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1. Okresný týždenník
Pokrok pre mňa zna−
mená prísun aktuál−
neho diania v celom
okrese. 

2. Pokrok prezento−
val naše športové ús−
pechy.

3. Je veľmi dobré, že sa
z Pokroku občan dozvie, čo sa vlastne deje
v našom okrese.

4. Vzhľadom na to, že mám 37 rokov, si ne−
spomínam, kedy som mal Pokrok prvý krát
v ruke, ale pamätám si, kedy ste uverejnili
môj prvý príspevok.

5. Vo vašich súťažiach som ešte nevyhral, čo
mi vôbec nevadí!

6. Rád by som zo srdca zaželal Pokroku
všetko najlepšie k okrúhlemu jubileu. Že−
lám Vám minimálne ďalších 40 úspešných
rokov!
Na fotografii so strednou 13 ročnou dcérou
Biankou, ktorá vyhrala tretie miesto v seri−
áli POKROK HOBBY RALLY CUP 2012 a

2013. :−)
1. Z Pokroku  sa do−
zvedám čerstvé infor−
mácie o dianí v na−
šom okrese. Je to môj
obľúbený týždenník. 

2. S pracovníkmi
Pokroku a najmä so
šéfredaktorkou mám
veľmi dobré skúse−

nosti. Vždy nám vy−
chádzajú v ústrety v propagácii činnosti a
aktivít na našej ZŠ s MŠ Dolná Strehová. 

3. V aktualizovaných informáciách pre ob−
čanov z nášho okresu, občianska a firemná
inzercia, prehľad kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí, poďakovania, blaho−
želania, súťaže − toto všetko by iste občanom
okresu Veľký Krtíš veľmi chýbalo.

4. Prvýkrát som sa k Pokroku dostala v roku
1998, kedy som sa prisťahovala do V. Krtíša.
Keďže som pochádzala z iného okresu, chce−
la som sa dozvedieť o mojom novom okrese
čo najviac. Kupovala som si ho pravidelne, a
aj po presťahovaní do D. Strehovej som
Pokroku ostala verná.  

5. Do súťaží som sa nezapájala, ani nezapá−
jam, pretože nemám šťastie. Napriek tomu
sledujem vyhlásené súťaže ako i mená vý−
hercov. 

6. Je ťažko povedať, čo by som si v Pokroku
rada prečítala, pretože si v ňom nájdem vždy

niečo, čo ma zaujme a poteší. Možno by som
privítala viac príspevkov − spomienok o ľu−
ďoch, ktorí niečo v našom okrese dosiahli
napr. v športe, kultúre, spoločenskom dianí. 

7. K 40. výročiu Pokroku želám nevyčerpate−
ľné inšpirácie, veľa tvorivých síl, ďalších
spokojných čitateľov, čo najviac pozitívnych
správ na stranách novín a peknú budúc−
nosť. Nech sa Vám podarí dosiahnuť všetky
ciele, ktoré ste sa rozhodli stanoviť.

1. Pokrok je pre mňa
akýmsi symbolom
nášho okresu, je nie−
čím, čo predstavuje
tradíciu a stálosť. 

2. S týždenníkom
Pokrok ako aj s ce−
lým redakčným tí−
mom máme len tie

najlepšie skúsenosti.
Svojou rýchlou, profesionálnou a ústretovou
prácou, ktorú redakcia vkladá do každej ú−
lohy, je vždy radosťou spolupracovať.
Propagácia práce, výrobkov, firemných ak−
cií, na ktorých sa zúčastňujú naši zamest−
nanci, je pre nás veľmi dôležitá. Chceme dať
pocítiť našim zamestnancom, že sú pre nás
to najdôležitejšie, a že všetko, čo robíme, sa
snažíme robiť naplno práve kvôli nim. A v
tomto nám Pokrok neuveriteľne pomáha.

3. Pokrok zachytáva všetky dôležite informá−
cie, udalosti, podujatia, no i životy ľudí v na−
šom okrese. Tu žijeme a pracujeme, preto sa
nás dianie tu týka najviac. Pokrok ho dáva
na novinový papier, a tak ich dokáže šíriť ku
všetkým. Najmä v tomto vidím jeho obrovský
význam a prínos.

4. Prvý kontakt s Pokrokom som mala už
ako malé dieťa, keďže u rodičov, ani starých
rodičov nikdy nesmel chýbať. Potom prišlo
pre mňa nádherné obdobie angažovanosti v
kultúre, či už v divadelných alebo folklór−
nych oblastiach, a tak bolo prirodzené, že so
sebou prinieslo obdobie "hľadania sa" na
stránkach Pokroku :).  Počas vysokej školy a
štúdia žurnalistiky si spomínam na úžasnú
stáž v redakcii, kde každý jeden člen tímu
dokázal, že vie byť nielen profesionálny, ale
aj ústretový, ochotný a plný chuti pomáhať a
učiť. Za tento čas veľmi ďakujem. A ďaku−
jem takisto môjmu súčasnému zamestnáva−
teľovi, že mi dáva možnosť a priestor naďa−
lej spolupracovať s Pokrokom. 
5. Súťaže sú skvelým lákadlom pre čitateľov
a v mene zamestnávateľa sme skôr veľmi ra−
di, že môžeme do niektorých týchto súťaží
prispieť a odmeňovať čitateľov Pokroku.

6. Pokrok obsiahne obrovské pole diania v
rámci regiónu, nedá sa konkrétne vypichn−
úť, čo v ňom vyslovene chýba. Možno by som
privítala viac publicistiky a spravodajstva.

7. Týždenníku Pokrok nemožno zaželať nič
iné, len veľa objektivity, kreativity, nápadov,
iniciatívy, chuti a nadšenia do práce. Z celé−

ho redakčného tímu to vyžaruje neustále,
takže prajeme zachovanie alebo pribúdanie
všetkých týchto aspektov :). Prácu celej re−
dakcie Pokroku si nesmierne vážime. 

1.  Pokrok pre mňa
znamená veľmi veľa.
Spájajú sa mi s ním
pekné spomienky, tak
ako s celým tímom,
napriek tomu, že od
našej prvej spoluprá−
ce ubehlo už 14 rokov.

2. Pomohol mi ešte v
čase, keď som sa po−

stupne dostávala na
dráhu modelky. 

3. Myslím si, že vychádzanie regionálnych
médií je veľmi dôležité, nielen tým, že sa stá−
vajú hlavným informačným zdrojom o dianí
v regióne, ale hlavne tým, že sa tejto oblasti
môžu venovať podrobne, pretože poznajú mi−
esto a majú k dispozícii presnejšie informá−
cie, ako celoplošné médiá.

4. Mojou prvou súťažou miss bola Miss Typ
Pokrok. Je to moment, na ktorý sa nedá za−
budnúť, aj keď už ubehlo veľa rokov.
Samozrejme, zážitok to bol naozaj príjemný.

7. Pokroku by som rada zaželala veľa čita−
teľov, aj naďalej skvelé články a celému tí−
mu veľa šťastia v pracovnej aj privátnej sfé−
re.  

1. Je zdrojom infor−
mácií o živote v na−
šom regióne, prináša
správy aj z tých najo−
dľahlejších kútov o−
kresu, je možné sa do−
čítať o malých, ale aj
väčších udalostiach a
osobnostiach, týžden−
ník je slovom NÁŠ, a
preto patrí k môjmu

životu.  
2. Pokrok patrí medzi noviny, prostredníc−
tvom ktorých sa "zviditeľňuje" aj činnosť
nášho regionálneho osvetového strediska.
Sme povďační, keď redaktori Pokroku sa
zúčastňujú na našich kultúrno−spoločen−
ských podujatiach a informujú o nich čita−
teľskú verejnosť zo svojho pohľadu.
Spolupráca je zatiaľ veľmi dobrá a myslím,
že spokojnosť je obojstranná.  

3. Opodstatnenosť Pokroku je v prenose jeho
informácií na občanov o dianí v našom o−
krese, jeho obsahová štruktúra je dobre vy−
budovaná, články aktuálne, preto predpo−
kladám, že uspokojuje väčšinu svojich čita−
teľov. 

4. Redakciu Pokrok si pamätám od polovice
70. − tych rokov minulého storočia, keď sídli−
la v dnešnej budove Mestského úradu. Jeho
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Mgr. MARTA KMINIAKOVÁ,
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prvým šéfredaktorom bol Karol Gradziel, ďa−
lej tam ako redaktori pracovali Ernest
Horský, Danica Janiaková, Roman Grebáč a
Alžbeta Liptáková, ktorá sa neskôr stala je−
ho šéfredaktorkou. Už vtedy mal náš Pokrok
svoje čaro, informoval občanov na všetkých
úsekoch života, dával priestor pre čitateľov
prostredníctvom ankiet a názorov.
Nezabudnuteľnou figúrkou v Pokroku bola
pre mňa kreslená postavička Pišta Báčiho
od Bohuša Schovanca, ktorá aj v období
predchádzajúceho režimu parodovala a
poukazovala na neduhy, či nenormálnosti
vtedajšieho spoločenského života. 

6. Možno by bolo za zváženie dať priestor v
novinách na zverejnenie názorov a postrehov
obyvateľov k aktuálnym udalostiam v meste,
regióne, alebo aj k celospoločenským témam,
prípadne otázky pre primátora a starostov v
našom okrese. Rada by som si prečítala úva−
hy, eseje, zamyslenia ľudí, ktorí niečo prežili,
poznáme ich, žijú medzi nami, majú dobrú
povesť..., ale aj príspevky mladých ľudí, na−
pr. študentov. 

7. V prvom rade by som vám všetkým chcela
zaželať čo najmenej tlačiarenských škriat−
kov, ďalej veľa sily, odhodlania a nadšenia,
ktoré sú pri tomto druhu povolania potrebné,
kvalitné zdroje informácií a veľa verných či−
tateľov.  

1. Pokrok je súčasťou
každého môjho pon−
delkového dňa. Bez ne−
ho si neviem predsta−
viť začiatok pracovné−
ho týždňa. Vždy sa z
neho niečo dozviem, čo
potrebujem ku svojej
práci a informuje ma
o dianí vo Veľkom

Krtíši a regióne. 

2. Pracujem v banke a Pokrok je prostried−
kom, cez ktorý je mimoriadne výhodné pre−
zentovať nové produkty, resp. posunúť oby−
vateľom informácie, ktoré im pomôžu zorien−
tovať sa vo sfére bankovníctva.

3. Je to veľmi rýchle, operatívne a hlavne do−
stupné pre obyvateľov − kúpiť si Pokrok v no−
vinovom stánku, alebo predplatiť si ho. Dajú
sa z neho získať potrebné informácie ihneď.
A podľa môjho názoru je vždy príjemnejšie
prichádzať do styku s médiom v papierovej
podobe, ako využívať formu internetu.

4. Ja osobne som s ním prišla prvýkrát do sty−
ku pred desiatimi rokmi, kedy sa otvárala
pobočka Československej obchodnej banky,
a.s., vo Veľkom Krtíši. Vtedy veľmi aktuálne
R. Hornáčeková s kolektívom zaradila infor−
máciu o etablovaní sa novej banky v meste.
Prispela k tomu, že sa obyvatelia mohli do−
zvedieť o možnosti využívať finančné služby
vo svojom meste v rámci nového peňažného
domu. 

6. Podľa môjho názoru Pokroku nič nechýba
a môže si v ňom prečítať každý to, čo ho zau−

jíma. Je skutočne z čoho vyberať.

7. Ak by som Pokrok prirovnala ku človeku,
tak je to zrelý jedinec, ktorý už má niečo o−
džité, ale zároveň pred sebou ešte dlhú cestu.
Prajem Vám všetkým, ktorí pôsobíte v ňom
ako bežci na dlhé trate, aby ste mali pevné
zdravie, veľa trpezlivosti, dobrých čitateľov,
ostré pero a prevahu pozitívnych námetov na
písanie zaujímavých článkov.
Zároveň využívam príležitosť a prajem Vám
všetkým úspešný nový rok 2014.   

Ako ten čas letí
Ani sa mi nechce ve−

riť, že je to už 40 ro−
kov. Každý týždeň si
pravidelne kupujem
Pokrok a prečítam
ho do posledného pís−
menka. Páči sa mi
pružnosť, akou rea−
gujete na život v okre−

se. Som rád, že sa stále
rozširuje okruh dopisovateľov. Pre moju prá−
cu až tak veľa inšpirácií v ňom nemám, lebo
zdravotnej problematiky je tu poskromnejšie.
Výborná je športová príloha.

Dobre si pamätám na začiatky ešte aj s
maďarskou prílohou, pamätám si na chvat
pri tlači, aby mohlo aktuálne číslo vyjsť.
Odvtedy ste urobili veľmi výrazný pokrok s
Pokrokom!! Súťaží sa nezúčastňujem, čo sa
týka obsahu, som v celku spokojný.
Samozrejme, prajem celému kolektívu re−
dakcie nech Vám vydrží nadšenie, aby
Pokrok mohol vychádzať ďalších 40 rokov.

1.  Bývam v okrese
Veľký Krtíš a potrebu−
jem byť informovaná
o dianí vo svojom oko−
lí.

2. Som zamestnan−
com, takže o propagá−
cii mojej práci tu ne−
hovorím, sledujem
však inzeráty a člán−
ky ponúkajúce prácu,

resp. propagujúce zamestnávateľov okresu.

3. Informácie o miestnom dianí, propagácia
miestnych ľudí, práce, zaujímavostí ...

4. Ako  žiačka ZŠ − pionierka, som často pris−
pievala do Pokroku. a čo je možno pre dneš−
né deti v tom veku nezvyčajné − už som si ho
aj kupovala, najskôr kvôli mojim článkom a
potom už celkom automaticky, dodnes ne−
smie chýbať v pondelok v našej schránke.   

5. Niekedy dávno v pionierskych časoch zo−
pár kníh.

6. Odpoviem otázkou − privítali by ste sériu
príbehov pre ženy zo života?

7. Výdrž, veľa nových nápadov, previazanosť
s miestnymi ľuďmi a ich príbehmi, verných

čitateľov a stále vyšší náklad.

Pokrok mi do
života "priviedol

manžela"
Pokrok pre mňa zna−

mená predovšetkým
tím skvelých ľudí, kto−
rí sa naplno oddá−
vajú práci v novi−
nách, a aj veľa svojho
voľného času venujú
tomu, aby mohli čita−

teľom priniesť informá−
cie o podujatiach, zmenách či možnostiach v
našom okrese.

Za seba môžem zhodnotiť, že ako bývalá
pracovníčka Pokroku mám s ním veľmi po−
zitívne skúsenosti a to nielen z pracovného,
ale hlavne osobného aspektu. Vďaka
Pokroku som spoznala mnoho zaujímavých
ľudí, ale   predovšetkým mi do života "privie−
dol" môjho manžela  :−). 
Pokrok ako jediný týždenník v našom okre−

se prináša čitateľom informácie zo všetkých
oblastí, či už je to kultúra, početne zastúpené
sú športové podujatia, menej politické dianie
(ale tak to má v okresných novinách byť) a v
neposlednom rade aj trošku zábavy vo forme
súťaží, krížoviek a pod. Ja síce súťaživý typ
som, ale vzhľadom na moje pôsobenie v
Pokroku, som sa zapojila do súťaží iba dva−
krát.

Nespomínam si už presne, kedy sa mi
Pokrok dostal prvýkrát do rúk, snáď niekedy
v detstve, keď ho rodičia pravidelne kupova−
li a možno vtedy ma až tak nezaujali všetky
články a nevnímala som opodstatnenosť jeho
vychádzania, teraz to však hodnotím ináč.
Prelistujem si každý týždeň nový výtlačok, fa−
rebná titulka upúta viac, ako kedysi jedno−
farebný vzhľad novín, články sú písané na
profesionálnej úrovni, takže mi nezostáva
iné, iba jeho tvorcom zaželať nevyčerpateľnú
studnicu námetov na ďalších 40 rokov a sa−
mozrejme, aby k verným čitateľom pribudlo
každým rokom viac a viac nových čitateľov. 

Redakcia POKROK: Aj na tomto mieste, za
slovami našej Aničky, sa jej patrí poďakovať
za sladký predvianočný darček, ktorý nám
priniesla spolu s manželom Ivanom a dcér−
kou Linduškou.  

Moja dopisovateľská
spolupráca 

s redakciou POKROK
Pri príležitosti 40.vý−

ročia vzniku týždenní−
ka POKROK som sa
rozhodol podeliť s či−
tateľmi POKROKU o
svojej dopisovateľskej
spolupráci s redakci−
ou tohto týždenníka. 

Poznamenávam, že
pravidelným dopisovateľom POKROKU som
sa stal ako pracovník Okresnej vojenskej
správy (ďalej len OVS) v našom meste v roku

Ing. ELEONÓRA MAJOROVÁ,
riaditeľka ČSOB, pobočka V. Krtíš 

MUDr. JÚLIUS MARKO,
pediater Nenince 

ANNA MÁRTONOVÁ, 
bývalá redaktorka  

Ing. JANKA MARENIŠŤÁKOVÁ

JÁN MRVA, plukovník v.v.
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1980. Keďže som na OVS pracoval na úseku
brannej výchovy obyvateľstva, obsah mojich
článkov bol zameraný k tejto oblasti s dôra−
zom na objasňovanie požiadaviek zákona č.
73/1973. Príležitostne som písal články na
popularizáciu pracovníkov OVS a osláv −
pripomienok slávnych výročí vtedajšieho
Dňa ČSĽA, SNP a priebehu a ukončenia II.
svetovej vojny. Odchodom na dôchodok sa
moja spolupráca s redakciou vzhľadom k to−
mu, že som mal viacej voľného času, ešte vi−
ac prehĺbila. Obsah mojich článkov prevaž−
ne smeroval a smeruje k popularizácii po−
ľovníctva a oblasti "genealógie". V oblasti vo−
jenskej sa zameriavam na popularizovanie
našej stavovskej organizácie "Zväzu vojakov
SR" a vojnovú históriu s cieľom priblížiť čitate−
ľom priebeh II. svetovej vojny, SNP v regióne
nášho mesta a okresu, ako i priblíženie udalos−
tí z obdobia minulého režimu z oblasti školstva,
stavieb mládeže i života v našom meste.
Pokúsil som sa aj o napísanie relaxačného čí−
tania na voľné chvíle − erotických poviedok pre
dospelých, z ktorých bolo na stránkach PO−
KROKU (i napriek výhradám puritánov) uve−
rejnených šesť pokračovaní a tešili sa záujmu
čitateľov. Za obdobie mojej dopisovateľskej spo−
lupráce od roku 1980 doteraz , mi uverejnil PO−
KROK spolu 66 článkov a statí. Popritom v den−
nej periodickej tlači mi bolo uverejnených ďal−
ších 13 článkov. 

Na záver poznamenávam, že ma písanie a
dopisovateľská činnosť bavila a baví aj dnes.
Nachádzam v nej sebarealizáciu, relax a
vzhľadom k veku aj prostriedok k udržaniu
svojej intelektuálnej kondície (zdravého ro−
zumu). Dokazuje to aj skutočnosť, že mimo
dopisovateľskej činnosti som napísal štyri
rukopisy so 110−timi stranami, básnickú zbi−
erku (80 básní) a 15 štúdií rôzneho žánru.
Vysoko si vážim spoluprácu s redakciou PO−
KROK, ktorá v sťažených podmienkach, pod
ženským vedením (a s nenahraditeľnou vý−
datnou pomocou mužskej časti kolektívu, po−
známka redakcie), vydáva obsahovo zaují−
mavé a poučné noviny, za čo im vyslovujem
svojej uznanie, obdiv a poklonu. Blahoželám
redakcii pri príležitosti 40. výročia vzniku
týchto regionálnych novín a prajem PO−
KROKU do ďalších rokov veľa, veľa úspe−
chov a čitateľov. Teším sa na ďalšiu spolu−
prácu. 

Prostredníctvom
Teba som 
spoznala 
mnohých

vzácnych ľudí 
Milý Pokrok,   hádam
od vydania Tvojho pr−
vého výtlačku pri−
chádzaš ku mne týž−

deň čo týždeň a priho−
váraš sa mi ako dobrý priateľ.  Máš zásluhu
na tom, že sa obyvatelia nášho okresu môžu
lepšie poznať navzájom, svojím čitateľom
približuješ radosti a starosti ich každoden−
ného života, ale aj krásne, jedinečné zvyky,
pamätáš aj na ľudí, ktorí si pripomínajú
svoj domov v dnes už zaniknutých dedinách.

Predstavuješ nám osobnosti, ľudí niečím vý−
nimočných, talenty, ponúkaš nám možnosť
tešiť sa z ich úspechov. Na Tvojich stránkach
je priestor pre informácie, pre kultúru, his−
tóriu, šport a iné.  Pokračuj v tom k spokoj−
nosti Tvojich čitateľov aj naďalej. 
Práve v tomto adventom čase som objavila

medzi knihami Tvoje vianočné číslo spred
dvadsiatich rokov. Bolo čierno−biele, na
hrubšom papier. Avšak svojím obsahom si
dokázal umocniť sviatočnosť posledných dní
v roku. Dve strany si venoval výsledkom lite−
rárnej súťaže, ktorú si organizoval s NOS
Veľký Krtíš (dnes HIOS). Medzi prácami ví−
ťazov boli aj moje básne a z titulky sa usmi−
evalo na mňa dievčatko pri básničke "Detský
vinš". Odvtedy sa prihováram Tvojim čitate−
ľom aj ja. Som vďačná, keď ma niekto z nich
osloví, že ho môj príspevok potešil, podľa to−
ho viem, že moje písanie má zmysel. Na reti−
azke nosím prívesok − malú zlatú kocku − ako
výhru z Pokroku. Cením si ju však viac, zna−
mená pre mňa priateľstvo vzácnych ľudí,
ktoré som prostredníctvom Teba − Pokroku −
získala.   Som svedkom toho, ako si rástol, vy−
víjal sa za štyridsať rokov, naberal si skúse−
nosti, pribúdala Ti krása po formálnej
stránke, neustále si naberal širší a hlbší zá−
ber. Pripájam sa k Tvojim gratulantom a že−
lám Ti, aby si sa dlhé roky tešil priazni
Tvojich čitateľov. 

Hau, posielam odpo−
vede na otázky bielej
squaw pre hovoriace

písmo bledých 
tvárí. Howgh. 

1. Hlavne zdroj všet−
kých informácií z dia−
nia v okrese, z histórie
obcí (články Jána
Jančovica, Jána

Feketeho) významné osobnosti kultúry a pod..  

2. Samozrejme. Prvý článok o našom klube
Urtica, ktorý mám v kronike, vyšiel 17. 1.
1980 pod titulom Ojedinelý koníček − filmové
westerny z dielne amatérskeho režiséra od
Anny Vargovej, ďalší už 17. 7. 1980 Mladosť −
to je fantázia Dany Janiakovej a potom pravi−
delne každý rok ...pod titulmi ako:  Filmy Ivana
Vredíka na festivale, 1981, R. Grebáč, Žihlavskí
filmári pripravujú do Š. Rimaja a mnoho ďal−
ších.
3. Dnes, keď žijeme v dobe búrlivého  rozmachu
informačnej techniky, nie každý má možnosť zís−
kať informácie cez internet. Sú tam síce webové
stránky obecných úradov, firiem,  niektorých ak−
cií, ale hlavný zdroj môže poskytnúť jedine týž−
denník. 

Staršia generácia vždy zostane verná skôr in−
formáciám z novín, ako z internetu. Keď začal
vznikať film, vravelo sa, že kniha zanikne.
Nestalo sa tak a pokiaľ bude Pokrok bohatým
zdrojom informácii , budú ho čítať aj naďalej.  

4. Pokrok prakticky odoberáme od prvého
ročníka. Smutné chvíle prežívame hlavne
vtedy, keď niekto známy umrie a jeho fotka
je v novinách v čiernom rámiku. Napr . na
jar 1991 umrelo 5 stálych hercov nášho klu−
bu, čo nás veľmi zarmútilo a nevedeli sme, či
budeme ešte niečo natáčať... Ďalej, tak ako

všetkých, aj mňa zarmucujú články z tragic−
kých udalostí. Žijeme v dobe, keď ľudia sú
kŕmení hlavne zločinom. Hlavné správy bra−
kových komerčných TV(a bulváru) začínajú
stále vraždami a podstatné veci uvedú až na
záver. Psychika diváka a čitateľa je preto
stále pod týmto návalom negatívnych infor−
mácií otupovaná. Dobré a pozitívne veci a u−
dalosti začína chápať ako niečo druhoradé,
nezaujímavé, vzdialené od reality.
Chvalabohu, veselých článkov býva pomerne
dosť. Aj články o niektorých starých zvykoch
v okrese vyvolávajú u mladej generácie ú−
smev, lebo tieto zvyky nezažila. A naopak, u
starej generácie vyvolávajú úsmev správy o
,,kultúre a zvykoch" mladej generácie − vy−
znávanie metalu, techno, piercingy, farebné
frizúry, chľast...  

5.   Do súťaží sa často zapája hlavne moja
matka Emília, ktorá vyhrala už tri ceny, na−
posledy stolovú lampu. 

6.  Momentálne články zachytávajú široké
spektrum života v okrese, najviac sú cenené
články z histórie. Najviac by ma zaujalo na−
pr. téma vysťahovalectva do Ameriky za prá−
cou, koľkí naši predkovia tam išli, ako do−
padli a čo zažili. Prípadne ešte do roku do−
bývania Divokého západu. Ako záujemca o
históriu dobývania Ameriky viem, že Češi
majú pomerne dobre zmapované české dobý−
vanie západu a sú na svojich predkov hrdí.
A Slováci? Vedia akurát niečo z filmu
Bačova žena a starých inscenácií o bohatých
navrátilcoch...  

7. Živijó, živijó...mnóga letta, a lot of happy y−
ears ... Mitakue Oyasin/ Lakotsky − Všetci mo−
ji príbuzní/

1. Informácie z okre−
su.
2. Myslím si, že áno. 
3. Informácie z kul−
túrnych akcií, štát−
nych orgánov, z čin−
nosti obcí, inzercia a
gratulácie. 
4. Na prvý kontakt si
nepamätám, ale
Pokrok čítam každý

týždeň.
6. Zmeny v štátnej správe, hlavne teraz od
1.10.2013, odborné články z oblasti životného
prostredia, veterinárnej starostlivosti, a iné. 
7. Veľa tvorivých nápadov a zaujímavostí.  

1. Pokrok pre mňa
znamená zdroj infor−
mácií o dianí v okre−
se.

2. Hoci nie každé čís−
lo Pokroku je rovna−
ko výborné, mám s
ním veľmi dobré skú−
senosti. Už niekoľko−
krát mi svojimi infor−

máciami pomohol

EVA ŠÓOŠOVÁ, učiteľka, poetka 
a scénaristka pôvodných divadelných

hier a prekladateľka diel jej srdcu 
blízkeho autora K. Mikszátha

Ing. Ivan Vredík, vedúci  
filmového klubu URTICA − Žihľava 

ANNA TRIZNOVÁ, starostka 
obce Sucháň  

Mgr. IVETA ŽLNKOVÁ, 
majsterka paličkovanej čipky 

(Dokončenie zo str. 16)

(Pokračovanie na str. 18)
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Musím ešte spomenúť, že nás mimoriadne po−
tešila "sladká" návšteva Aničky Mártonovej s
manželom a dcérkou Linduškou, ktorí nás 16.
decembra navštívili s obrovskou krásnou na−
rodeninovou tortou. Ceníme si, Anička, že si si
v predvianočnom čase našla čas na upečenie
obrovskej dobroty pre celý redakčný kolektív.  

A to najlepšie asi nakoniec. Noviny sú kolek−
tívna záležitosť a nedajú sa robiť jedným člo−
vekom  − sám literárne činný človek môže byť
spisovateľom alebo publicistom, nie však novi−
nárom. Roky uplatňujem teóriu retiazky − sme
takí silní, ako je najslabšie ohnivko retiazky,
ale aj to sa dá posilniť, upevniť. Vážim si a ce−
ním prácu každého jedného člena redakcie,
bez ktorého by som si prácu v redakcii nedo−
kázala predstaviť: od mojej všestrannej zá−
stupkyni − sestričky Janky Kamenskej, rýchle−
ho a vynaliezavého grafika a redaktora
Mariana Sedlačka, vďaka ktorému dostávajú
články konečnú podobu, tak ako ich čítate. Cez
tlačiara Mateja Kamenského, spod rúk ktoré−
ho vychádza finálny Pokrok a vďaka obetavej
a chápavej maminke Milke a ústretovej a o−
chotnej ďalšej sestre Gitke, jej syna Števa i jej
manžela Štefana, ktorí nám neúnavne pomá−
hajú. Stále hovorím, že nič sa nedeje len tak, že
všetko so všetkým súvisí. A keď som rozmýšľa−

la, ako urobiť tú povestnú bodku... prišla sama
v podobe Anny Mihalkinovej z Hrušova. Tá sa
vybrala k nám osobne, do redakcie, v čase ad−
ventu len preto, aby sa prišla poďakovať náš−
mu redaktorovi Ing. Petrovi Gašparovičovi za
článok o pečení štrúdlí v Čelovciach. Peťo, ni−
elen za tento článok, ale za každý jeden, za kto−
rým si ochotný cestovať v piatok aj sviatok, vo
dne aj v noci  kamkoľvek s priateľmi Pokroku
Mgr. Lenkou Stankovou a Maňom Vladovičom
z televízie Markíza, aby si priniesol do novín
vždy niečo zaujímavé, aktuálne, pútavé, smut−
né, tragické aj veselé... za všetko Ti patrí vďa−
ka. Bez Teba by už Pokrok nebol Pokrokom.      

− R. HORNÁČEKOVÁ − 

v živote − napr. info o možnosti zrušenia ú−
čtov z kupónovej privatizácie, inzeráty o kú−
pe poľnohospodárskych plodín, dôležité info
zo sociálnej poisťovne, stavebnej sporiteľne,
info o konaní niektorých akcií...

Zaujali ma články o Hontianskej paráde,
Čipke v Honte, ale aj spomínanie na život v
školských laviciach, čriepky z histórie a sú−
časnosti obcí v okrese, o rôznych ďalších u−
dalostiach, ktorých bolo v našich obciach za
tie roky neúrekom.

A či mi pomohol v propagácii mojej práce?
Určite áno. Mnoho ľudí ma pozná ako býva−
lú matematikárku a aktívnu čipkárku, fan−
dí mi pri propagovaní a zviditeľňovaní o−
kresu prostredníctvom mojich čipiek.
Prekresľovanie starých vzorov i paličkova−
nie ma veľmi baví. Je to síce spojené s čoraz
väčšími problémami, no snažím sa tomu in−
tenzívne venovať, kým to ešte ide. Prečo?
Chcela by som za sebou zanechať nejakú sto−
pu, niečo, čo bude užitočné, zaujímavé pre
ďalšie generácie, aby som svoj život nežila
nadarmo.

3. Každý občan by sa mal zaujímať o dianie
okolo seba. A hlavne by to malo byť to najb−
ližšie okolie, v ktorom žijeme. Okresné novi−
ny mapujú život práve v tomto regióne, ktorý
bytostne ovplyvňuje naše bytie. Preto si mys−
lím, že existencia okresných novín (Pokrok
nevynímajúc) je dôležitá, pretože opisuje ra−
dosti i starosti života ľudí okolo nás, posky−
tuje dôležité informácie, radí a upozorňuje
na javy, ktoré nám v životnom zhone občas u−
nikajú. Prostredníctvom Pokroku môžeme
byť na viacerých miestach v okrese,  dozve−
dieť sa o živote ľudí, o tom, aké majú rados−
ti a úspechy i ako riešia svoje problémy a in−
špirovať sa, zobrať si príklad pre seba.

4. Ako čitateľka som sa s Pokrokom stretla
prvýkrát doma, kde sme ho čítali hneď, ako
začal vychádzať a vnímali ako pozitívum v
informovanosti občanov. Svoje dopisovateľs−

ké začiatky v Pokroku spájam s rokom 1986,
kedy som začala učiť vo Veľkom Krtíši. Čas−
to som písala do Pokroku o aktivitách na na−
šej strednej škole vo všetkých oblastiach.
Kultúra, súťaže, šport, rôzne podujatia, zá−
jazdy i úspechy našich študentov sa postup−
ne objavovali na stránkach okresných novín.

S Pokrokom som zažila niekoľko príjem−
ných stretnutí, školení, kde sme sa všeličo na−
učili, zaspomínali si i zabavili sa. Ale ten naj
zážitok bolo účinkovanie v Teleráne v
Markíze pred 15 rokmi, ktoré sa udialo prá−
ve vďaka Pokroku.

5. Do súťaží Pokroku sa nezvyknem zapájať.
Ale v r. 1995 som sa zúčastnila fotosúťaže
LETO  ́95.  A div sa svete − získala som 2. ce−
nu! Bolo to príjemné zistenie. Dodnes spomí−
nam na túto súťaž i záverečné posedenie v
redakcii s radosťou. V roku 1996 som sa za−
pojila do Vianočnej súťaže Nového Pokroku
a šťastná decembrová trinástka mi prinies−
la úspech v podobe prvej ceny. A v roku 1997
som získala veľmi zaujímavú knihu za
Najoriginálnejšiu pohľadnicu. Možno by ne−
bolo od veci skúsiť po rokoch opäť raz svoje
šťastie v "Pokrokovej" súťaži. Lebo cena v po−
dobe niekoľkých vstupov do AQUATERMA−
LU v Dolnej Strehovej je viac než lákavá...

6. Čo mi v Pokroku chýba? Jednoznačne
články zo života Gymnázia vo Veľkom Krtíši.
Ostatné stredné školy okresu sa na strán−
kach Pokroku sem − tam prezentujú, gymna−
zisti len veľmi ojedinele. Určite robia všelija−
ké akcie, zúčastňujú sa rôznych súťaží a
majú mnoho úspechov. A možno majú medzi
študentmi aj nádejných adeptov žurnalisti−
ky na VŠ. Tak prečo toľko tajností? Prečo sa
nepochváliť svojimi aktivitami? Dúfam, že v
nasledujúcich rokoch sa to zmení.

Chýbajú mi tiež bohatšie informácie o dia−
ní v okresnom meste. Občas si myslím, že prí−
liš prevládajú aktivity z dedín a na Veľký
Krtíš ako keby sa zabúdalo.

O kom, o čom by som rada čítala v

Pokroku? O ľuďoch, ktorí žijú svoj život na−
plno, optimisticky, s elánom, ktorí čosi dosi−
ahli, vytvorili, niekomu pomohli... Tipy by
som hľadala vo Zväze zdravotne postihnu−
tých, v Jednote dôchodcov, ale aj na stred−
ných, možno aj základných školách, v CVČ a
ZUŠ−kách... Proste, potešilo by ma čítanie o
úspechoch obyčajných ľudí z tohto regiónu,
lebo aj tu máme veľmi šikovných spoluobča−
nov, o ktorých takmer nik nevie. A je to ško−
da. A nemám na mysli len celebrity typu
Peter Cmorik, ale aj obyčajnejších občanov...

A keď už píšem, čo mi chýba a čo by som v
Pokroku chcela čítať, pridám aj nejaké vý−
hrady. Nepáči sa mi, že sú na jednej strane
aj blahoželania jubilujúcim občanom, aj sm−
útočné parte a spomienky na zosnulých.
Prihováram sa za oddelenie týchto oznáme−
ní. Ak inak nie, aspoň farebne, či nejakou či−
arou na tej istej strane. Veľmi by to pomoh−
lo. A ešte sa mi občas nepáčia titulné strany,
kde sú reklamy, hoci chápem, že z reklamy
žijete.

7. Týždenníku Pokrok chcem zaželať do ďal−
šej štyridsiatky tisíce verných čitateľov, de−
saťtisíce zaujímavých, krásnych tém, čo na−
jmenej nepríjemných udalostí, ktoré nutne
treba zachytiť na stránkach časopisu i mno−
ho šikovných prispievateľov. Aby Pokrok aj
naďalej bol radcom, pomocníkom, informá−
torom, ale aj pútavým a veselým spoloční−
kom na našej i Vašej spoločnej ceste ďalšími
rokmi života.

ŽIVIÓ, ŽIVIÓ, ŽIVIÓ, ŽIVIÓ!  MNOGA
LJETA! MNOGA LJETA,...!

P.S. Pri písaní odpovedí na otázky som strá−
vila pekný večer. Zaspomínala som si na ro−
ky minulé, poláskala si dušu svojou malou
súkromnou dopisovateľskou kronikou.
Dobre mi to padlo. Vďaka za tú pohodu. A
dúfam, že Vám aj moje názory pomôžu mi−
nimálne udržať, prípadne zvýšiť kvalitu
Pokroku, aby sme sa s ním s radosťou stre−
távali ešte ďalších 40 liet.

Redakčná bodka 
− Myslím, že naši prispievatelia povedali všet−

ko aj za nás. Tak, ako si oni spomínajú na
stretnutia s nami, tak sa aj my, v redakcii,
vždy potešíme každému príspevku, či od nášho
stáleho, sporadického či nového dopisovateľa.
Každý jeden článok, každá, aj tá najkratšia
správa či fotografia robí POKROK zaujíma−
vejším, bohatším, pútavejším na informácie.
Preto by som chcela ešte raz poďakovať za
každý príspevok, či už to bol publicistický ale−
bo beletristický, či bol z oblasti kultúry alebo
športu. Vďaka vám, ctení prispievatelia, je
POKROK rozmanitý ako život sám. 

(Dokončenie zo str. 17)

Peťo dostal neviditeľný 
darček a my s ním...Rodinka Mártonovcov
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Od pondelka do stredy
máte vynikajúce dni na
všetky vaše pracovné zá−
ležitosti, ako aj na reali−
záciu nových projektov.
Využite ich, pretože už od
štvrtka do piatku sa všet−
ko zmení a nebude sa
vám vôbec dariť. Radšej

presmerujte svoju energiu na rodinu
a partnerov. Táto oblasť vášho života
nie je rušená ničím negatívnym.
Naplánujte si spoločný pekný víkend v
teple vášho domova.

Začiatok nového pracov−
ného roka je pre vaše zna−
menie asi najlepším štar−
tom z celého zverokruhu.
Super práca, super finan−
cie, budujete si kariéru.
Ste úspešní vo všetkom,
do čoho sa na pracovisku
pustíte. A ako bonus vnímate fakt, že
zo strany vašich partnerov cítite silnú
a úprimnú lásku a prejavy citov a ná−
klonnosti. Berte to ako motiváciu na
prichádzajúci víkend. Môžete ho pre−
žiť spoločne, naplnený romantikou a
vášňou.

Od utorka do štvrtka sa
v zamestnaní nesnažte
robiť, ani presadzovať u
vašich nadriadených nič
na silu. Okrem toho, že
sa vám to nepodarí,
mohli by ste si všetkých
popudiť proti sebe. Už vo
štvrtok a v piatok môže−

te všetky vaše plány realizovať bez o−
báv. V stredu budete mať veľmi priaz−
nivé obdobie v oblasti citov a lásky.
Pokiaľ ste nezadaní, nezostávajte do−
ma. Choďte do spoločnosti, máte mož−
nosť spoznať novú lásku.

Začiatok nového pra−
covného roku vás zasti−
hol v mimoriadne dob−
rej nálade. Odzrkadľuje
sa to aj na vašich výko−
noch a výsledkoch.
Robota vám ide od ru−
ky, všetko stíhate bez
väčších alebo menších problémov do−
končiť. V oblasti vášho rodinného, či
partnerského života sa vám darí.
Dávajte si pozor v stredu, aby ste si
všetku pohodu nepokazili hádkou.
Víkend budete prežívať v príjemnej
atmosfére, v spoločnosti priateľov.

Hneď prvé pracovné dni
nového roka, pondelok a
utorok, budú pre vás
kritické. Nepúšťajte sa
do ničoho nového, a ani
neuzatvárajte a nepod−
pisujte žiadne nové, či
dôležité zmluvy. 

Naopak, od stredy do piatku môžete
bez obáv realizovať všetky vaše plány.
V rámci vášho partnerského života
vás v pondelok čaká príjemný večer v
spoločnosti vašich partnerov a pokra−
čovanie počas nadchádzajúceho ví−
kendu.

V pondelok sa snažte vy−
hnúť slovným konfrontá−
ciám s vašimi spolupra−
covníkmi. Budete mať
tendencie byť pichľaví.
Zbytočne by ste si tak na−
robili nepriateľov. Už od
utorka sa vaša nálada zmení. Ste mi−
lí, príjemní a aj ochotní byť nápomoc−
ní. V osobnom a hlavne partnerskom
spolužití si dávajte v stredu pozor na
možnú hádku. Inak je v tejto oblasti
vášho života všetko v poriadku.

Pre vaše znamenie je za−
čiatok nového roka v
pracovnej oblasti naj−
lepší, aký si viete pred−
staviť. Budujete si kari−
éru, zo všetkého, do čoho
sa pustíte vám prichád−
zajú finančné zisky a eš−
te aj energie máte na

rozdávanie. Celý tento týždeň je vo va−
šom súkromí, rodine a v partnerstve
týždňom príjemných zážitkov. 

Užívajte si lásku, city a prejavy ná−
klonnosti vo všetkých formách. V rov−
nakom duchu sa bude niesť aj víkend.

Pre vás bude začiatok
nového pracovného roka
veľkým sklamaním. 
Hlavne v pondelok a u−

torok. Nebude sa vám
dariť. Našťastie, už od
stredy máte znova všetko
pod kontrolou. V osob−
nom živote je všetko v po−
riadku. Na lásku máte nádherný čas v
pondelok. Využite to a urobte si s
partnermi pekný, romantický večer.
Pokračovať môžete počas víkendu.
Tieto dni vám prajú.

Ste príjemne naladení,
plní energie a elánu. Aký
lepší štart do nového pra−
covného roka si môžete
želať? Všetko, do čoho sa
pustíte, sa pod vašimi ru−
kami mení na zlato.
Preto, ak máte v pláne
začať nové projekty, má−

te na to najvhodnejšie obdobie. V stre−
du sa vám podarí vyhnúť sa hádke s
partnermi. Aj v tejto oblasti tak máte
pred sebou príjemné a pohodové dni.

Začiatok nového pra−
covného roka vám zač−
ne v pokojnej atmosfére.
Čo je najdôležitejšie, zo
strany vašich nadriade−
ných máte priazeň vo
všetkom, čo chcete robiť
a čo plánujete realizo−
vať. Zo strany rodiny
máte plnú podporu, preto sa vás počas
týchto dní snažia odbremeniť od všet−
kých domácich povinností, aby ste sa
mohli plne sústrediť na projekty, kto−
ré máte pripravené. Počas víkendu sa
im snažte vynahradiť ich snahu nie−
čím, čím ich pre zmenu potešíte vy.

Je dosť pravdepodobné,
že hneď od začiatku no−
vého roka sa budete v
zamestnaní stretávať s
neprajníkmi. Aj tak sa
vám podarí všetko
zvládnuť na jednotku.
Dokonca máte počas
tohto týždňa možnosť

získať financie aj prostredníctvom vý−
hry v lotérii. Rovnako, aj zo strany va−
šej rodiny či partnerov cítite spokoj−
nosť. Dodáva vám to celkový pocit po−
hody. Počas víkendu sa vám črtá po−
zvanie niekam, kde sa budete dobre
zabávať.

Pre vaše znamenie sa
minulý rok končil,
hlavne po finančnej
stránke, nie presne po−
dľa vašich predstáv.
Začiatok toho nového sa
bude niesť v tomto du−
chu. Našťastie si doká−
žete udržať dobrú nála−
du a pohodu. Veľkou podporou a opo−
rou vám budú vaši partneri a rodina, z
ktorých čerpáte pozitívnu energiu a e−
lán. Prichádzajúci víkend by ste sa
mohli všetci vybrať niekam mimo do−
mova. Napríklad, na návštevu k pria−
teľom alebo rodine. Bude to príjemné
rozptýlenie pre všetkých.

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ

V budúcom čísle nájdete veľký horoskop na rok 2014, v ktorom sa dozviete, čo vás čaká a neminie. 
Rok 2014 je však vraj pre všetky znamenia veľkou výzvou, takže veríme, že hviezdy vám napíšu len pozitívny osud
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Základná škola s materskou
školou v Hrušove realizuje pro−
jekt "Učme sa kvalitne, učme sa
moderne, učme sa hrou" podpore−
ný sumou 107 254,32  eur v ro−
koch 2012−2014. Projekt je zame−
raný na vzdelávanie pedagógov a
následné aplikovanie inovované−
ho vzdelávania žiakov v škole.
Hlavným cieľom projektu je zmo−
dernizovať vzdelávanie orientáci−
ou na participatívne, interaktív−
ne a zážitkové učenie a učenie
metódou CLIL. Vďaka nemu sa
zmodernizuje vzdelávanie vo
všetkých ročníkoch. Aktivity pro−
jektu sú zamerané na podporu
využívania moderných technoló−
gií, rozvoj čitateľskej gramotnosti
žiakov, ako aj na zvyšovanie fy−
zickej aktivity. A táto posledne
spomenutá oblasť bola cieľom re−
alizácie projektu v mesiaci no−
vember, kedy sa žiaci celého dru−
hého stupňa našej školy zúčastni−
li Kurzu základov korčuľovania a
ľadového hokeja. Celý kurz sa re−
alizoval na zimnom štadióne v
Leviciach, ktorého správcovi tou−
to cestou patrí naše poďakovanie
za veľmi dobrú spoluprácu  a o−

chotu pri zabezpečení technic−
kých priestorov a kvalitnej ľado−
vej plochy. 
V dňoch 11. − 15. novembra 2013

sa každé ráno o ôsmej hodine po−
sadilo do školského autobusu fir−
my ŽAKY zo Šiah 33 žiakov z 5. a
6. ročníka našej školy spolu so
svojimi vyučujúcimi a zároveň in−
štruktormi korčuľovania Mgr.
Renátou Santorisovou, Ing. Evou
Bendíkovou a Mgr. Rudolfom
Santorisom. Osádku autobusu
kompletizoval riaditeľ školy Mgr.
Zoltán Brezovský, ktorý celý pro−
jekt aj kurz manažoval  a zdra−
votníčka Marta Brindzová, ktorá
pôsobí na škole aj ako asistentka
učiteľa. Pre žiakov bol najnapína−
vejší hneď prvý deň, keď  sa v ich
očiach dalo vidieť veľké napätie a
zároveň očakávanie, čo všetko
ich vlastne čaká. Väčšina detí v
ten deň sa totiž postavila na kor−
čule po prvý raz v živote, pretože
ako to už v tomto našom regióne
býva, len máloktorý z rodičov si z
finančných dôvodov  dovolí svo−
jim deťom dopriať taký luxus ako
sú korčule a nebodaj návšteva kl−
ziska vzdialeného niekoľko desia−
tok kilometrov od domova. To bol

aj jeden z dôvodov, pre ktorý sme
sa rozhodli využiť projekt pre
podporu rozvoja korčuľovania,
ktoré by malo patriť podobne ako
plávanie a lyžovanie ku zákla−
dom vzdelania mladého človeka.
Cez projekt sme dokázali pre 20

chlapcov zabezpečiť kompletnú
hráčsku hokejovú výstroj so všet−
kými chráničmi, korčuľami,  pril−
bou, rukavicami, hokejkou a aj s
dresoma takisto sme dokázali vy−
zbrojiť aj dvoch brankárov. Pre
dievčatá sme zabezpečili 20 pá−
rov krasokorčuliarskych korčúľ
a v budúcnosti sa chystáme  za−
dovážiť aj im prilby a chrániče
kolien a lakťov, čo sme pred reali−
záciou projektu, ako sa ukázalo
neskôr, trochu podcenili.
Takže takto vyzbrojení sme o de−

viatej hodine každé ráno dorazili
na zimný štadión do Levíc, kde
sme najskôr museli naučiť žiakov
správne sa obuť a obliecť do vý−
stroja a potom sme mohli koneč−
ne na tri hodiny vyraziť na ľado−
vú plochu, ktorú sme mali tiež cez
projekt prenajatú len pre seba.
Žiakov sme prvý deň rozdelili do
troch skupín, podľa úrovne kor−
čuľovania a podľa pohlavia na ú−

plných začiatočníkov a na korču−
ľujúcich  chlapcov a dievčatá.
Tomu bol potom prispôsobený aj
plán samotného  výcviku. 

Začiatočníci mali za týždeň
zvládnuť základy korčuľovania
vpred a vzad, základné oblúky a
brzdenie jednostranným prívra−
tom. Dievčatá, ktoré už niekedy v
minulosti stáli na korčuliach, sa
zo začiatku  zdokonaľovali v zá−
kladoch korčuľovania a postupne
si pridávali jednoduché prvky z
krasokorčuľovania tak, aby v po−
sledný deň výcviku predviedli
jednoduchú krátku krasokorčuli−
arsku zostavu. Chlapci zase mali
výcvikový deň rozdelený na tri
časti. V prvej časti sa zdokonaľo−
vali v základoch korčuľovania, v
druhej sa učili pracovať s hokej−
kou a pukom a v tretej si vyskú−
šali zjednodušenú hru hokeja.
Toto, čo ich čaká, však žiaci v pr−

vý deň ani netušili a preto tie oči
plné očakávania pri nástupe do
autobusu boli namieste. Po ukon−
čení prvého výcvikového dňa sa
však ich obavy rozplynuli a na
tvárach im bola síce vidieť  únava
ale aj spokojnosť a radosť z novo−
nadobudnutých poznatkov a
zručností.  Ďalším bonusom pre
nich bol dobrý obed, ktorý sme si
dali v reštaurácii Lagúna po ces−
te domov v Šahách, a ktorý mali
zabezpečený tiež v rámci projek−
tu. Ďalšie dni už mali potom pre
nich rutinný charakter, ale každý
deň sme my učitelia videli pokro−
ky, ktoré robili jednotlivci v kor−
čuľovaní a v hokeji.  Postupne sa
presúvali aj žiaci zo skupiny zači−
atočníkov do vyspelejších skupín,
až nakoniec si všetci chlapci do−
kázali zahrať hokej a dievčatá
spoločne zakorčuľovať pri rôz−
nych hrách a súťažiach.

V ZŠ s MŠ v Hrušove sa  učí kvalitne, 
moderne, hrou a hlavne atraktívne
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

(Pokračovanie na str. 21)

Hrušovskí žiaci sa 
s ľadom skamarátili

Učme sa kvalitne, učme sa moderne a učme sa hrou
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Po prvom kurze nasledoval
hneď druhý v dňoch od 18. − 22.
novembra pre 44 žiakov 7. − 9.
triedy.  Nakoľko však aj títo žia−
ci boli väčšinou začiatočníci na
korčuliach, program kurzu bol
rovnaký, len napredovanie v
korčuľovaní bolo o niečo rých−
lejšie a žiaci zvládli aj náročnej−
šie prvky z krasokorčuľovania a
z hokeja aj vďaka ďalšiemu ho−
kejovému inštruktorovi
Martinovi Bendíkovi študento−
vi telesnej a športovej výchovy
UMB v B. Bystrici a trénerovi
Mgr. Michalovi Davidovi zo ZŠ
Pri Podlužianke z Levíc.
Súčasťou celého výcvikového
kurzu pre obidve kategórie žia−
kov boli totiž aj tri motivačné
tréningy a zápasy pre našich
chlapcov s hokejistami zo špor−
tových tried zo ZŠ Pri
Podlužianke, ktorí trénujú a
hrajú hokej v Leviciach.  Tieto
tri dni od 25. − 27. 11. boli pre na−
šich žiakov najlepším vyvrcho−
lením celého kurzu, pretože ma−
li možnosť zatrénovať si, zahrať
si zápas a hlavne vidieť chlap−
cov v ich veku ako dokážu kor−
čuľovať a narábať s hokejkou,
ak sa tomu venujú od malička
niekoľkokrát do týždňa. Hoci
sme pri spoločných tréningoch
a vo vzájomných zápasoch vždy
ťahali za slabší koniec, bola to
pre nás veľká inšpirácia a moti−
vácia do budúcnosti, pretože
projekt musíme udržať mini−
málne päť rokov živý. Chlapci aj
dievčatá sa už teraz nevedia do−
čkať, kedy si pri škole na ihris−
ku urobíme svoj ľad, aby sa tam
mohli ďalej zdokonaľovať či už
v korčuľovaní alebo v hokeji. A
to bol  pre nás hlavný cieľ pri
príprave tejto aktivity v rámci
projektu, aby sme ňou prispeli
k celkovej modernizácii a za−
traktívneniu vyučovacieho pro−
cesu, ale aj opäť priviedli naše
deti k športovaniu, k upevňova−
niu ich fyzickej zdatnosti a k
dobrovoľnému tráveniu času
na čerstvom vzduchu  a nie vy−
sedávaniu pred monitorom po−
čítača, tabletu a mobilného tele−
fónu. 
Pokračovaním projektu pre ži−

akov bude aj účasť na extraligo−
vom zápase v mesiaci január,
kde budú môcť na vlastné oči
sledovať našich najlepších ho−
kejistov a úroveň našej najvyš−
šej hokejovej ligy.

Touto cestou by som sa chcel
zároveň poďakovať aj mojím
kolegom za dobre odvedenú
prácu na ľade, za  trpezlivosť
pri cestovaní a pri práci s deťmi
a za  ochotu podieľať sa na rea−
lizácii tohto projektu  aj bez ná−
roku na mimoriadnu odmenu.

−  Mgr. RUDOLF SANTORIS, 
Mgr. ZOLTÁN BEZOVSKÝ − 

(Dokončenie zo str. 20)

Okresný − domáci poskytovateľ vysokorýchlostného
internetu cez Air Wifi a optiku 

bez skrytých poplatkov a sankcií. 
VIANOČNÁ AKCIA: PRI OBJEDNANÍ

INTERNETU DO 31. 1. 2014, 
POSKYTUJEME INTERNET 

ZADARMO DO 1. APRÍLA 2014. 

Kontakt: VKNET,  Nemocničná 1,
V. Krtíš, 0915 956 951 

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

POŽIČIAME
VÁM

4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

Rok 2013 priaznivcov futba−
lu v Olovároch potešil.
Najskôr sa v júni tešili z po−
stupu do V. ligy. Víťazstvo v
I. triede okresu bolo skutoč−
ne impozantné. V 22 maj−
strovských zápasoch neokú−
sili ani raz prehru, získali 62
bodov, súperom nastrieľali
109 gólov a dostali 10. Počet
získaných bodov a skóre je
pravdepodobne rekordom v
tejto súťaži a určite nejaký

čas potrvá, kým tento rekord
niekto prekoná. Po takomto
postupe každý právom oča−
kával aj úspešné účinkova−
nie v V. lige. Futbalisti pod
vedením hrajúceho trénera
Mira Glucha nesklamali. Po
jeseni sú na 5. mieste so zis−
kom 23 bodov a skóre 27:20.
Skutočne pekný úspech, za
ktorým netreba hľadať žia−
den zázrak, ale kvalitnú prá−
cu hráčov, realizačného tí−

mu funkcionárov pod vede−
ním MUDr. Jozefa Kanya,
predstaviteľov obce a v ne−
poslednej miere priaznivcov
futbalu. Za skoro rodinnú at−
mosféru, ktorú menovaní vy−
tvárajú hlavne po domácich
zápasoch, im naozaj patrí ve−
ľké ,,ĎAKUJEME." 

− MILAN BENČOK − 

PROGRAM HIOS 
NA JANUÁR 2014

* 16.1.2014 o 14.00 hod. −
Pamätný deň pri príležitos−
ti narodenia K. Mikszátha,
Sklabiná 

* 16.1.2014 o 15.00 hod. −
Filmová abeceda −
Praktický kurz pre začínaj−
úcich filmových amatérov,
Gymnázium A.H. Škultéty−
ho  Veľký Krtíš

Oprávnená spokojnosť v Olovároch

Začnite žiť zdravšie 
a chutne s Oriflame!

Rad výrobkov Wellness by Oriflame je navrhnutý tak, 
aby Vám zabezpečil všetky potrebné vitamíny, minerály 

a ostatné látky, ktoré Vaše telo potrebuje každý deň. 
Viac informácií sa dozviete na osobnom stretnutí

a na www.oriflame.sk

7. januára 2014
od 10.00 hod. do 17.00 hod., 

kancelária Oriflame 
na Nám. A. H. Škultétyho 7 (pri II. ZŠ)

Tešíme sa na Vás!

Kontakt:
0915 849 258



n Kúpim cirkulárku s košom,
môže byť aj bez motora. Inf. m
0907 514 354.                   np − 475
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0907 226 357.                    np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chladničku s mraz−
ničkou Calex za 60 euro, umý−
vačku riadu Indesit za 60 euro,
resp. obidva spotrebiče spolu za
100 euro. Inf. m0905 509 976.  

np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha okolo
180 kg po 1,70 euro za kilogram.
Inf. m0917 182 254.       np − 478
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt.
Dohodou. m0915 802 133. 

np − 480

n Predám stavebné pozemky.
Inf. m0907 818 423.        np − 481
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám časopisy ATM, ročník
2012 č. 8, 9, 10, 12 a ročník 2013
č. 1, 2, 3, 9, 11, 12 − len spolu. Inf.
m0907 899 428.                np − 482
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám železné poľné brány −
8 kusov, ochrannú prilbu, mra−
ziarenský box. Inf. m047 48 973
49                                      np − 483
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na B.
Nemcovej vo V. Krtíši. Cena 13
500 euro. Inf. m0910 408 185. 

np − 484
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám posteľ 140 x 200 cm s
roštom, nočným stolíkom a ko−
modou, cena 50 euro. Inf. m0915
816 643.                             np − 485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf.& 0949 792
112.                                   np − 006

nPredám staršie plastové okná
− 4 kusy + žalúzie. Cena 20 euro
za kus. Inf. m0915 816 643. 

np − 486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 1 − izbový byt. Inf.
m0910 665 664.                np − 487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám šuflíkovú mrazničku
vo veľmi dobrom stave. Inf. m
0910 665 664.                      np − 488
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 1 − izbový byt na
Železničnej ulici vo V. Krtíši, ná−
jom 230 euro za mesiac. Inf. m
0908 244 473.                   np − 489
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Slovenských Kľačanoch. Cena
30 000 euro. Inf. m0908 244 473.  

np − 490
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem vyučených čašníkov
alebo čašníčky. Inf. m 0905 657
689.                                    np − 491

n Dopredaj živých kaprov. Inf.
m0910 990 117.                np − 001
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 −izbový byt v pôvod−
nom stave na Píseckej ulici vo
V. Krtíši. Cena dohodou. Inf. m
0907 823 865.                   np − 002
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípané, váha do 140
kg. Dohodou. Inf.m0907 032 825.   

np − 003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Obeckove. Inf. m0902 905 381.     

np − 004
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu priestor
pre kozmetičku a maséra/ku, v
centre VK. Inf.m0907 675 397.  

np − 005
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mikrovlnnú rúru
IGNIS. Cena dohodou. Inf. m
0949 792 112.                      np − 007
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l PO UZÁVIERKE

V snoezelen sa spájajú tera−
peutické prvky s prvkami
špeciálnymi, liečebnými a
pedagogickými, s možnosťou
ich prispôsobenia špecifické−
mu postihnutiu. 

Snoezelen sa vykonáva v
špeciálne zariadenej miest−
nosti, v pokojnej, uvoľnenej a
príjemnej atmosfére, kde sú
zmysly stimulované hudbou,
svetelnými efektmi, ľahkými
vibráciami, príjemnými vôňa−
mi, s možnosťou polohovania
a bazálnej stimulácie.
Hlavným cieľom snoezelen je

zlepšenie kvality života a roz−
voj osobnosti ľudí s postihnu−
tím. Snoezelen miestnosť sa
nám podarilo vytvoriť vďaka
rozvojovému projektu MŠ SR
a vlastného príspevku ŠZŠ V.
Krtíš a ochote pracovníkov
ŠZŠ V. Krtíš, ktorí boli zanie−
tení pre túto činnosť− Mgr. M.
Beňová, Ing. I. Bystrianska,
Mgr. Ž. Strmá, Mgr. L.
Dudášová, J. Bystrianska, R.
Krištofová, K. Gomolová, J.
Bútor, A. Beňová. 

− KOLEKTÍV ŠZŠ V. KRTÍŠ − 

Do katolíckeho kostola vo V.
Krtíši pozvali svojich kolegov,
členov cechu zo Starých Hôr.
Členov mužského speváckeho
zboru Halier a ich mladších ko−
legov privítal Mgr. M. Kosorín.

Po jeho krátkom úvode sa
Starohorci predstavili s literár−
no−hudobným pásmom o naro−
dení Jezuliatka. Známy biblický
príbeh o narodení Krista a prí−
chode troch kráľov spojili s tra−

dičnými menej i viac známymi
koledami i baníckymi pesnička−
mi, kde nechýbala ani banícka
hymna. Hromové, jasné mužské
hlasy sa niesli kostolom a vďač−
ní diváci ich odmenili dlhotrvaj−
úcim potleskom. Starohorcom
sa poďakoval aj predseda
Cechu Dolina Ing. Branislav
Mojžiš, ktorý v závere potešil
Veľkokrtíšanov správou, že
Baňa Dolina získala od vlády
povolenie na ťažbu uhlia až do
roku 2025. 

Počas občerstvenia na fare,
kam hostí pozval Mgr. M.
Kosorín si členovia cechov vy−
mieňali svoje skúsenosti i zážit−
ky z rôznych podujatí. Spoločný
čas rýchlo bežal a nastal čas roz−
lúčky, ovšem, ako povedal aj šéf
cechu zo Starých Hôr Pavol
Sárinec, radi prídu zaspievať aj
o rok, ak ich kamaráti z Cechu
Dolina, alebo aj z veľkokrtíšskej
farnosti, zavolajú. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Snoezelen má zlepšiť kvalitu života žiakov   
V predvianočnom čase sa Špeciálna základná škola vo Veľkom
Krtíši tešila z otvorenia snoezelen miestnosti. Ide o pomerne no−
vú netradičnú formu práce s ľuďmi, ktorá vychádza z ich mož−
ností a schopností, snaží sa rešpektovať ich záujmy.  

V prvom rade zľava: Mgr. Marta Beňová − riaditeľka školy, Jaroslav
Bútor − školník školy, v druhom rade zľava: Renáta Krištofová − vychová−
vateľka, Mgr. Žaneta Strmá − učiteľka,  Katarína Gomolová − vedúca e−
konomického úseku, Judita Bystrianska − asistentka učiteľa, Mgr. Lucia
Dudášová − psychológ CŠPP pri ŠZŠ, Agnesa Beňová − upratovačka.

Banícke Vianoce v kostole

V historických uniformách svojho cechu sa Starohorčania predstavili Veľkokrtíšanom

Banícky cech Dolina V. Krtíš pripravil v spolupráci s farnosťou V.
Krtíš a jej dekanom Mgr. Marekom Kosorínom pre svojich členov,
ale aj všetkých obyvateľov V. Krtíša a okolia, veľmi príjemné via−
nočné prekvapenie.
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n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekon−
štrukcii. Cena: 28 000 euro.
Inf. m 0908 986 734.  np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3 − izbo−
vý RD v M. Kameni, za zvý−
hodnenú cenu. Volať vo ve−
černých hodinách. Inf. m
047/ 48 70 262.            np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekon−
štrukcii. Cena: 28 000 euro.
Inf. m 0908 986 734.  np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenájom chaty Kokava −
Línia, aj Silvester 2013. Inf.
m 0908 244 850.            np − 467

n Predám 3−izbový
byt na Novohradskej
vo V. Krtíši. Inf. m
0907 878 186.                 

np − 470
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový
byt v Sklabinej. Inf. m
0910 952 574.    np − 474

n Lacno predám star−
šiu spálňu. Inf. m 0918
492 087.            np − 07

n Predám lesnícke
pletivo − nové 50 m za
106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m 0908 962 716.  

np − 1244

n Predám prívesný vozík za
malotraktor. Inf. m 0911 136
817.                            np − 1.2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu 105 LPredám Škodu 105 L
r.v. 1981 platná STK ar.v. 1981 platná STK a
EK, dobrý stav. Inf. EK, dobrý stav. Inf. mm
047/48 232 53.        047/48 232 53.        np − 427
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Fabiu 1.4,
r.v. 2000 na súčiastky (zlý
motor). Inf. 0904 355 058. 

np − 448
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zimné pneumati−
ky, Matador M+S, 165/70 R13
79Q. Dezén 5 mm, cena doho−
dou. Inf. m 0908 355 383.

np − 454
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Renault Megane
Scenic, r.v. 1998, diesel, 72 kW,
zimné aj letné pneu, elektrika,
spotreba 5 litrov, najazdených 200
000 km. Cena 3.000 euro. Inf. m
0908 627 952.              np − 471

n Predám XBOX KINECT (s
kamerou), s dvomi ovládač−
mi  a s hrami (originály) ne−
čipovaný. Cena dohodou.
Inf. 0915 840 821.        np − 463

n Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf. m 0915
867 594.                     np − 307

n Predám štiepané sypané
drevo, 1m3 = 45 eur. Inf.m
0904 862 512.             np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim drevo na pni alebo
lesné porasty. Inf.m 0903 568
064.                            np − 473

n Predám sudové víno −
Frankovka, cena podľa
množstva odberu. Inf. m
0904 961 945, 0903 428 856. 

np − 465

n Predám vietnamské pras−
ce od 20 eur za kus + ovce −
lacno. Inf. m 0905 483 357. 

np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané od 150 do
200 kg. Cena dohodou. Inf. m
047 48 782 42.             np − 472

l Hľadám zdravotnú sestru
na prácu v obvode praktic−
kého lekára vo V. Krtíši − prí−
ležitostne. Inf. m 0918 513
418. 

np − 417
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo
detí v okolí V. Krtíša. Inf. m
0949 397 593.               np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Výhodné úvery, pôžičky,
leasing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na vý−
robu tašiek. Inf. m 0910 989
481.                               np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim po−
tomkom obnovujem staro−
dávny storočný kroj. Nájde
sa niekto, kto mi daruje urči−
te súčasti kroja (oplecko,
lajblík, sukňa a pod.), keďže
na mojom sú už niektoré čas−
ti poškodené. Prosím tiež, ak
máte doma zbytočné sklene−
né koráliky a flitre na kroje,
ponúknite mi. Inf. m 0911
264 102.                       np − 15
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a
zámočnícke práce všetkého
druhu. Mám dlhoročnú prax.
Inf. m 0907 128 272.  np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čerpadlo na domá−
ce tankovanie propán − butá−
nu. Cena 50 eur, dohoda
možná Inf. m 0905 277 916. 

np − 466

l NEHNUTEĽNOSTI

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.        np − 02

ZA NAMI JE 21 ROKOV ZA NAMI JE 21 ROKOV 
ÚSPECHOV V REALITÁCH !ÚSPECHOV V REALITÁCH !

* 3−izbový byt vhodný na podnikanie, 
ul. SNP, prízemie, 75 m2 − 29 000,− eur
* Garáž na Baníckej, 24 m2: 4 900,− eur

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO

n TATRANSKÉ
PROFILY, 

OSB DOSKY, 
STAVEBNÉ 

REZIVO.
Aj s dovozom. 

Tesárske práce.
Lacno. 

m 0905 483 357.    
np − 317

l CHOVATEĽSTVO

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n Predaj palivového 
dreva aj s dovozom.
Inf.m 0905 463 926.

np − 394 

n Prenajmem 3 − izb. byt
na Lučenskej vo VK. Inf. m
0908 244 492         np − 123b

l BURZA PRÁCE

l Servis vykurovacej 
techniky. Plynové kotly, 
elektrické kotly a drevo

splyňujúce ATMOS, 
servisné prehliadky, opravy. 

Inf. m 0905 667 114  
sekovk@zoznam.sk  np − 80

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 

17
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l RÔZNE

n PREDÁM KONZUMNÉ
ZEMIAKY AJ S DOVOZOM.

INF. M 0905 497 133.
np − 433

n Prijmem stavebného zá−
močníka do zámočníckej
dielne. Zváranie CO2, elek−
tróda, nerez − výhodou. Inf.
m 0905 471 624, 0911 444
144 .                         np − 469


