.
O víťazoch opäť rozhodne počet zaslaných kupónov. 

Podmienky manželskej súťaže: 

Bližšie informácie získate mailom: noviny.pokrok@stonline.sk
alebo telefonicky na č. 0902 302 102 či 0918 59 65 65

Milé stredoškoláčky − budúce
maturantky bola by veľká škoda,
keby vás krásne oblečené, učesa−
né a nalíčené nevidel okrem va−
šich rodičov, spolužiakov a profe−
sorského zboru, nikto iný. Pošlite
nám preto svoju čo najkvalitnej−
šiu fotografiu tváre aj celej posta−
vy zo stužkovej na adresu sedlac−
ko.pokrok@stonline.sk a zabojuj−
te svojou dievčenskou krásou o
titul KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ. 

Hľadáme
kráľovnú
stužkovej

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a
na záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie.
Tým ste  splnili podmienku zaradenia do žrebovania o prvú
cenu  − permanentku na Kupko Aquatermal Strehová a dve
vecné ceny.                                                       VEĽA ŠŤASTIA!

DECEMBROVÁ

KUPÓNKA
č.1

kupón č.2

kupón č.5

kupón č.3 kupón č.4

DECEMBROVÁ KUPÓNKA

Meno a priezvisko:

Adresa:

TEL.ČÍSLO: ...................

NEZABUDNITE, 
ŽE DECEMBROVÁ 

VIANOČNÁ KUPÓNKA BUDE
OVEĽA ŠTEDREJŠIA 
OPROTI OSTATNÝM 

MESIACOM. VŠETKY CENY 
UVEREJNÍME V BUDÚCOM

ČÍSLE. VERÍME, ŽE VÁS 
POTEŠIA A MILO 

PREKVAPIA. 
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Wüstenrot, a.s., agentúrne 
riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

PONÚKAME RÔZNE 
DRUHY

SADENÍC OVOCNÝCH
STROMČEKOV

0944 245 232


