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Preto zavolala svojmu 50 − roč−
nému synovi, ktorý býva v obci.
Syn sa ponáhľal k matke, a keď
bol od domu približne 100 met−
rov, začul výbuch. Rozbehol sa
k domu a jeho obavy sa potvr−
dili. Rana vychádzala z ich rodi−
čovského domu. Z kotolne uni−
kala para a vo vnútri bola hoto−
vá spúšť. Približne 250−300 kilo−
gramov ťažkú liatinovu pec na
tuhé palivo, ktorá zohrievala
vodu na kúrenie, odtrhlo od
prívodného potrubia na vodu a
ležala približne v 3−metrovej
vzdialenosti od svojho pôvodné−
ho miesta. Ešte o niečo ďalej le−
žala jeho ťažko zranená matka.
50−ročný muž ju našiel ležať ne−
ďaleko kotla na pevné palivo.
Ležala zakliesnená medzi ruko−
väťami rotavátora a bicyklami,
ktoré tam boli uložené. Spolu so
svojim bratom a susedmi pre−
niesli matku na posteľ, kde sa
jej pokúšali zachrániť život, až
kým neprišli záchranári. Žena

mala tržné a rezné rany  na hla−
ve, a nejavila už žiadne známky
života. Záchranári ju oživovali
20 minút, žiaľ bezúspešne. Na
miesto bol privolaný aj ohlia−
dajúci lekár, ktorý vo svojej
správe uviedol, že stará pani u−
trpela smrteľný úraz po výbu−
chu kotla a na určenie presnej
príčiny jej smrti nariadil vyko−
nať súdnu pitvu a čakať sa bude
aj na vyjadrenia znalcov z od−
boru zdravotníctva.

Zatiaľ, čo zdravotníci bojovali
o život starej ženy, susedia sa
snažili vytiahnuť von pec, z kto−
rej sa stále dymilo. Museli ju po−
liať vodou, aby ju vedeli dostať
na dvor. Na miesto nešťastia
prišli aj hasiči, ktorí potom vy−
niesli poškodené a roztrhané
časti kotla a prívodného potru−
bia z miesta udalosti a zabezpe−
čili ho proti vzniku požiaru. 
Presná príčina tejto tragédie je
zatiaľ stále v štádiu šetrenia a
bol prizvaný znalec, ktorý bude

zisťovať príčinu výbuchu. 
Podľa našich prvotných infor−

mácií však tragickú nehodu
mohlo zapríčiniť aj nefunkčne
obehové čerpadlo. Podľa všet−
kého voda prestala vo vykuro−
vacom systému cirkulovať a
zohrievala sa iba voda v zásob−
níku kotla. Prepúšťací ventil sí−
ce prepúšťal určité  množstvo
vody, čo bola pravdepodobne
voda, ktorú domáca pani videla
striekať, ale tlak v nádrží na vo−
du bol taký silný, že odtrhol pec
od prívodného potrubia a odho−
dilo ju približne do 3−metrovej
vzdialenosti. Žiaľ, práve vtedy
stála pred pecou nebohá pani. 

Ako nám povedali susedia bo−
la to zlatá tetuška, ktorá na−
priek svojmu veku bola ešte stá−
le čiperná a porobila si aj väčši−
nu denných prác okolo domác−
nosti. S tými, ktoré nezvládala,
jej chodili pomáhať aj susedia z
neďalekej bytovky. Aj oni začuli
výbuch a prišli pomáhať pri ne−
šťastí. "Keď sme pribehli, valila

sa z okien kotolne para a tetuš−
ka ležala bezvládna na zemi.
Pomohli sme ju preniesť na po−
steľ a potom sme pomáhali vyti−
ahnuť pec vonku. Veľká tragé−
dia, že lekári už nevedeli tetuš−
ke pomôcť. Bola to veľmi dobrá
žena a gazdiná. Vždy milá a k
ľuďom láskavá. ...nezaslúžila si
takýto koniec. Ja ani spať ne−
budem môcť a nezabudnem na
ňu do konca života." Iba ťažko
a s chvejúcim sa hlasom pove−
dal jeden zo susedov z bytovky.  
Bohužiaľ, osud si nevyberá ani

deň, ani hodinu. A v prípade tej−
to tragédie to zariadil tak, že ne−
šťastie sa stalo na deň presne
dva roky potom, čo nebohej že−
ne zomrel manžel.
V súvislosti s tragickou udalos−
ťou už začala polícia v D.
Strehovej trestné stíhanie vo
veci prečinu usmrtenia. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

S veľkým zármutkom sme sa 
v piatok 21. 2. 2014 rozlúčili 

s našou milovanou mamičkou,
starkou a prastarkou 

ANNOU SUJOVOU 
z Dolnej Strehovej, ktorá nás 

náhle opustila po tragickej 
nehode dňa 18. 2. 2014 vo veku 

nedožitých 83 rokov. 
V našich srdciach budeš žiť stále. 

Dcéry Evka a Marika s rodinami 
a synovia Ján a Ľubomír s rodinami

Tragédia Ťa nám
navždy vzala...

Výbuch kotla v Dolnej  Strehovej 

USMRTIL STARENKU
V utorok 18. 2. večer, keď sa celé Slovensko pripravovalo na stretnutie hokejového turnaja v Soči

Slovensko − Česko, krátko pred 18.00 hod.,  mala 82−ročná pani z D. Strehovej celkom iné starosti.
Zistila, že nie je niečo v poriadku v rozvodnom systéme vykurovania a že z kotla, ktorý bol umiestne−
ný v kotolni domu, uniká voda.

„Bola to veľmi zlatá teta“,  −
pochvaľoval si sused 

z bytovky nebohú starenku

Už niekoľko rokov býva v obci na kraji okresu obyvateľ Maďarska,
ktorý sa rád prechádza po okolí a objavuje krásu našej prírody. Ži−
aľ, pri ostatnej vychádzke do okolia obce objavil niečo, čo síce tiež
patrí k životu a nikto sa s tým nestretáva rád. V jednej z chát na po−
medzí okresov V. Krtíš  a Levíc, medzi katastrami obcí Kleňany a
Ipeľské Úľany našiel mŕtvolu človeka. Turista si pri prechádzaní o−
kolo chaty, ktorú vlastná majiteľ spod Tatier a prichádza sem ve−
ľmi zriedka, všimol vo vnútri mŕtve telo neznámej osoby. O svojom
náleze informoval políciu. Keď policajti prišli na miesto nálezu, na−
šli v chate mŕtve telo v už značnom rozklade. Telo bez známok ži−
vota ležalo na mieste už pravdepodobne niekoľko mesiacov a nies−
la na sebe aj znaky obhryzenia rôznej drobnej zveri či hlodavcov.
Podľa našich údajov by malo ísť o telo jedného z bezdomovcov zo
Šiah, ktorý bol nezvestný približne od októbra minulého roka.
Príčinu smrti i totožnosť osoby určia až súdni znalci.                 −red−

V chate na samote našli mŕtvolu
†

Výbuch narobil v kotolni poriadnu paseku, bohužiaľ, 
vyžiadal si aj to najcennejšie − ľudský život

Nebohá Anna Sujová nadovšetko
milovala aj svoje pravnučky

Kristínku a Simonku.
Bude im veľmi chýbať

Na deň presne, po dvoch rokoch od smrti jej manžela



Dňa 20. 2. uplynulo 5 rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš

milovaný JÁN ČÁNIK z Pôtra.
Veríme, že v srdciach tých, ktorí ho

poznali, ostane navždy v milej spomienke.
Spomína manželka, 

syn a dcéra s rodinami

Čas plynie a spomienka 
z našich sŕdc nikdy nevymizne

Len ten, kto stratil toho, koho má
rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.

Dňa 27.2. 2014 si pripomíname
5. výročie úmrtia 

KOLOMANA ĎUROŠA 
z Veľkého Krtíša.

S úctou a láskou spomínajú 
manželka Miloslava so synom 

Zoltánom a švagrom Ladislavom 
s rodinou.

Čas plynie, život ide 
ďalej, zabudnúť sa nedá

Bolesťou unavená tíško
si zaspala, zanechávajúc 

všetkých a všetko, čo si mala 
rada. S tichou spomienkou 

ku hrobu chodíme, pri plameni
sviečok na Teba myslíme. 

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Dňa 25. 2. 2014 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná manželka, mamička 

a babička JOZEFÍNA PUPÁKOVÁ z Veľkého Krtíša.
S láskou v srdci spomínajú manžel Pavol a dcéry

Monika, Marcela a Katarína s rodinami. 

Pri plameni sviečok 
na Teba myslíme

Klesli ruky, ktoré pre nás
pracovali, dotĺklo srdce, 

ktoré sme milovali, zhasli oči, 
utíchol hlas, mal rád život

a všetkých nás.
S hlbokým zármutkom 

oznamujeme, že 22. 2. 2014 
uplynuli 4 roky odvtedy, 

ako nás navždy opustil náš drahý
KOLOMAN KOVÁČ z Kosihoviec.

Spomína smútiaca rodina, a deti s rodinami.

Zhasli oči, utíchol hlas..."Bolesťou unavený tíško 
si zaspal, zanechajúc všetkých

a všetko,  čo si mal rád. 
Za všetky Tvoje trápenia 

a bolesti, nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti. 

S tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plameni sviečok na

Teba myslíme. Mal si rád život a mal si 
rád smiech, veril si v lásku a miloval svet. 

Miloval si nás a mal rád, už nikdy viac neprídeš k nám.
Odišiel si navždy, hoc´ túžil si žiť, nedalo sa pomôcť, 

zákerná smrť musela prísť. Osud nám Ťa vzal, 
no spomienku na Teba si nedáme,  to je jediné, čo už 

teraz máme. Z tvojich očí žiarila láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života."

So žiaľom v srdci oznamujeme, že nás dňa 
11. februára 2014 navždy opustil náš drahý manžel, 

otec, starký, brat 
CYRIL HRUBČO zo Sklabinej vo veku 71 rokov. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, kolegom 
a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej

ceste a za prejavy sústrasti a kvetinové dary.  
Lúčia sa manželka Anna, synovia Peter a Cyril 

s manželkou Žanetkou, vnúčatá Silvika a Lukáško, 
svokra Paulína a celá smútiaca rodina. 

Kto s Tebou žil, 
ten vie, čo stratil

Už nepočuť po dome Tvoj hlas,
už neprídeš medzi nás.

Osud nám nevráti, čo nám 
navždy vzal. Za pokojný 

spánok Tvoj v modlitbách prosíme 
a spomienku na Teba

v srdci stále nosíme.
Dňa 2. 3. 2014 si pripomíname 

5. výročie smrti nášho milovaného
manžela a otca 

PETRA KUVIKA z Dolných Plachtiniec, 
ktorý nás opustil vo veku 58 rokov.

S úctou a láskou na Teba spomína manželka Terézia, 
syn Peter s rodinou, súrodenci a ostatná rodina.

Nikdy na Teba 
nezabudneme

24.2. Matejom, 
25.2. Frederikom, Frederikám,

26.2. Viktorom, 27.2. Alexandrom,
28.2 Zlatám, Zlaticiam, 1.3. Albínom, 2.3. Anežkám

BLAHOŽELÁME
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Keď šípkar trafí
šípkou presne 

do stredu terča, 
hovorí sa tomu

"BULL EYE". 
Číselná hodnota

tohto malého červeného
krúžku na terči zodpovedá 

počtu rokov, ktorých sa 
v nedeľu, 23. februára, dožil

náš spoluhráč, protihráč, 
výborný šípkar, 

ale hlavne dobrý kamarát 
MILAN ČINČURA z Veľkého Krtíša. 

K jeho peknému životnému jubileu, krásnym 
päťdesiatinám,  mu všetko najlepšie praje kolektív 
šípkarov z Veľkého i Malého Krtíša a Veľkých Stracín.  

Krásnych 50 rokov oslávila 
dňa 21. 2. 2014 

KRISTÍNA KŐVESDIOVÁ 
z Opatovskej Novej Vsi.

Prajeme Ti šťastia, zdravia dosť, nech
slniečko Ti svieti pre radosť. Nech máš

všetko, čo chceš mať 
a nestratíš chuť sa smiať. 

To Ti prajú manžel a syn, rodina
Košíková, Hegedűšová, 

Petrovičová a otec Košík.

Blahoželanie

Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku

†

†

†

†

†

†
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Podľa prameňov z obdobia
Veľkej Moravy sa u nás v 9. sto−
ročí používal termín mjaso−
pust (koniec jedenia mäsa
pred pôstom). V Česku sa toto
slovo zachovalo ako masopust,
na Slovensku sme však neskôr
prebrali nemecký názov faši−
angy (fašangy).

Oslavy fašiangov sa regionál−
ne líšili, hoci sa vyskytovali aj
spoločné črty. Napríklad v na
Liptove, Čičmanoch, ale ako
nám povedal Juraj Matiaš aj v
Príbelciach, sa robila praženi−
ca, na ktorú bola pozvaná celá
dedina. Mládež chodila po de−
dine v maskách s hudbou a po−
zývala všetkých na večernú
zábavu. Nebolo tomu inak ani
v Príbelciach, kde fašiangový
sprievod obnovili približne
pred 10 rokmi folklóristi z FS
Bažalička. V Príbelciach však
v sprievode nemali masky a
mládež chodila v krojoch, ako
si na to spomína aj Mária
Kropáčová: 
"U nás masky neboli, iba v"U nás masky neboli, iba v
krojoch sa chodilo po dedine.krojoch sa chodilo po dedine.
Chodilo sa hlavne tam, kdeChodilo sa hlavne tam, kde
boli dievke, kde bola mládež.boli dievke, kde bola mládež.
A potom k tým vyšším mocA potom k tým vyšším moc−−
nostiam dedinským. Ale to sanostiam dedinským. Ale to sa
len za to chodilo, aby dali nalen za to chodilo, aby dali na−−
jesti, prežrieti a dali na rajesti, prežrieti a dali na ra−−
žeň klobásu a slaninu na vežeň klobásu a slaninu na ve−−
černú zábavu."černú zábavu."

Fašiangová veselica
končila pochovávaním

basy 
A veru toho dostávali dosť,

veď na koniec fašiangov sa bo−
lo treba riadne najesť, vypiť a
zabaviť. Gazdovia z celej dedi−
ny pozbierali zásoby aby pris−
peli na fašiangovú zábavu.
Klobásu, slaninu, vajcia aj nie−
čo na vypitie, aby na zábave
bolo veselo. Veď sa končila zi−
ma a s novou silou sa možno aj
lepšie bude na poliach dariť a
viac poživne sa môže prihoto−
viť. Z nazbieraných vajec robi−
la praženicu väčšinou richtár−
ka a potom sa začínala zábava.

Na nej boli aj pražené šišky,
karamel, závin, huspenina a
ďalšie miestne špeciality. Aké
jedlá a zvyky sa robievali po−
čas fašiangov v Príbelciach
nám povedal J. Matiaš:  
"Na fašiangy sa robievali ty"Na fašiangy sa robievali ty−−
pické jelá, ako aj my dnes tupické jelá, ako aj my dnes tu
máme −  pampúche, herovke amáme −  pampúche, herovke a
aj večeru máme takú.aj večeru máme takú.
Kapustnicu s klobáskou, vyKapustnicu s klobáskou, vy−−
prážanú klobásu, vajcia sa uprážanú klobásu, vajcia sa u−−
varia a potom aj zábavu mávaria a potom aj zábavu má−−
me pri gajdách. U nás name pri gajdách. U nás na
Príbelciach sa počas fašianPríbelciach sa počas fašian−−
gov, ale to bolo ešte pred 1. svgov, ale to bolo ešte pred 1. sv
vojnou, aj chlapci prijímalivojnou, aj chlapci prijímali
medzi mládencov. Ale muselmedzi mládencov. Ale musel
mať viac ako 16 rokov. A to simať viac ako 16 rokov. A to si
aj krstnú mamu vyberali. Toaj krstnú mamu vyberali. To
sa chlapec postavil na stoličsa chlapec postavil na stolič−−
ku a povedal meno staršiehoku a povedal meno staršieho
dievčaťa. Tá si potom zobradievčaťa. Tá si potom zobra−−
la do hrnčoka vodu a oblialala do hrnčoka vodu a obliala
toho chlapca. A to už akožetoho chlapca. A to už akože
bol chlapec pokrstený nabol chlapec pokrstený na
mládenca. A potom mama tomládenca. A potom mama to−−
ho chlapca dala, tej akožeho chlapca dala, tej akože
krstnej mame, ručníčok, hrnkrstnej mame, ručníčok, hrn−−
čok, alebo takô dačo."čok, alebo takô dačo."

Celé to veselie trvalo iba do
polnoci, kedy sa v mnohých
obciach pochovávala basa, aby
sa nehralo až do Veľkej noci,
pretože popolcovou stredou sa
začínal 40 dňový pôst. V

Príbelciach však basu nepo−
chovávali.... 

"...ale u nás sme nad"...ale u nás sme nad
Urbanom nariekali."Urbanom nariekali." Nedá
sa Marka Kropáčová a pokra−
čuje: "Tak sme nariekali, že"Tak sme nariekali, že
nás až srdcia boleli. Ale prenás až srdcia boleli. Ale pre−−
čo, prečo sme nad ním takčo, prečo sme nad ním tak
nariekali. Veď to bol jeden znariekali. Veď to bol jeden z

nás. Lebo sa nám chcelo. Tonás. Lebo sa nám chcelo. To
sme si tak vymysleli. Lebo usme si tak vymysleli. Lebo u
nás sa basa nepochovávala,nás sa basa nepochovávala,
lebo sme nemali ľudovú mulebo sme nemali ľudovú mu−−
ziku, iba gajdy, tak sme siziku, iba gajdy, tak sme si
vyhútali, že budeme Urbanavyhútali, že budeme Urbana
pochovávati. A to sa námpochovávati. A to sa nám
tak páčilo. Že sme to potomtak páčilo. Že sme to potom
robili. Ale to sme iba do polrobili. Ale to sme iba do pol−−
noci sa takto zabávali, lebonoci sa takto zabávali, lebo
potom bol pôst."potom bol pôst."

Zato basu pochovávali pod
Poľanou i na Horehroní, ako si
spomína Ľubo Tatarka zo S.
Ľupče, prvý cechmajster
Slovenského cechu gajdošov:
"Po dedine chodil sprievod s"Po dedine chodil sprievod s
hudbou a všelijakými maskahudbou a všelijakými maska−−
mi a na večernej zábave pomi a na večernej zábave po−−
tom pred polnocou urobili tatom pred polnocou urobili ta−−
kú paródiu na pohrab. Akožekú paródiu na pohrab. Akože
sa pochovávajú všetky hudobsa pochovávajú všetky hudob−−
né nástroje, ktoré tu zastuponé nástroje, ktoré tu zastupo−−
vala basa. Mali pri tom všetkovala basa. Mali pri tom všetko
ako na riadnom pohrabe,ako na riadnom pohrabe,

Plač nad  Urbanom ukončil 
zábavu i fašiangy v Príbelciach

Veselosť, smiech a dobrá nálada sa niesli Príbelcami v sobotu 15. 2. 2014. Dedinou tiahla mládež
a piesňami a hudbou dávali ľuďom na známosť, že sú fašiangy. Nechýbala ani najznámejšia slovenská
fašiangová pieseň Fašiangy, Turice, Veľká noc ide.... Veď fašiangy sú plné veselosti, dobrého jedenia a
pitia. Je to vlastne obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou − Popolcovou stredou.
Obdobie medzi zimou a jarou. Ľudia sa tešia, že končí zima a prichádza znovu jar. Po tuhých mrazoch
slnečné lúče znovu dajú zemi silu príroda okolo nás znovu ožije svojou farebnou krásou, zrodí sa
nový život. A ten je treba osláviť.  

Dedinská mládež si veselým fašiangovým
sprievodom vyslúžila proviant na zábavu

Kmotrovci Marka a Ďuro netrpezlivo očakávali mládencov 
s klobáskou a slaninou, zatiaľ čo ich dievka netrpezlivo 

očakávala pozvanie na zábavu

(Pokračovanie na str. 5)
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farára, mendíkov, plačky ajfarára, mendíkov, plačky aj
hrobníkov. Všetko bolo ako nahrobníkov. Všetko bolo ako na
ozajstnom pohrabe. O polnociozajstnom pohrabe. O polnoci
basu pochovali a potom sa užbasu pochovali a potom sa už
nesmelo hrať až do Veľkej nonesmelo hrať až do Veľkej no−−
ci."ci."

Sypeme si popol 
na hlavu

Kedysi sa v tomto období pôs−
tilo možno aj preto, že predsa
len v chudobných rodinách
bolo zásob po dlhom zimnom
období pomenej a prvé plody
ešte ďaleko, tak sa so zásobami
šetrilo.  

V rímskokatolíckom liturgic−
kom kalendári je Popolcová, a−
lebo Škaredá streda prvý deň
pôstneho obdobia. Jej termín
pripadá na 40. deň pred Veľkou
nocou. Nepočítajú sa však do to−
ho nedele, preto v praxi pripadá
Popolcová streda na 46. deň
pred Veľkonočnou nedeľou. Pre
nepravidelný dátum Veľkej noci
sa jej termín každý rok mení a v
tomto roku bude Popolcová

streda 5. 3. Názov dňa pochádza
zo zvyku páliť palmy či bahniat−
ka z Kvetnej nedele z minulého
roka. Takto získaný popol sa
používa pri bohoslužbe
Popolcovej stredy, kedy sú veri−
aci poznačení popolom na čelo.
Tento symbol sa pravdepodob−
ne viaže s tradíciou sypania  si
popola na hlavu na znamenie
pokánia pred Bohom.
Poznačenie popolom je spre−
vádzané slovami: "Pamätaj, že si
prach a na prach sa obrátiš." a−
lebo "Kajajte sa a verte v
Evanjelium."

Pre mnohých kresťanov pred−
stavuje Popolcová streda pripo−
mienku vlastnej konečnosti a ci−
eľa či smerovania vlastného ži−
vota, vyznačuje sa teda poká−
ním a v rímskokatolíckej cirkvi
je dňom prísneho pôstu.

Na zábave sa hrávali
rôzne hry

Preto sa bolo treba v deň pred
týmto pôstom, sa ešte poriadne
zabaviť. A veru aj v Príbelciach
mládež netrpezlivo očakávala,
kedy začne gajdoš hrať, aby

mohli tancovať. Spomína si na
to ešte pani Mária Cellengová: 
""Veru sme tvrdo čakali, či námVeru sme tvrdo čakali, či nám
gajdoš ide zahrať. Len sme takgajdoš ide zahrať. Len sme tak
behali po dedine, či už báťabehali po dedine, či už báťa
Bobsám (Ján Pavlov) ide s gaBobsám (Ján Pavlov) ide s ga−−
jdami a keď už vychodil z tej,jdami a keď už vychodil z tej,
takú gulitku (domček) mal utakú gulitku (domček) mal u−−
prostred dedine, tak sme boliprostred dedine, tak sme boli
veľmo radi.  Tak sme sa vytanveľmo radi.  Tak sme sa vytan−−
cúvali a veru sme nemuseli byťcúvali a veru sme nemuseli byť
ani poobliekaní. Chlapci i vani poobliekaní. Chlapci i v
gumených čižmách tancovali,gumených čižmách tancovali,
nie tak ako dnes, nemali tienie tak ako dnes, nemali tie
najke, či ako sa volajú všetkynajke, či ako sa volajú všetky
tie botaske. A veru sme sa vytie botaske. A veru sme sa vy−−
tancovali v pondelok do večetancovali v pondelok do veče−−
ra, od večera do polnoci. V utora, od večera do polnoci. V uto−−
rok sme zas za báťom šli.rok sme zas za báťom šli.
Mordovali sme ho aby išiel zasMordovali sme ho aby išiel zas
zahrať.  A čo on chudák malzahrať.  A čo on chudák mal
robiť, tak nám zahral ešte dorobiť, tak nám zahral ešte do
polnoci. Vyzbieralo sa pár pepolnoci. Vyzbieralo sa pár pe−−
niažkov, ktoré sme mu dali aniažkov, ktoré sme mu dali a
on chudák tak hrau a hrau.on chudák tak hrau a hrau.
Ale potom aj on odišiel doAle potom aj on odišiel do
Bratislavy a bol hrdý pán poBratislavy a bol hrdý pán po−−
tom aj ten. Na zábave sme sa ajtom aj ten. Na zábave sme sa aj
rôzne hry hrávali. Chlapci sarôzne hry hrávali. Chlapci sa
na sršne hrávali i na mäso sena sršne hrávali i na mäso se−−
kanie −  no viete, to sa jeden zokanie −  no viete, to sa jeden zo−−
hol a po zadku ho capili a onhol a po zadku ho capili a on

mal hádať kto to bol. A o polmal hádať kto to bol. A o pol
noci báťa zhúkou a bol koninoci báťa zhúkou a bol koni−−
ec."ec."

A tak to bolo aj teraz.
Fašiangový sprievod po dedine
vyzbieral čo sa dalo na večernú
zábavu, na ktorej do tanca i spe−
vu vyhrávali gajdoši takmer z
celého Slovenska. Okrem nich
prijali pozvanie na fašiangovú
veselicu aj heligonkári a vese−
lá zábava trvala až do polnoci,
kedy sa, tak ako to má byť, fa−
šiangové veselie skončilo. V ni−
ektorých regiónoch pochová−
vaním basy, či harmoniky (D.
Plachtince), v Príbelciach po−
chovávaním Urbana.  
Ten sa k životu preberie až po

Veľkej noci, kedy sa končí aj
pôstny čas a aj slovenský po−
spolitý a veriaci ľud sa môže
zabávať. I keď v súčasnej dobe
sa už ani ten pôst, či už v jede−
ní, alebo v zábave, príliš nedo−
držiava.   

−  Text a foto: P. GAŠPAROVIČ −

Stredná odborná škola v Želovciach 
vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom priestorov pre účely 

prevádzkovania bufetu. 
Bližšie informácie 

na informačnej tabuli Obce Želovce,
SOŠ Želovce, tel. č. 48 932 64, 48 932 81

a na e−mailovej adrese: 
riaditel@soszelovce.sk

Juraj Matiaš, vedúci
FS Bažalička

Kým začne pôst, treba 
do polnoci „schosnovať“ aj 
takéto očilákajúce klobásky

(Dokončenie zo str. 4)

Kým mládež chodila po dedine, starší obyvatelia
ich očakávali na podstienke a (hlavne ženy) klebetili



Naši členovia ovplývajú vitali−
tou a čas strávený pri spoloč−
ných akciách im pomáha ľahšie
prežívať každodenné starosti,
ktoré súčasná hektická doba
prináša. Po uzavretí uplynulé−
ho roka si organizácia napláno−
vala svoju činnosť do viacerých
oblastí. Predovšetkým je to kul−
túrno − spoločenská oblasť, kto−
rá sa už tradične teší veľkej o−
bľube, pretože sa členovia majú
možnosť stretnúť pri rôznych
podujatiach. Pobyt v prírode
plánujeme spojiť so zberom lie−
čivých rastlín ale aj úpravou a
čistením verejných priestransti−
ev, či kúpaním v termálných vo−
dách. Naše stretnutia by mali
byť pri tvorbe, výstave či preda−
ji ručných a remeselných prác,
k čomu plánujeme obnoviť de−
dinské tradície. 

Práve jednou typickou dedin−
skou tradíciou sú páračky, kto−
ré iniciovala členka organizácie
Alžbeta Babiarová spolu s niek−
torými členkami.  Takmer rok si
predstavovala ako uskutočniť
tento svoj sen, k čomu jej však
chýbali vhodné priestory pre
túto akciu. Vďaka ústretovosti
starostu obce Ing. Júliusa Maka
CSc. bola v  minulom roku odo−
vzdaná do užívania novozriade−
ná telocvičňa relaxačno − reha−
bilitačnému krúžku vedeného
Mgr. Milenou Ivanovou v pries−
toroch kultúrneho domu. Tento
priestor, keďže nie je zariadený
nábytkom, sa ľahko upratuje a
dá sa primerane vykúriť a vy−
hovel aj požiadavkám na pára−
nie peria. Vzájomným porozu−
mením, dohodou a s podporou
pracovníkov Obecného úradu
Želovce sa 12. 2. 2014 popoludní
v uvedených priestoroch stretlo
25 žien na tradičných dedin−
ských páračkách.

Pre vytvorenie tej správnej

atmosféry z minulosti si ženy
prikryli stoly vyšívanými obrus−
mi z ľanového plátna, na ne
poukladali misky s pampúchmi,
kukuricou s makom, fánkami a
iné dobroty, aké sa kedysi dáv−
no na páračky chystali. Pocity z
pekných nových priestorov,
vhodne upravených k páraniu
peria boli úžasné. Jediný muž
na páračkách podpredseda ZO
JDS Želovce Peter Kiššimon o−
tvoril akciu nasypaním husacie−
ho peria na stoly. Nálada bola
výborná, reč nestála a rozprá−
vali sme si príbehy z detstva,
spomínali na život na dedine v
minulosti. Spievali sme sloven−
ské aj maďarské ľudové, ale aj
iné populárne piesne. Keď bolo
perie popárané, prišla na rad
tradičná páračková večera po−
zostávajúca z mastného chleba
s cibuľou a čaj. Nechýbalo ani
vínko, či štamperlík páleného.

Po užití pokrmov nastalo spo−
ločné upratovanie. Ako spomi−
enku na príjemne prežitý čas
sme si urobili spoločnú fotogra−
fiu a po vzájomnej dohode, že si
čoskoro urobíme ďalšie pekné

spoločné posedenie, sme sa s do−
brými pocitmi rozchádzali do
svojich domovov. 

− ANNA KIŠKOVÁČOVÁ, 
Foto: ALŽBETA BABIAROVÁ −  
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V Želovciach sme si urobili parádne páračky 
O želovskej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku sa už v týždenníku Pokrok popísala nie jedna strán−

ka. Táto organizácia prešla určitými zmenami a už tretí rok sa jej darí.

Páračky sme ukončili v dobrej nálade a tešíme sa na ďalšiu akciu

V priestoroch želovského kultúrneho domu 
sa stretlo 25 žien na tradičných páračkách

Po piplavej práci padlo vhod chutné občerstvenie
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Prvú februárovú nedeľu
sme sa my, žiaci Gymnázia vo
Veľkom Krtíši, vybrali na ly−
žiarsky výcvik. Ráno sme si
pobalili všetky veci do autobu−
su a vydali sme sa na cestu, kto−
rá trvala asi tri hodiny.
Lyžiarske stredisko Krušetnica
na Hornej Orave nás príjemne
prekvapilo rozmanitou príro−
dou. Domáci nás už očakáva−
li, pretože sme ich stálymi ná−
vštevníkmi už 6 rokov.  Hneď
nás aj ubytovali. Chaty, v kto−
rých sme bývali nám vyčarili
úsmev na tvári! Na taký kom−
fort sme doteraz na lyžiar−
skych zájazdoch neboli zvyk−
nutí.  Okrem toho, ubytova−
nie bolo len pár metrov od
zjazdovky, ktorá bola výbor−
ne upravená. 

Hneď prvý deň sme sa poo−
bede všetci stretli na svahu,
kde si nás profesori rozdelili
do piatich skupín. V prvej,
druhej, tretej skupine boli žia−
ci, ktorí sa vedeli lyžovať a ti−
ež sa už viezli na vleku. V
štvrtej a piatej skupine boli
začiatočníci, ktorí s tým ne−
mali veľa skúseností.
V pondelok ráno sa začal do−

obedňajší výcvik v jednotli−
vých skupinách. Trval tak−
mer do poludnia, ale počas to−
ho sme mali jednu dvadsať−
minútovú prestávku a mohli
sme sa v bufete občerstviť.

Pobede sme znovu išli na

svah. Lyžovanie poo−
bede bolo krat−
šie ale zá−
roveň 

aj voľnejšie.
Večeru sme mávali o−
kolo osemnástej hodiny.
Po večeri mal každý svoj
vlastný program.  Chlapci
zvykli navštevovať dievča−
tá, dievčatá zasa chlap−
cov a spolu trávili voľný
čas. Veľmi obľúbenou
činnosťou po večeroch
bol aj stolný futbal. 
V stredu poobede prišiel

pre nás miestny autobus,
ktorý nás odviezol na
Agrofarmu v Novoti.
Tam sme súťažili v sko−
ku do sena, mohli sme si
vyskúšať dojenie kráv a
tiež sme sa zúčastnili o−
chutnávky syra. Do
Krušetnice sme sa vrátili
na večeru a keďže sme sa
poobede nelyžovali mali
sme možnosť večerného
lyžovania.  

Čakal nás ešte jeden deň, ke−
dy sme sa mohli naplno veno−
vať lyžovaniu. Vo štvrtok doo−
beda sme si dokonca spravili
malú súťaž. Išlo o to, za čo
najkratší časť zdolať krátky
slalom. Najrýchlejší žiaci do−
stali sladkú odmenu.
Poobedie patrilo posledným
jazdám na svahu. Profesori
nám umožnili voľnejšie lyžo−
vanie a učiteľ Branislav
Kortiš nám dokonca spravil
niekoľko záberov zo  zjazdov−
ky. Večer nasledoval klasický
program, no museli sme začať
s balením. Na druhý deň sme
mali všetky veci zbalené a ly−
žovanie nebolo povinné. Keď
sme dojedli posledný obed,
nasledovalo vyhodnotenie ce−
lého zájazdu.   Myslíme, že

každý bol veľmi spokojný a
nikomu sa nič nestalo.

Keď prišiel autobus, po−
brali sme si všetky veci a
s ťažkým srdcom opúšťali
toto lyžiarske stredisko.

Určite si odtiaľ každý z nás
odniesol mnoho zážitkov a

spomienok a dúfame, že si ta−
kýto lyžiarsky budeme môcť
zopakovať.  

−ÚČASTNÍCI ZÁJAZDU−

Nezabudnuteľný lyžiarsky 
výcvik gymnazistov

Výcvik študenti zavŕšili 
súťažou v krátkom slalome

V lyžiarsom  stredisku Krušetnica na Hornej Orave sú veľkokrtíšski gymnazisti 
ako doma, veď sú jeho stálymi návštevníkmi už šesť rokov

Ubytovanie bolo veľmi
komfortné

Večer patril stolnému futbalu
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Hlavní organizátori MUDr.
Július Marko, Peter Pišák i
hlavný rozhodca Jozef Bakoš
vytvorili výborné podmienky a
36 hráčov svojim zanietením
turnaj s napínavým priebehom.
Do V. Krtíša prišli získať palmu
víťazstva mariášisti z Vinice,
Neniniec, Čeboviec a ďalších ob−
cí okresu, ale aj z Lučenca,
Detvy, Vígľaša − Pstruše,
Krupiny...

Hrací systém netreba pre pra−
videlných účastníkov vysvetľo−
vať, ale mnohí z tých, ktorí sa
tejto hre príliš nevenujú sa iste
radi poučia. Na turnajoch sa

hrá s tromi hráčmi pri stole, na
tomto  sa teda hralo na 12 sto−
loch na 5 kôl, pričom jedno kolo
trvalo 50 minút. Po každom ko−
le sa hráči pri stoloch vymenili.
Podľa získaných či prehraných
peňazí v jednotlivom kole sa pri
každom stole určilo poradie.
Podľa počtu získaných bodov sa
potom určilo celkové poradie
na turnaji. Pri rovnosti bodov
rozhodovala o umiestnení vyš−
šia suma vyhratých peňazí.
Počas celého turnaja sa najviac
darilo Jurajovi Klimkovi z
Krupiny, ktorý vyhral v každom
kole. Iba raz prehrali borci na 2.

i 3. mieste Mgr. Ľubomír Suja a
Bohuš Beňo. Tomu chýbal bod,
pretože v poslednom kole sa o
víťazstvo musel podeliť a získal
tak iba 4 body, namiesto 5. 

Počas celého turnaja bolo pre
hráčov pripravené osvieženie,
desiata a na záver výborný per−
kelt, o ktorý sa postarali kuchá−
ri pod vedením  Jána Deáka. Aj
keď tak ako vždy, išlo na turna−
ji o víťazstvo, vládla tu priateľs−
ká atmosféra a férový duch.
Vyjadril to aj jeden z účastníkov
od Krupiny: 
"Keď ma kamarát zavolal na
turnaj sem na juh, hneď som i−
šiel. Tu sa cítim vždy príjemne.
Chodím sem oveľa radšej ako
hore do B. Bystrice medzi tých
snobov." 

Dobrý pocit z turnaja umocni−

lo najlepším nie iba samotné ví−
ťazstvo, ale aj pekné poháre pre
najlepších troch a celkovo až 19
súťažiacich si odnieslo z turnaja
nejakú cenu. Vďaka za to patrí
agilným organizátorom a aj
sponzorom turnaja, bez ktorých
by sa podobné podujatia dali
iba ťažko uskutočniť. 

Ak aj vy radi hráte túto popu−
lárnu hru a nemohli ste prísť na
veľkokrtíšsky turnaj, nevadí. Už
2. marca si to môžete vynahra−
diť na turnaji v Čebovciach a 9.
marca vo Vinici. Organizátori
týchto podujatí vás na ne srdeč−
ne pozývajú. 
Konečné poradie do 10. miesta:

1. Juraj Klimko; 2. Mgr. Ľubo−
mír Suja; 3. Bohuš Beňo; 4. Ján
Hucuľ; 5. Jozef Szántó; 6.
Ladislav Pásztor, st.,P; 7. Ottó
Kušický; 8. Peter Petrovský; 9.
Sándor Pobori; 10. Roman
Bado. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Keď sú karty športovým náradím
Mariášové turnaje už aj v našom okrese majú svoju tradíciu.

Pravidelne sa hrávajú vo viacerých obciach okresu a aj v samot−
nom okresnom meste. V nedeľu 16. 2. 2014 to už bol 3. ročník tur−
naja, ktorý priaznivci tejto populárnej hry vo V. Krtíši pripravili. 

Tak týmto pánom, ako sa hovorí, išla karta − najlepší účastníci turnaja si odniesli pekné poháre. Organizátori a víťazi,
zľava: MUDr. J. Marko, Mgr. Ľ. Suja, J. Klimko, B. Beňo, P. Pišák a hlavný rozhodca J. Bakoš

Na turnajoch sa hrá s tromi hráčmi pri stole. Na tomto sa teda hralo na 12 stoloch na 5 kôl, pričom jedno kolo trvalo 50 minút. 
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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 AQUATERMALPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL
STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. VEĽA ŠŤASTIA!

FEBRUÁROVÁ

KUPÓNKA

č.4

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

FEBRUÁROVÁ KUPÓNKA

Milé stredoškoláčky − budúce maturantky bola by
veľká škoda, keby vás krásne oblečené, učesané a
nalíčené nevidel okrem vašich rodičov, spolužiakov
a profesorského zboru, nikto iný. Pošlite nám preto
svoju čo najkvalitnejšiu fotografiu tváre aj celej po−
stavy zo stužkovej na adresu sedlacko.pokrok@ston−
line.sk a zabojujte svojou dievčenskou krásou o ti−
tul KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ. 

Hľadáme kráľovnú stužkovej

Hrajte a vyhrajte s POKROKOM

Vážení čitatelia, budeme radi, ak nám aj vy napíšete svoje skúsenosti s Pokrokom − veselé, vážne, príjemné ale aj neprí−
jemné. Všetky vaše odpovede radi v priebehu roka uverejníme. Samozrejme aj kritické (ale neanonymné), to preto aby
sme sa mohli do budúcnosti poučiť a váš okresný týždenník skvalitniť a aby sme mohli prinášať také informácie, ktoré sú
pre vás nielen zaujímavé ale aj potrebné a užitočné. Na záver roka vyžrebujeme jedného, ktorý získa 40 eur.                      

Anketa k 40. výročiu vzniku okresných novín POKROK

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

MÁRIA FEKETEOVÁ

Stane sa
kráľovnou

Mária
Feketeová?

Jednou zo žiariacich mla−
dých dám bola na svojej
stužkovej aj  19 − ročná
Mária Feketeová, študent−
ka Spojenej školy −
Obchodnej akadémie v
Modrom Kameni. Dnes je
ozdobou aj našich novín.
Ak by podľa vás, čitateľov,
mala získať titul Kráľovná
stužkovej 2013 sympatic−
ká Mária, stačí, keď vy−
strihnete jej kupón  a poš−
lete alebo prineste ku nám
do  redakcie. Pre víťazky
sú pripravené atraktívne
ceny ako kozmetika a per−
manetnka do wellness v
Hoteli Aquatermal
Strehová.

PRIHLÁSTE
SVOJE DIEŤATKO

DO SÚŤAŽE

Fotografiu bábätka,
Andrejky Záhorecovej, do sú−
ťaže Dieťa Pokroku 2014 nám
priniesla jej krstná mama,
ktorá verí, že práve ich drob−
ček je najmilší a najkrajší zo
všetkých. Aj my, v redakcii
súhlasíme s názorom, že die−
ťa je to najjedinečnejšie a mi−
nimálne pre svojich najbliž−
ších najmilšie a najkrajšie na
svete... 
Pár slov ku súťažiacemu bá−

bätku nám poslala jej mami−
na Natália Záhorecová. 
"Naša malá princeznička sa

volá Andrejka Záhorecová.
Má päť mesiacov a zatiaľ je jedináčik :)
Donedávna sa najradšej hrala s tigríkom,
ale v poslednej dobe ju veľmi začali zaují−

mať vlastné nôžky kvôli "ponož−
tičkám" s motýlikom a lienkou.
Andrejka je veľmi spoločenské
bábo, teší sa, keď je pri nej star−
ká, starký, krstná aj mamina s
tatom − teší sa nám všetkým a ob−
darí nás vyčarovaním najkrajši−
eho bezzubého úsmevu na svete."

Aj Vám sa zdá, že malá
Andrejka si zaslúži Váš hlas?
Vystrihnite z našich novín ku−
pón s jej menom a pošlite nám
ho do redakcie. Vďaka Vám
Andrejke pribudnú hlasy a bude

mať väčšiu šancu získať peknú
cenu a titul Dieťa Pokroku 2014.
Kupóny môžete priniesť osobne,

alebo pošlite na adresu: Redakcia PO−
KROK, SNP č. 29, 990 01 Veľký Krtíš.

Po tigríkovi ju zaujali lienka a motýlik 

Detičky sa budú, tak ako aj v pred−
chádzajúcich ročníkoch, uchádzať o priazeň
čitateľov v dvoch kategóriách: 0− 3 roky a 3−6
rokov. Fotografie detí je potrebné priniesť

osobne do redakcie POKROK spolu s písom−
ným súhlasom rodičov o zverejnení fotogra−
fie ich ratolestí v našom týždenníku. Víťazmi
pekných hračiek sa stanú detičky, ktoré zís−

kajú najvyšší počet hlasov − kupónov. 

DETSKÁ TVÁR
POKROKU 2014
1. ANDREJKA
ZÁHORECOVÁ
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Vo V. Čalomiji však ľudia,
ktorých osud zanechal sa−
motných nemusia čakať. So
svojimi priateľmi a známymi
z obce sa môžu stretnúť a po−
rozprávať v Dennom stacio−
nári, ktorý je pre nich otvore−
ný v pracovné dni od 8.00 hod
rána až do 16.00 hodiny popo−
ludní. Privíta ich tu ochotná
vedúca Katarína Nagyová a
pomôže aj Zlatica Nagyová,
ktorá tu pracuje na polovičný
úväzok. Toto zariadenie exis−
tuje v obci už takmer dve de−
saťročia a obyvatelia V. Čalo−
mije ho radi využívajú. Od je−
ho začiatkov je tu aj K.
Nagyová: 
"Približne v roku 1984 bol v
našej obci zriadený Ústav pre
mentálne postihnuté deti. Ten
tu bol do roku 1992. Obec po−
tom tento opustený objekt vy−
užila a v roku 1994 tu zriadi−
la toto zariadenie, ktoré sa
predtým volalo denný  pobyt
pre dôchodcov. Teraz je to
premenované na Denný staci−
onár." 
Obyvatelia obce počas rokov

existencie tohto zariadenia
zvykli na jeho služby a radi
ich využívajú. Čo všetko pre
osamelých obyvateľov obce
robia nám povedala K.
Nagyová: 

"Stacionár poskytuje pora−
denskú a konzultačnú čin−
nosť, spolupracuje s rodinou
pri riešení nepriaznivej soci−
álnej situácie, pomáha pri u−
platňovaní práv a právom

chránených záujmov, riešiť
problematiku klientov podľa
situácie a potrieb. 

Je tu zabezpečené stravova−
nie, raz denne teplá strava a
podľa potreby rozvážame obe−
dy aj do domácnosti.
Zabezpečujeme prepravu pre
tých, ktorí to potrebujú, po−
tom pranie, žehlenie, údržbu
bielizne a šatstva, pomoc pri
odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, to
znamená napríklad hygienic−
ký dohľad. Klienti sa tu môžu
aj okúpať. Dohliadame tiež
na užívanie liekov a po doho−
de s lekárom a pacientom vy−
zdvihneme aj lieky u lekára. 

Zabezpečujeme tiež nákupy
tým, ktorí to potrebujú. Zatiaľ,
okrem prania a obedov je všetko
zdarma. Väčšina našich klien−
tov sú ľudia, ktorí už nikoho
nemajú, sú osamelí, alebo
keď ich členovia rodiny odídu
počas dňa za povinnosťami, a
nemajú sa s kým doma poroz−
právať. A ja ich rada vypoču−
jem, porozprávam sa s nimi a
oni sú potom spokojnejší." 

Stacionár je určený pre oso−
by, ktoré to potrebujú a sú
staršie ako 62 rokov.
Najstaršou klientkou, ktorá
využíva jeho služby je 93−roč−
ná Mária Ivaničová. Viacero
klientov  má 70 i 80 rokov a

Denný stacionár je ich druhým domovom
Beh času je neúprosný a zanecháva stopy na každom z nás. Kým sme plní sily a vôkol nás je veselej reči tok, aj ten čas le−

tí ako splašený a najradšej by sme ho zastavili. Keď nám však zbelejú skráne a veselý džavot detí utíchne, aj ten čas akoby
sa pomaly vliekol. Či si už naši potomkovia vytvorili vlastné rodiny, začali žiť svoj vlastný život, alebo nám naši najbližší
navždy odišli a ostanú nám na nich už iba spomienky, samota a osamelosť boli snáď každého rovnako. Niet toho, kto by
vám odpovedal na vaše otázky, niet toho kto by s vami prehodil pár viet, niet toho, kto by vám pomohol, keď vás už opúš−
ťajú vlastné sily. Myšlienky sa víria hlavou a nohy pomaly nevládzu niesť. Snažíte sa nájsť spoločnosť a túžobne očakávate
kedy vás znovu navštívia najbližší príbuzní, priatelia či aj susedia. 

O okolie i kvetinovú záhradku Denného stacionára 
sa starajú samotní klienti

Starosta obce Michal Nagy je rád, že aj osamelí obyvatelia
sú spokojní so službami, ktoré im obec poskytuje

Podobne ako ostatní klienti aj Margita Závodská si rada
prečíta v týždenníku Pokrok najnovšie správy z okresu

Katarína Nagyová: "Naši klienti sú zvedaví a chcú 
sa naučiť pracovať aj s počítačom."

V mladosti horí
plameň lásky, v starobe 

z nej len tlie popol."

Iba deti, blázni
a veľmi starí ľudia si
môžu dovoliť hovoriť

vždy pravdu.

Bezpečným 
znakom dobrej knihy je,
že sa nám páči o to viac,

o čo sme starší.

Výšivky, noviny, 
televízia, ale aj karty

zabavia klientov

(Pokračovanie na str. 11)
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všetci sa radi stretávajú v prí−
jemnom prostredí tejto, dá sa
povedať, veľkej rodiny. Ak sú
unavení, môžu sa aj natiah−
nuť a oddýchnuť.  Na poscho−
dí sú na to pripravené pries−
tory a dokonca, jedna obyva−
teľka obce tu bývala približne
4 roky. Nemala kam ísť, tak ju
tu prichýlili. Teraz už býva vo
vlastnom jednoizbovom byte
v nájomných obytných do−
moch, ktoré obec postavila v
ostatnom období. Stále však
rada chodieva medzi svojich
priateľov do stacionára a spo−
lu potom sa venujú rôznym
činnostiam. Čo najradšej ro−
bievajú, nám povedala
Margita Závodská, ktorá v ča−
se našej návštevy prišla pre o−
bed pre seba a svojho nevlád−
neho manžela: 

"Môj manžel je po 4 poráž−
kach a je už takmer nevládny.
Dá sa s ním rozprávať, ale on
sa už pamätá iba na málo ve−
cí. Kedysi strašne rád rozprá−
val, ale teraz iba mlčí, mlčí
mlčí... Keď sa mu prihovorím,
tak odpovie jedným slovom,
ale on by aj celý deň mlčal.
Sem prídem často načerpať e−
nergiu. Chodím sem každý
deň. Rada si tu prečítam no−
viny, pozriem televíziu, hráme
karty a porozprávam sa s o−
statnými ľuďmi, ktorí sem

chodia. Robíme aj rôzne ruč−
né práce a pred sviatkami,
ako aj teraz, keď pomaly pri−
chádza Veľká noc, robíme na−
príklad háčkované vajíčka,
dečky, vyšívame alebo aj inou
technikou robíme ďalšie prá−
ce." 

Hovorí táto sympatická 77−
ročná pani, ktorá manžela o−
patruje už 12 rokov a ako ho−
vorí:  

"Keď mi život toto nadelil,
tak to musím zvládať, dokedy
budem vládať." 
Ešte stále vládze prísť do sta−

cionára Alexander Celleng,
ktorý si tu rád zahrá mariáš
so svojim priateľom
Barnabášom Balážom a do ta−
jov tejto populárnej hry zaú−
čajú aj vedúcu. 
A. Celleng: "Chodíme sem kaž−
dý deň okrem soboty a nedele.
Operú nám tu, uvaria. Ale
trávime tu viac času nie iba
že sa najeme. Čítame noviny,
karty hráme, najradšej mari−
áš. Je to taká chlapská hra.
Ale nie o peniaze, iba pre zá−
bavu. Dôchodok je nízky.
Okrem toho pomôžeme aj oko−
lo stacionára, ak treba nejaké

chlapské roboty. Napríklad aj
nábytok, keď vlani dostali,
tak sme ho pomáhali sťaho−
vať, a keď je pekne, tak poro−
bíme okolo záhradky."
Jeho slová potvrdila aj K.
Nagyová: 

"Pravidelne robíme vonkaj−
šie sezónne práce okolo domu.
Aj kvetinovú záhradku si udr−
žiavame sami. Chlapi aj po−
kosia a pohrabú. Ženy sa zas
radšej venujú rôznym ručným
prácam. Háčkujú, štrikujú a
pri rôznych príležitostiach aj
pečieme. Aj na Vianoce sme

piekli pečivo. Najnovšie sa te−
raz venujem pleteniu z papie−
ra. Na internete je teraz via−
cero techník, tak to skúšame." 

Podobne skúšajú aj prácu so
samotným počítačom. Pred
rokom získal stacionár nový
počítač a dôchodcovia chcú
vedieť čo najviac. K. Nagyová
ich zaúča do tajov modernej
techniky podľa toho, čo chcú
vedieť. Podľa nej viac zvedaví
sú chlapi a ona ich naučí to,
čo sama vie. Klienti zariade−

nia však nesedia iba vo vnú−
tri, ale chodia i na spoločné
výlety. 

K. Nagyová: "Máme obecný
mikrobus a starosta nás zo−
bral napríklad pozrieť Pustý
kostol. A boli sme aj pri Ipli.
Našich klientov to veľmi pote−
šilo, pretože už by iba ťažko
zvládali po vlastných nohách
navštíviť miesta, kam chodie−
vali v mladosti. Takto vidia,
ako sa naša historická pamiat−
ka ako aj príroda  okolo ich
rodnej obce mení. 
Našim cieľom je všestranný
rozvoj osobnosti. Preto robie−

vame aj  vzdelávaciu, kultúr−
no−spoločenská a záujmovú i
pracovnú činnosť. Ide nám o
rozvoj a zachovanie schopnos−
tí a zručností, o rozvoj komu−
nikácie, sociálne aktivity a o−
rientáciu v bežných denných
situáciách. Tieto činnosti ro−
bíme buď individuálne, alebo
v skupinách. My to robíme
väčšinou v skupinách. Keď sa
už 3−4 zídu, tak potom si niečo
povieme, urobíme. 

Radi spolupracujeme s oso−
bitnou školou, škôlkou i zá−
kladnou školou. Keď si žiaci
pripravia  nejaký program,
tak prídu k nám, alebo my i−
deme na ich vystúpenie pri
rôznych príležitostiach.
Napríklad na Vianoce, pri
príležitosti mesiaca úcty k
starším a podobne."  

Denný stacionár sa tak ne−
odmysliteľne začleňuje k in−
ým organizáciám a zariadeni−
am v obci a jej neoddeliteľnou
súčasťou. Jeho obyvatelia  si
na služby, ktoré poskytuje
zvykli a nevedeli by si život
tých obyvateľov obce, ktorí to
potrebujú, predstaviť bez ne−
ho. Za jeho zriadenie a pre−
vádzku sú preto vďační a ne−
dajú dopustiť ani na jeho dve
pracovníčky K. Nagyovú a Z.
Nagyovú. Ako nám povedali
klienti stacionára, obidve sú
milé a ochotne pomôžu a po−
radia v prípadoch, keď si už
vo svojom veku nevedia dať
rady. Ak by nebolo tohto za−
riadenia, žilo by sa im horšie
a ich život by bol o poznanie
smutnejší. Takto sa v spoloč−
nosti ľudí v približne rovna−
kom veku ešte radi zabavia,
zasmejú, alebo aj poplačú.
Veď spolu sa aj bolesť, smútok
i plač ľahšie znáša. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Barnabáš Baláž (vľavo) a Alexander Celleng do tajov 
mariášu zasväcujú vedúcu K. Nagyovú

A. Celleng okrem kariet rád pomôže aj s tzv. chlapskými
prácami v dome i okolo neho

Iba nedávno dostali v stacionári nový nábytok. 
Všetky dekoratívne predmety, ktoré zdobia interiér 

zariadenia, si vyrobili klienti sami

Omyl je 
prijateľný v mladosti.
Nesmieme si ho však
zavliecť do staroby.

Svet dieťaťa je 
plný nevinnosti a čistoty,

ale postupne vykročíme na
cestu dláždenú klamstvom
a keď dozrejeme, sme starí

− nielen telesne 
ale i duševne.

Bohužiaľ,
byť starým, je jediný
spôsob, ako žiť dlho.

Vzdelávame sa 
celý život

Spolu sa aj starne
ľahšie 

(Dokončenie zo str. 10)
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čase pred 70. rokmi, keď sa
Európa bála nacizmu a fa−
šizmu, mnohí ľudia stratili

svoje najzákladnejšie ľudské
práva a slobody. Asi najzávaž−
nejším porušením bolo svojvoľné
odňatie práva na život. To ne−
znamená, že ostatné odňaté prá−
va neboli závažné. Patrili medzi
ne práva na slobodu (aj prejavu,
pobytu, pohybu, myslenia, svedo−
mia, náboženského vyznania a
viery), bezpečnosť, voľbu a se−
baurčenie, spravodlivý súdny
proces, právo na odpor a mnoho
ďalších práv, ktoré mali prena−
sledovaní a nenávidení ľudia
odňaté. Títo fašistickí a nacistic−
kí extrémisti, ako aj ďalšie od
nich odvodené skupiny, nenávi−
deli ľudí, ktorí sa nepodobali ich
ideálom. Boli to ľudia zväčša in−
ej rasy, národnosti, etnika, ori−
entácie či osoby so zdravotným
postihnutím. Nebrali ohľad na
ich dôstojnosť. Preto spoločnosť
(svet) potrebovala vytvoriť
Deklaráciu ľudských práv a slo−
bôd, ktorá bola podpísaná 10.
decembra 1948. Často sa hovorí,
že je to len "deklarácia", a preto
nie je právne záväzným doku−
mentom, teda nemá silu zákona,
ale samotná deklarácia sa stala
súčasťou mnohých ústav vo sve−
te, a najmä v Európe. Verejné
prejavy podnecujúce nenávisť
voči jednotlivcom alebo skupi−
nám osôb pre ich národnosť, ja−
zyk, rasu, etnikum, vierovyzna−
nie, telesné postihnutie, sexuál−
nu orientáciu, sociálny pôvod či
politické presvedčenie majú
mnoho dopadov, o ktorých bežne
neuvažujeme, ako napríklad de−
humanizáciu a radikalizáciu.
Vláda nacizmu a fašizmu skon−

čila, ale je smutné, že mnohé ne−

návistné prejavy voči iným ne−
skončili ani dnes. V našej vyspe−
lej spoločnosti sú, a podľa môjho
názoru, aj budú prejavy hnevu
pretrvávať. S nenávisťou sa stre−
távam v každodennom živote, či
už na verejnosti, v médiách, sú−
kromí, ale hlavne na internete,
ktorý sa stal vďaka možnosti byť
anonymný, častým prostriedkom
pre nenávisť, diskrimináciu,
predsudky a iné. Vďaka interne−
tu sme sa posunuli ďalej, ale ten−
to moderný prostriedok komuni−
kácie sa podľa mňa stal akýmsi
miestom, kde sa združuje najvi−
ac ľudí s podobným zmýšľaním.
Nenávisť na internete môže mať
rôzne podoby, najčastejšie sa
prejavuje kyberšikanou, ktorá je
veľmi nebezpečná hlavne pre de−
ti a mládež, ktoré sa nedokážu
voči nej účinne brániť.
Mnohokrát hľadám odpoveď na
otázku: Kde sa berie nenávisť
voči ľuďom, ktorí sú v niečom
odlišní? Podľa môjho názoru ne−
mať rád niekoho, teda nenávidi−
eť, je v poriadku iba v tom prí−
pade, keď sa nenávisť odohráva
v našej mysli a tieto naše myšli−
enky nešírime ďalej. Nemôžeme
predsa ľudom prikázať nemysli−
eť, ani sa to nedá. Avšak takéto
myšlienky sú nebezpečne v tom
prípade, ak ich niekto rozširuje,
čo v mnohých prípadoch hraničí
so zákonom. Z vlastnej skúsenos−
ti viem, že keď nejaký jednotli−
vec, ktorý ma tzv. nenávistné
myšlienky, či už proti Rómom,
homosexuálom alebo proti inej
skupine ľudí, voči ktorej je zau−
jatý, šíri ich medzi ďalšími ľuď−
mi, ktorí zdieľajú podobné názo−
ry, myšlienky, postoje, ba aj po−
dobné správanie. Nenávisť tých−
to skupín často prekračuje slo−
body a základne práva nenávi−
dených alebo utláčaných, či už
sú to jednotlivci alebo skupiny,
teda poväčšine nejaké národ−
nostné a etnické menšiny alebo
skupiny s menšinovým zastúpe−
ním v spoločnosti. Podľa mojej
mienky je nenávisť založená na
predsudkoch. 

Čo je to vlastne predsudok?
Nepriateľský postoj, hotová myš−
lienka (vlastný názor) o osobe a−
lebo skupine osôb bez dostatoč−
ného poznania a dôvodu. Podľa
mňa by sa mohli prostredníc−

tvom výučby na školách odstrá−
niť predsudky, teda aspoň čias−
točne. Pretože existujú aj ľudia,
ktorí nezmenia svoj názor za ži−
adnych okolností, i keď je to ich
základné právo. Aj v mojom oko−
lí sa nachádza mnoho jednotliv−
cov alebo skupín, ktorí majú
predsudky, z ktorých sa môžu vy−
vinúť aj fóbie. Môže ísť naprí−
klad o homofóbiu alebo xenofó−
biu. 
Asi najznámejším prejavom ne−

návisti je rasizmus. Je to pojem,
s ktorým sa už stretol každý, ale
aj tak ho mnohí ľudia považujú
za tabu a ľudia o ňom hovoria
len zriedka. Presná definícia ra−
sizmu neexistuje, ale väčšinou sa
prezentuje ako nenávisť voči ľu−
ďom inej rasy alebo utláčanie
inej rasy. Podľa mňa všetci ve−
dia, že rasizmus je niečo zlé, ale
rozprávať o tom nechce nik, a
preto sa latentne (skryto) drží v
našej spoločnosti. V dvadsiatom
storočí príkladom najhroznejšie−
ho rasizmu bol Adolf Hitler. V
tomto prípade išlo o vyhladzova−
nie Židov, Rómov, ale aj
Slovanov, či iných neárijských
rás. V roku 1969 nadobudol plat−
nosť Medzinárodný dohovor o
odstránení všetkých foriem raso−
vej diskriminácie, ktorý ratifiko−
valo 169 štátov. Aj v dnešnej do−
be sa vyskytujú, aj keď skryto,
zástancovia Hitlerovej ideológie.
V súčasnosti sú na Slovensku
častým terčom rasizmu
Rómovia. Veľká časť našej spo−
ločnosti si, bohužiaľ, myslí, že
všetci Rómovia sú nevzdelaní a
neprispôsobiví, a to má podľa
mňa diskriminačný charakter.
Človek je človekom, nech má a−
kúkoľvek farbu kože.
Keď poviem na verejnosti slovo

homosexuál či lesba, mnohí ľu−
dia v mojom okolí len zazerajú a

podľa môjho úsudku, hlavou sa
im premietajú homofóbne myšli−
enky. Pod homofóbiou sa zvyčaj−
ne rozumie iracionálny strach,
predsudky, ba až nenávisť.
Väčšina homosexuálov skrýva
svoju sexuálnu orientáciu, tak
ako to bolo v minulosti, pretože
sa boja odsúdenia spoločnosti. V
našej spoločnosti sa stretávajú
stále s veľkou dávkou nepocho−
penia a diskriminácie.
Nenávistné prejavy voči homose−
xuálom a lesbám by podľa mňa
mali byť trestné, a to preto, lebo
ak slovenská legislatíva pozná
tresty za podnecovanie nenávisti
na základe rasy, národnosti, far−
by pleti, pôvodu alebo nábožen−
ského vyznania, rovnako treba
trestať nenávistné prejavy na zá−
klade sexuálnej orientácie
Xenofóbia je ďalšia forma ne−

návisti, ktorá sa zvyčajne cha−
rakterizuje ako strach či odpor
k cudzincom, až strach zo všet−
kého cudzieho. Aj s touto nená−
visťou som sa už stretol, a to v
našom meste, keď po ulici išla
skupina ľudí (černochov asi zo
severnej Afriky) a videl som ako
sa pýtajú okoloidúcich ľudí a ni−
ečo hľadajú. Ani jeden človek sa
pri nich nezastavil a tvárili sa,
že ich nevidia a nepočujú, tak
som sa rozhodol, že sa ich po
anglicky opýtam, s čím majú
problém a oni mi odpovedali v
slovenčine, hoci nie celkom v spi−
sovnej, ale ich slovenčina bola
dostačujúca na to, aby som im
porozumel a pomohol. Boli mi za
to veľmi vďační a ja som si z to−
ho odniesol dobrý pocit. Najviac
ma zamrzelo správanie okoloid−
úcich spoluobčanov, ktorí, nevi−
em z akého dôvodu, neboli o−
chotní pomôcť im s úplne banál−
nou vecou.

Olympiáda ľudských práv
V Banskej Bystrici sa 6. 2. 2014 konal XVI. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv, v ktorom súťažilo 32 žiakov z rôznych stred−
ných škôl Banskobystrického kraja. Obsahom súťaže bol vedomostný test z oblasti ľudských práv a ústna odpoveď pred trojčlennou ko−
misiou k téze, ktorú si súťažiaci ťahali spomedzi 20 téz zameraných na ľudské práva. Spojenú školu − Obchodnú akadémiu, v Modrom
Kameni reprezentoval žiak 3. ročníka Ľuboš Cudziš, ktorý sa v celkovom hodnotení umiestnil na 2. mieste, a tak postúpil do celoštátneho
finále, ktoré sa bude konať koncom marca v Modre. Podmienkou účasti v celoštátnom kole bolo napísať aj esej na jednu zo štyroch zada−
ných tém. Ľuboš si vybral tému, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a znie "Pred 70
rokmi sme bojovali proti nenávisti, za slobodu a ľudské práva − dnes čelíme prejavom nenávisti opäť."  Touto cestou Ľubošovi gratuluje−
me a v celoštátnom finále mu prajeme aspoň také isté umiestnenie ako dosiahol v krajskom kole.                                         Mgr. A. VIDOVÁ

Ľuboš Cudziš : Pred sedemdesiatimi rokmi sme bojovali proti nenávisti, 
za slobodu a ľudské práva − dnes čelíme prejavom nenávisti opäť

V
Ľuboš Cudziš

V Ústave SR sa píše, že základné práva a slobody sa zaručujú na ú−
zemí Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, far−
bu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, ná−
rodný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej
skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z tých−
to dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
Nenávistné prejavy majú tendenciu narastať čo do ich intenzity aj
množstva a kvôli tomuto všetkému je dôležité už deťom vštepo−
vať, že na nenávisti nie je nič pekné ani chvályhodné a už
vôbec to nie je niečo, na čo by mal byť človek hrdý. Je potrebné zvý−
šiť vzdelanosť mladých ľudí v problematikách, ktoré sú spojené s ne−
návisťou. Mojím cieľom je nahradenie nenávisti porozumením a ak−
ceptáciou.
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Spolu s Jarom Žingorom sa
usilovne pripravovali na sú−
ťaž takmer dva týždne.
Miešali nápoje rôznych chutí
a farieb, nacvičovali si zruč−
nosti potrebné pri práci bar−
mana a výsledkom boli dva ú−
plne rozdielne nápoje, ktoré
lahodili nielen oku, ale aj chu−
ťovým pohárikom. Na súťaž
sa chlapci veľmi tešili, preto−
že  už mali  skúsenosti  z mi−
nulého roku. Vtedy bol úspeš−
nejší  Jaro a zo súťaže sa vrá−
til so striebornou trofejou.

Tento rok bola konkurencia
naozaj veľká. Súťaže sa zú−
častnilo 63 barmanov zo
stredných škôl z celého
Slovenska a každý prišiel s ú−
myslom vyhrať. Aj keď atmo−
sféra bola úžasná a súťažiaci
sa navzájom podporovali sil−
nými pokrikmi a potleskom,
predsa tréma u niektorých
spôsobila, že nestihli svoj ná−
poj pripraviť v stanovenom
časovom limite. Túto chybu
naši chlapci neurobili a so
svojím výkonom boli spokoj−
ní. Čakalo sa už len na vyhod−
notenie a vyhlásenie výsled−
kov. Komisári, ktorí dohliada−
li na súťažiacich svojim od−
borným okom, to mali naozaj
ťažké. Vyhodnotiť zručnosti,
technické prevedenie barma−
nov a  spomedzi toľkých chutí
nápojov vybrať tie naj, na to
je potrebná skúsenosť aj od−
borné vedomosti poroty. Ča−

kanie  na výsledky bolo neko−
nečné. Každý  v kútiku duše
dúfal, že to bude práve on, čo
vyhrá. Aj naši chlapci verili,
že neodídu naprázdno. Veď už
viackrát sme v tejto súťaži bo−
dovali. Keď vyšla porota, všet−
ci stíchli. Fotoaparáty boli
pripravené zvečniť túto výni−
močnú udalosť z odovzdáva−
nia cien. S napätím sme oča−
kávali, že vyhlásia meno prá−
ve toho nášho barmana. Po
rozdaní všetkých ocenení
sme si však mysleli, že tento
ročník nebude pre našu školu
úspešný.  Ostala už len jedna
možnosť, získať absolútne pr−
venstvo. Podarilo sa. Čo bolo len
našim tajným želaním, sa stalo
skutočnosťou. Výnimočná chuť

Miňovho miešaného nápoja
MELON SUPRISE  a samoz−
rejme aj jeho zručnosť a tech−
nické prevedenie, oslovili po−
rotu natoľko, že ho vyhlásili
za majstra Slovenska. Bola to
odmena  aj pre jeho majstra
odborného výcviku Bc.
Mareka Hárendácsika, ktorý
sa venuje mladým barmanom
na našej škole a pripravuje
ich na súťaže. 

Ďakujeme obidvom chlap−
com za vzornú reprezentáciu
a zviditeľnenie našej školy a
prajeme im veľa elánu a do−
brých nápadov pri zostavova−
ní nových receptúr.
Samozrejme, poďakovanie
patrí najmä majstrovi odbor−
ného výcviku Bc. Marekovi
Hárendácsikovi, bez ktorého
by naši barmani nezažili ús−
pechy takéhoto rozsahu.

− Ing. A. ŠOLTÉSOVÁ−
FOTO: Bc. M. HÁRENDÁCSIK

Milan Koš − zlatý barman
Vlani krásne druhé miesto  a tento rok Absolútny víťaz 12. ročníka St. Nicolaus Cup 2014 v kategórii
Long drink. Takéto úžasné ocenenie získal náš mladý barman Miňo (Milan Koš), študent Spojenej ško−
ly Modrý kameň na súťaži v príprave miešaných alkoholických nápojov 31. januára 2014 na výstavis−
ku v Inchebe Bratislava.

Výstavisko v bratislavskej Inchebe sa stalo dejiskom
barmanskej súťaže 12. ročníka St. Nicolaus Cup, kde
sa absolútnym víťazom stal náš študent Milan Koš

(druhý sprava s pohárom) 

Milan Koš pred súťažou − z pripravených ingrediencií dokázal
namiešať oku i chuti lahodiace drinky

Absolútny víťaz podujatia Miňo Koš (v strede) spolu s Jarom Žingorom (vľavo)
a majstrom odborného výcviku Bv. Marekom Hárendácsikom

Víťazná receptúra

Miňa Koša:

MELON SUPRISE
vodka st. nicolaus

vodka st. nicolaus peach

citrónová šťava

sirup wather melon

monin

džús aprikose nektar

brusnice
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lALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje
odborné zdravotné služby vo svojom zaria−
dení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr.
ILDIKÓ PAÁLOVEJ,    Ul. Mikszáthova,
Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň od 7.30 −
13. 00 hodiny. Máme zmluvu s každou zdra−
votnou poisťovňou.

lV zimnom počasí vám zlepší náladu pobyt
v saune a bazénoch. AQUATERMAL
STREHOVÁ Vás pozýva do WELLNESS &
SPA každý deň v čase od 10.00 − 22.00 hodi−
ny.   Bližšie informácie o rôznych akciách,
balíčkoch pre jednotlivcov a rodiny dosta−
nete na recepcii: tel. číslo: 047/430 88 11 

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

KAM 
ZA KULTÚROU

DÔLEŽITÉ
TELEFÓNNE ČÍSLA

KAM 
ZA RELAXOM SLUŽBA 

MOTORISTOM

l Lekárska pohotovostná služba (Banícka
35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). Pre dospelých: Po.
− Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre
deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne.
8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota,
nedeľa, sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
Rozpis služieb lekární − FEBRUÁR

Dr. Max − 6, 12, 18, 24, 
Panacea − 1, 2, 7, 13, 19, 25,

Aqua viva − 8, 9, 14, 20, 26, 
Biely lev − 3, 15, 16, 21, 27, 

Čierny orol − 4, 10, 22, 23, 28, 
Belladonna − 5, 11, 17. 

(ČÍSLO ZA LEKÁRŇOU ZNAMENÁ 
DÁTUM V MESIACI)

Máte alergie alebo zníženú imunitu
a potrebujete odbornú pomoc? 

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO, s.r.o.FIT AUTO, s.r.o.

− ŠÓŠÁRSKA UL., ŽELOVCE 
tel: 0908 903 749

− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY − PLNENIE A
ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −
ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

lR − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −R − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −
www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS 
Regionálne zastúpenie PNEU VRANÍK.
Využite predaj pneumatík za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika. Písecká
3, Veľký Krtíš, tel. 0915 832 193

lIntegrovaný záchranný systém 112, 
lZáchranná služba 155, 16 155, lHasiči 150,
l Polícia 158, l Mestská polícia 159,
l Elektrina −  linka pre poruchy 0800 123
332,l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727,
l Asistenčná odťahová služba motoristom
18 123, l Automobilová služba 18 777,
l Letecká záchranná služba 18 155,
l Informácie vlaky a autobusy 12 111,
lŽelezničná spoločnosť Slovensko, a. s., zá−
kaznícke centrum 18 188 lLinka Pomoc. sk
(linka dôvery) l0800 500 500, Linka záchra−
ny (poradenstvo pri záchrane života a prvej
pomoci) l0850/111 313, Linka detskej istoty
pri SV UNICEF 116 111.

NENECHAJTE SI UJSŤ

HONTIANSKO − IPEĽSKÉ OSVETOVÉ
STREDISKO PRIPRAVUJE

l 27.2. Filmová abeceda − Praktický kurz
pre začínajúcich filmových amatérov − o
15.30 hod. v Gymnáziu A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši

Kultúrny dom, V. Krtíš. Peter
Cmorik s kapelou pri príležitosti
vydania nového radového albu−
mu ...o Tebe. Priaznivci Petra
Cmorika sa môžu tešiť na prie−
rez štyroch albumov, zaznejú

tiež skladby, ktoré vznikli k rôz−
nym projektom... Vstupné v pred−

predaji 8 EUR (10 EUR v deň koncertu)
je v Mestskom kultúrnom stredisku vo V.
Krtíši v pracovných dňoch od 8:00 − 15:00
hod. (č.t. 047/4831376, 4830347).

PETER CMORIK & BAND
TOUR ...o Tebe − 6. 3. 2014   o 19:00 hod.

jedinečnú výstavu SLOVENSKÁ
CESTA DO MIKROKOZMU,

ktorú pripravilo Novohradské múzeum a
galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

v čase od 6. 2. − 28. 2. 2014
Autor výstavy: RNDr. Ivan Kimák

Výstava je zameraná na aktivity
Európskeho laboratória pre časticovú fy−
ziku CERN a slovenskú účasti na výskum−
nom programe na najväčšom urýchľovači
častíc na svete − LHC. 

ZASMEJTE SA S POKROKOM

Rukavičky a nohavičky 
"Mladý muž kupoval svojej snúbenici dar−
ček. Po dlhom uvažovaní sa rozhodol kú−
piť pár dámskych rukavičiek.
Romantické a pritom nie príliš osobné.
Za pomoci sestry svojej snúbenice vybral
v obchode pár bielych kožených rukaviči−
ek. Snúbenicina sestra si tam kúpila dvo−
je nohavičiek. Pri balení vymenila preda−
vačka balíčky, a tak sestra vzala ruka−
vičky a mladý muž nohavičky. Bez toho,
aby skontroloval obsah balíčka, poslal ho
mladý muž snúbenici s priloženým lístoč−
kom: "Vybral som ich pre Teba, lebo som
si všimol, že normálne ich nenosíš. Keby
bolo podľa mňa, vybral by som také s
gombičkami, ale Tvoja sestra nosí tiež ta−
ké, že sa ľahšie sťahujú. Farba je možno
trochu citlivá, ale predavačka mi ukáza−
la svoje, ktoré nosila už 3 týždne a skoro
vôbec neboli zašpinené. Predavačka si vy−
skúšala aj tieto Tvoje a vyzerala v nich
skutočne elegantne. Prial by som si, aby
som Ti ich mohol prvýkrát natiahnuť
sám, lebo kým sa v piatok uvidíme, už s
nimi určite príde kdekto do kontaktu.
Keď si ich stiahneš, nezabudni do nich
vždy fúknuť, lebo pri nosení sa prirodze−
ne trochu zapotia a navlhnú a takto Ti
dlhšie vydržia ako nové. Mysli na to, ako
často ich budem chcieť v budúcnosti boz−
kávať. Dúfam, že si ich v piatok kvôli
mne natiahneš.        S láskou Tvoj milý.

Kniha z KníhkupectvaKniha z Kníhkupectva
LITERA ŠÚTH LITERA ŠÚTH 

SNP 709/11, V. Krtíš, 047/483 15 60

3x AGATHA
V ďalšej trojici vybraných
detektíviek z pera Agathy
Christie se stretneme ako
zo slávnym Belgičanem
Herculom Poirotom, tak s
nemenej úspešnou odhaľo−
vateľkou zločinu Jane
Marplovou. V detektívke
Dom na úskalí z roku 1932
pátra Poirot po strojcovi
série pokusov o zabitie

mladej majiteľky schátranej vily – tentokrát sa však
zdá, že narazil na súpera prinajmenšom seberov−
ného. Slečna Marplová odhaľuje v Zmysluplnej
vražde z roku 1952 zločinca na zvláštnom anglic−
kom sídle, kde okrem siedmich členov rodiny, po−
tenciálnych dedičov majetku, žijú dve stovky mla−
dých delikventov. Prípad úkladnej vraždy, ktorú
nespáchal ten, ktorý bol za ňu odsúdený, nerieši v
príbehu nazvanom Skúška neviny z roku 1958 síce
žiadny z autorkiných obľúbených detektívov, a−
však sama kráľovná zločinu o tejto knihe prehlási−
la, že patrí k jej najmilším. 

Získajte 1 euro! Získajte 1 euro! 
Milí čitatelia, po predložení tohto článku dostane−

te v kníhkupectve LITERA okamžitú zľavu 1 euro
na uvedenú knihu. Zľava platí do 14. dní od dátu−
mu vydania Pokroku. 

Naučila som sa dávať nie preto, 
že by som mala veľa, ale preto, 
že viem, aké je to nemať nič.

MYŠLIENKA NA TENTO TÝŽDEŇ
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Pozemné stavby, š.p. Banská Bystrica, závod Lučenec, Hospodárske
stredisko 2  Veľký Krtíš, toto bol oficiálny názov stavebného podniku,
ktorého pracovníci vybudovali prevažnú väčšinu bytov a stavieb v o−
kresnom meste Veľký Krtíš. Veríme, že si stavbári, ktorí vystavali mes−
to Veľký Krtíš zaslúžia, aby sme si ich pripomenuli aj v našom jubiluj−
úcom týždenníku. Z bohatého fotoarchívu bývalého a dlhoročného ve−
dúceho práve spomínaného hospodárskeho strediska, Jána Balgu, bu−
deme postupne uverejňovať postupne niekoľko dobových fotografií a
vy budete mať za úlohu uhádnuť, kde sa spomínané stavby nachád−
zajú, resp. pomôcť doplniť mená stavbárov na fotografiách − pretože
ani my v redakcii si už všetkých nepamätáme. Príjemne spomínanie,
páni stavbári! 

Spoznali ste sa, páni stavbári, na fotografii?Spoznali ste sa, páni stavbári, na fotografii?

Uhádnete, o ktorú časť Veľkého Krtíša ide?Uhádnete, o ktorú časť Veľkého Krtíša ide?

Z redakčného fotoarchívu 
40 ročného POKROKu

1. Oni / ony / sami / samy / radi / rady
− Oni, sami a radi sa viažu na životný mužský rod.
l Ony, samy a rady sa viažu na ostatné rody (neživ. mužský, stred−
ný a ženský).
Oni tam pôjdu radi sami. (muži)
Ony tam pôjdu rady samy. (ženy, deti)
Duby tam stáli samy.
Pozor: Spojenie Ženy sú samé je nesprávne, pretože slovo samý sa
používa na vyjadrenie väčšieho množstva vecí toho istého druhu,
nie na vyjadrenie samoty.
Napr. Sú tu samé ženy a žiadni muži.
2. Prvýkrát/prvý raz
Slová končiace na krát sa píšu spolu (jedenkrát, prvýkrát, dva−
krát). Slová končiace na raz sa píšu oddelene (jeden raz, dva razy,
päť ráz, veľa ráz)
3. Ako napísať 5 397 036?
Pät miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíctridsaťšesť. Toľko obyva−
teľov má Slovenská republika podľa posledného sčítania obyvate−
ľstva v roku 2011.
lJednotky, desiatky, stovky a tisícky v základnom tvare píšeme
spolu.
l Desiatky a jednotky pri skloňovaní oddeľujeme.
l Milióny a miliardy píšeme osobitne.
Takže si to zopakujme: Päť miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíc−
tridsaťšesť občanov Slovenskej republiky. O piatich miliónoch tri−
stodeväťdesiatsedemtisíctridsiatich šiestich občanoch Slovenskej
republiky.
4. Čiarka pri samozrejme, pochopiteľne, prirodzene, našťastie…

Týmito a podobnými časticami vyjadruje autor vo vete svoje sub−
jektívne hodnotenie skutočnosti. Preto pre ich vyčlenenie použí−
vame čiarky.
lAk sa nachádzajú na začiatku vety, píšeme za nimi čiarku.
Pochopiteľne, včera sme kvôli zlému počasiu zostali doma.
Samozrejme, všetko zjedli a nič mi nenechali.
lAk sa nachádzajú v strede vety, čiarku píšeme pred aj za nimi.
Trnavu som poznal dobre, a tak som sa, pochopiteľne, ujal vede−
nia. A vtedy, našťastie, prestalo pršať.

5. Predložky s/z a so/zo
lPredložky z/zo sa viažu na genitív (z koho/z čoho).
lPredložky s/so sa viažu na inštrumentál (s kým/s čím).
Išiel som s (s kým) Petrou z (z čoho) parku a stretli sme sa so (s
kým) spolužiakmi zo (z čoho) školy.

6. Napadlo mi/napadlo ma
lNapadla mi myšlienka = dostal som nápad.
lNapadol ma niekto = niekto ma ohrozil.
Napadlo mi prekvapiť mamu kyticou kvetov.
Pri prechádzke lesom ma napadol medveď.

7. Euro sa skloňuje
l Slovo euro bolo kodifikované do slovenského jazyka, a preto
sa má skloňovať. „Nechápem, prečo sa toľko Slovák vyjadrovať
ako jaskynný človek: Mám päť euro.  Prečo nehovoriť aj: Mám
päť dolár alebo: Mám päť libra? Skloňovať! A to podľa vzoru mes−
to, nie žena (mám päť eur, nie päť eury).

8. Hanba, nie hamba
Slovo hamba v slovenčine neexistuje. Bodka.
Je to hanba, keď niekto používa slovo hamba.
Nehanebný človek vám bez okolkov ukáže svoje ohanbie.

9. Môžeme, nie môžme
lSlovo môžme v slovenčine neexistuje.
Slovesá písať, česať a vládať majú v množnom čísle prítomného ča−
su správne tvary píšeme, češeme, vládzeme. Rozkazovací spôsob
sa pri týchto slovesách tvorí odstránením hlásky e: píšme, češme,
vládzme. Sloveso môcť sa časuje podobne, a preto sa správne píše
môžeme, môžete.
lSlová môžme a môžte sú v rozkazovacom spôsobe, a ten pre slo−
veso môcť neexistuje.

10. Medzery sa pred ?!, nepíšu
Ľudia dávajú medzery pred čiarky, otázniky a výkričníky.

Prečo to len robia?  Ak to tak z nepochopiteľných dôvodov
robíte aj vy, tak teraz prestaňte čítať tento článok a bežte
urobiť jednu vec. Vezmite najbližšiu knihu alebo noviny a
zahrajte sa hru: Nájdi otáznik /  čiarku / výkričník. Ak sa
vám v nich podarí nájsť jedno z týchto interpunkčných
znamienok, pozrite sa na všetko to voľné miesto, ktoré
pred ním nie je. Zamyslite sa. Prestaňte medzery pred tý−
mito znamienkami používať. Okejžiadnamedzera?

MÁME RADI SLOVENČINU? 
TAK PREČO ROBÍME TIETO CHYBY? 

Ktorých z uvedených chýb ste sa až doteraz dopúšťali vy? 
Ktoré časté chyby by ste ešte doplnili? Napíšte nám. 

Vaše odpovede a spomienky na stavbárske časy, keď sa budoval
Veľký Krtíš čakáme na adrese hornacekova.pokrok@stonline.sk

alebo na tel. č. 0902 302 102, 0918 59 65 65
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Máte pocit, že aj vaša loď sa
plaví do neznáma? Ale to
tak vôbec nie je. Plavíte sa
smerom k zmenám, ktoré
na vás doposiaľ len tíško
čakali, lebo ste sa im bráni−
li. Budete sa cítiť bizarne,
priam až strateno, vo víre

týchto dní, ale nebojte sa, všetko to speje k
vášmu prospechu. Životných neistôt už há−
dam aj stačilo, je čas pustiť sa ošúchaných
a už dlhší čas nefunkčných názorov a ži−
votných postojov, na ktorých ste párkrát
zlyhali. Nemusíte sa meniť osobnostne, len
prijímajte zmeny, ktoré k vám smerujú a
priam sa vám ponúkajú. Nečakane vy−
padnete na pár dní z domu, buďte na to
pripravení. 

Máte pocit, že ste dlho stag−
novali? Nuž,  s tým  je   ko−
niec, pripravte sa na malý
„hurikán“ prekvapení, kto−
ré vám prinesie sám život.
Budete veľmi a hlavne milo
prekvapení, ako vám bude
dopriate (stačia aj maličkosti, od ktorých,
či už priamo alebo nepriamo, závisia prá−
ve tie veľké, takže majte trochu strpenia).
Vychutnávajte si rozmanitosť dní a aspoň
na nejaký čas máte povolené uložiť staros−
ti niekam do úzadia. Keď sa trochu viac
sústredíte (zachytávať očami detaily a po−
čúvať vnútorný hlas), nájdete vec, o ktorej
ste si mysleli, že je už nadobro stratená a−
lebo zapatrošená.

Je najvyšší čas, aby ste
všetky pootvárané a roz−
pracované záležitosti   do−
tiahli do konca. Inak vám
hrozí, že vo vašom systéme,
ktorý platí nielen v práci,
ale aj v súkromnej oblasti,
nastane absolútny kolaps.
Je potrebné, aby ste si oko−
lo seba poupratovali, popri

tom si však dávajte pozor, aby vám neu−
nikli dôležité maličkosti. Kosa na karte
symbolizuje zbieranie úrody, ale aj problé−
my, ktoré môžu vo vašom živote nastať,
preto žnite, ale pozor na povestný dopad
kosy na kameň. Veľkým bonusom v týchto
dňoch bude otvorená silná empatickosť a
jasnozrivosť, tú ešte viac podporíte fialo−
vou farbou. 

Vyfúknete si, nič nekalého
ani „škaredého“ na vás
nečíha, práve naopak, sl−
niečko na karte upozorňu−
je na pozitívnosť dní. Vo
všetkom budete mať jasno
a veľa vecí, ktoré dlhodo−
bejšie stagnovali, dokončí−
te. Budete plní energie,
ktorú si však v tomto prípade nenechávaj−
te len pre seba a pekne ju od seba posú−
vajte ďalej. Doprajte si relax, oddych a po−
riadne leňošenie. Vďaka vyžarujúcej ener−
gii a nekonfliktnosti pomôžete iným, vám
blízkym ľuďom, preklenúť ich životné pe−
ripetie. Dostanete ponuku na ďalekú ces−
tu. 

Bezmyšlienkovitosť a bez−
hlavosť vám tento raz ne−
pomôže, zvolili ste si život−
né smerovanie, o ktorom
sami netušíte, kam speje.
Nechávate sa síce unášať
prúdom, čo by nebolo až ta−
ké zlé, kameňom úrazu sa
však stáva to, že vôbec ne−

premýšľate o tom, čo vlastne chcete, skús−
te sa tejto predstave aspoň trochu venovať.
Nečinnosť a stav „prázdnej“  hlavy  by  v
tieto dni mohlo najviac v negatívnom slo−
va zmysle zasiahnuť vašu kariérnu a pra−
covnú oblasť. Chce to viac „šťavy“ a vy sa−
mi najlepšie viete, čo alebo kto by vás tro−
chu nakopol. V tento týždeň si zvoľte hra−
vejší spôsob a prístup k životu. 

Je najvyšší čas pustiť sa do
tvrdej práce, ktorá vám jed−
noznačne prinesie len pozi−
tívny výsledok. Napriek to−
mu, že to chce veľa driny, k
úspechu ste bližšie, ako si
myslíte. Okrem toho, že za−
hrabaním sa v práci budete
tráviť väčšinu svojho času,
môžete očakávať pozvania na rôzne spolo−
čenské akcie, ktoré si v prípade správneho
časového zadelenia bez zaváhania dopraj−
te. Na lepšie časy svitá aj v oblasti lásky,
všetky nezrovnalosti sa utrasú a vyriešia k
spokojnosti oboch partnerov. Nezadaní
môžu rátať s pozvaním na rande, z čoho
sa časom môže vykľuť nielen partnerstvo,
ale aj spolupráca na pracovnej úrovni. 

Stav bezvetria, ktorý na−
stane, je vhodné využiť na
osobnostný a duchovný
rast. Porastie vaša vníma−
vosť voči okoliu a zároveň
sebakritickosť, ktorú ne−
treba vnímať ako negatí−
vnu. Práve  naopak  „vy−
trieskajte“ z tohto stavu

maximum, veď ako často sa obnažíte
sami pred sebou? Ak sa vám podarí vy−
chytať svoje vlastné muchy, tak sa u−
šetríte sklamaní, duševných zlomení a
boliestok, ktoré by pramenili z vašej
prehnanej spontánnosti. Tohto týždňo−
vé dni máte „zasvätené“ samovoľnému
nie cielenému premýšľaniu.

Prišiel čas, aby ste svoje
praktické vedomosti preni−
esli do praxe, čo je výhodné
práve pre skupinu ľudí,
ktorí si hľadajú prácu.
Vyskúšajte sa uchádzať
bez obáv a strachu v kon−
krétnej oblasti alebo firme
o pozíciu, o ktorú máte dlhodobejšie záu−
jem. Vy sami si píšete svoj život a určujete
si v ňom smer aj tempo, preto je už v tom−
to štádiu potrebné, aby ste „skrotili“ v sebe
všetok strach a nedôveru. Tieto dni budú
priať prirodzene bez vynaloženia námahy
vašej kariére (vyhnite sa riskantným a
hlavne neovereným krokom). V oblasti lás−
ky zavládne stagnácia a pocit samoty. 

V podstate nadviažete na
predchádzajúci týždeň,
takže je potrebné, aby ste
sa viac zaujímali o svoju
rodinu, jej potreby a pria−
teľov. Viac to zatrasie va−
šim súkromím, konkrétne
partnerstvom, kde sa schy−
ľuje k poriadnej búrke. Ak

vám na svojom partnerovi záleží a túžite
ho mať po svojom boku naďalej, tak to
riešte (komunikujte, vyznávajte sa zo svo−
jich citov a emócií), lebo vašej druhej po−
lovičke pomaly, ale isto, začína pretekať
pohár trpezlivosti. Neberte všetko ako sa−
mozrejmosť, všetko si treba vážiť. Okrem
toho si zabojujete s hlboko zakorenenými
predsudkami, chce to väčšiu dávku vašej
osobnej empatickosti. 

Únava vás priam donúti k
tomu, aby ste sa od okolia
odizolovali a spoločnosť je
v skutku to posledné, po
čom budete túžiť. V poho−
de si to aj doprajte, venuj−
te sa tomu, čo sa vám po−
stará o vyvetranie hlavy,
ako aj o nadobudnutie nových síl. Napriek
tomu, že budete sami so sebou viesť vnú−
torné rozpravy, zvládnete to. Chuť na sa−
motu vás bude opúšťať spolu s ukončením
týždňa. Výrazným spôsobom k vášmu vy−
trhnutiu zo samoty dopomôžu vaši priate−
lia a vy sa pokojne dajte „ukecať“.
Nemajte im to za zlé, že budú na vás tro−
chu viac tlačiť, veď v konečnom dôsledku
pre vás chcú len to najlepšie, veď na to sú
priatelia. 

Do života vám pomaly, ale o
to istejšie, vstupuje nová o−
soba, ktorá bude priam
prahnúť po vašej spoločnos−
ti, budete sa spoznávať, no
napriek tomu nebudete ve−
dieť tento vzťah zo začiatku
zadefinovať. Postupne si
budete vedieť odpovedať aj

na tento malý rébus, pričom budete zaží−
vať len samé milé, šteklivé a na dobrú ná−
ladu útočiace okolnosti. Trošku viac vás
potrápi kolega/kolegyňa, ktorý/á sa okato
pokúsi zmerať si s vami sily.  pramení to z
jeho/jej ega, pocitu menejcennosti a tým aj
strachu z ohrozenia svojej pozície. 

Nech budete akokoľvek
chcieť tento týždeň s veca−
mi pohnúť, verte, že to ne−
pôjdete, na silu nepohnete
s ničím. Dôvodom je akési
dočasné zmrazenie, aj ke−
by sa vám to malo podariť
prelomiť, narážali by ste
na veľa prekážok a stálo by vás to priveľa
drahocenných síl. Preplachtite týmito, po−
dľa vás nemastnými, neslanými dňami bez
nátlaku a tlačenia na pílu, nechajte všet−
ko voľne plynúť. Zasiahnuť môžete vtedy,
ak sa veci začnú rozmrazovať. To, kedy sa
tak bude diať, neprepasiete, budete to jed−
noducho cítiť a vedieť. Spravte si poria−
dok a zosumarizujte si všetky dokumenty,
ktoré budete v blízkej budúcnosti potrebo−
vať, aby ste šli na istotu. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ



udcovia sa unavene opie−
rali o svoje stoličky, jeden
z nich zatvoril oči, ruku
mal malátne spustenú a

tak počúval škrabot zapisovate−
ľovho pera, ďalší zívajúc klopkal
ceruzkou po zelenom stole, kým
sudca, spustiac okuliare na špič−
ku nosa, vreckovkou otieral spo−
tené čelo. Pátravý pohľad chlad−
ných, sivých očí uprel na dvere,
ktorými práve odchádzali účast−
níci prerokovaného procesu,
predvolaní svedkovia, aj obžalo−
vaní.  
− Ešte čaká niekto vonku? − pýtal
sa sluhu pomaly, chladne.
− Jedno dievča − povedal sluha.
− Nech vojde to dievča.
Dvere sa otvorili a dievča vstúpi−
lo. Spolu s ním vkĺzol závan
sviežeho vzduchu, ktorý sa jemne
dotkol tvárí, pošteklil mihalnice;
akoby sa cez hustú hmlu predral
aj jasný lúč až cez okno, kde tan−
coval na ľadových kvetoch a zná−
sobil sa na stenách miestnosti aj
na nábytku. 
Rúče stvorenie. Vyšívaný kožuš−
tek tak sedel na švárnej, súmer−
nej postave, akoby bol uliaty na
sochu; čierne oči má hanblivo
sklopené, vysoké čelo je zachmú−
rené, bájne zjavenie s pôvabnými
pohybmi,  čarovné šuchotanie su−
kien.
− Načo si prišlo, dieťa? − pýtal sa
predseda ľahostajne. (Takýto
skostnatelý, prísny úradník ne−
pozná žiadny cit.)
Dievča si napravilo čierny ruč−
ník na hlave a s hlbokým po−
vzdychom odpovedalo.
− Mám veľké trápenie, veľmi
veľké.
Hlas má mäkký, smutný, dotkne
sa srdca ako hudba, ktorá aj vte−
dy, keď stíchne, akoby stále znela
vo vzduchu a menila všetko a

všetkých.
Tváre sudcov už nie sú také zach−
múrené, obrazy kráľa, aj najvyš−
šieho sudcu ju prívetivo povzbud−
zujú z nemej steny, aby len pove−
dala o svojom veľkom trápení.
Tam je písmo, to povie všetko;
lenže prv ho musí pohľadať v zá−
hremí, treba rozopnúť hornú spo−

nu na ľajblíku a vybrať ho ru−
kou.
Och, ošklivá spona! Odfrkla...
spadla. Aký očarujúci pohľad,
ako sa hanblivo zohla po ňu a
pritom jej aj písmo vypadlo. 
Neúprosná sivá hlava, predsedo−
va, sa odvráti, len tučná ruka sa
naťahuje za písmom. 
− Jedno rozhodnutie! − zamumle,
keď prebehne po dokumente pi−
chľavými očami. − Anna Bendeová
sa vyzýva, aby dnešným dňom na−
stúpila na výkon trestu.
Dievča smutne prikývne hlavou,
hlboko ju skloní, smútočný ruč−
ník skĺzne dozadu a záplava bo−
hatých, čiernych vlasov jej zakry−
la tvár. Je lepšie, keď ju zakryla,
lebo doteraz bola ako biela ľalia,
teraz je od hanby ako purpur. 
− Pred týždňom sme dostali písmo
− hlesla skrúšene. − Sám pán rich−
tár ho priniesol, vysvetlil, čo zna−
mená, moja maminka, takto po−
vedala, chudinka: „Choď, dcéra
moja, zákon je zákon, nemožno
sa s ním zahrávať." Teda som
prišla, aby som odsedela polrok.

Predseda si aj dva razy poutie−

ral okuliare, jeho studený po−
hľad pohľadal tváre kolegov, ok−
no, podlahu, železné kachle, cez
otvory dierok hľadia naňho me−
ravo iskriace ohnivé oči, nechti−
ac zahundre: "Zákon je zákon."
Potom číta predvolanie znova a

znova, tie povykrúcané stračie
nôžky na bielom liste; dôkladne
mu vysvetlia, že Anna Bendeová
sa odsudzuje na polročnú väzbu
pre pytliactvo. 
Kruh vetráka sa roztočil šiale−
nou rýchlosťou. Vonku sa určite

zodvihol vietor, už roztriasol aj
sklá na oknách, akoby bol nepo−
kojnou dušou voľakoho, zahvíz−
dal do otvoru: "Zákon je zákon",
až zamrazilo prítomných.
Nemilosrdná hlava súhlasne pri−
kývla hlasu z druhého sveta a ve−
ľká tučná ruka zatriasla zvon−
com na sluhu:
− Odveďte Annu Bendeovú k do−
zorcovi väznice.
Sluha prevzal písmo, dievča sa
bez slova otočilo, ale drobné čer−
vené pery sa kŕčovito pohli, ako−
by hľadali slová. 
− Azda chceš niečo povedať?
− Nič... nič, len to, že ja som Erži,
Erži Bendeová, lebo ráčite vedieť,
moja staršia sestra je Anna. Pred
týždňom sme pochovali chudin−
ku...
− Tak nie ty si odsúdená?
− Och, Bože môj! Prečo by mali
odsúdiť mňa? Veď ani muche ne−
ublížim. 
− Teda načo si prišla, ty blázon?
− Bolo to tak, prosím, kým "jej vec"
chodila po kráľovskom súde,
zomrela. Keď ležala vystretá v
komore medzi kvetmi, vtedy pri−

šiel tento rozkaz o tom "polroku",
že ho musí podstúpiť. Óh, ako
veľmi čakala! Ako dobre, že sa
nedočkala. Nie toto čakala...
Ako spomínala, pustili sa jej slzy,
horko−ťažko pokračovala:
− Tam ležala nehybne, so zavretý−
mi očami, viac nič nepovedala,
nepočula, vtedy sme jej sľúbili s
mamičkou, že všetko napravíme
čo vykonala kvôli milému. (lebo
veľmi ľúbila toho Gábora
Kártonya, preňho sa dostala do
hriechu.) Mysleli sme si, že...
− Čo, dieťa moje?
− To, aby naozaj odpočívala po−
kojne po smrti. Aby nik nemohol
povedať, že mu ostala dlžná, ma−
mička vyplatí škodu a ja podstú−
pim jej polročný trest.
Sudcovia sa pozreli jeden na
druhého s úsmevom: "Aká naiv−
ná, hlupučká dievčina!" Ani
predsedova tvár už nie je taká o−
ficiálna, studená. Žltým ruční−
kom ani nie čelo utiera, skôr vo−
ľačo nižšie...
− Dobre, dievča moje − povedal ti−
cho, mierne −, nože počkaj, teraz
som si spomenul...
Širokú dlaň si prilepil na čelo a
tváril sa, že sa zahĺbil do myšlie−
nok.
− Veru, veru, v tejto veci sa stal
veľký omyl. K vám sme poslali
nesprávne písmo...
Dievča uprelo na starca veľké u−
divené oči a náhlivo ho prerušilo:
− Vidíte, vidíte!
V hlase má takú bolestnú výčit−
ku, že starý sudca opäť siahol po
vreckovke. Ten tvrdý človek, kto−
rý nepozná zľutovanie, je celkom
rozcítený. Pristúpi k dievčaťu,
jemne pohladí havranie vlasy na
hlave.
− Tam hore sa inak dozvedeli, čo
je pravda. Choď domov, dievča
moje, pozdrav odo mňa mamičku
a povedz jej, že tvoja sestra Anna
bola nevinná.
− My sme si to mysleli! − pošepla,
malú ruku pritisla na srdce.
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Dlžoba Anny Bendeovej

KÁLMÁN MIKSZÁTH
preklad

EVA ŠOÓŠOVÁ

Všetci sudcovia sedeli spolu. Hmla celou svojou ťarchou zaľahla na neforemnú budovu, akoby jej ste−
ny tisla k sebe, sadla na okná, ak kvety námrazy zosiveli v nej. Načo sú tu kvety? V miestnosti bol ťaž−
ký, vydýchaný vzduch zmiešaný s pachom kožuchov a pálenky, na najvyššej okennej tabuli sa lenivo to−
čil kruh vetráka. 

S

Národná banka Slovenska
(NBS) informuje, že v priebehu
februára a  marca  2014  bude
zbierať údaje pre zisťovanie fi−
nančnej situácie a spotreby do−
mácností na Slovensku.
Zisťovanie je súčasťou európske−
ho projektu HFCS (skratka pre
anglický názov "Household
Finance and Consumption
Survey"), ktorý je koordinovaný
Európskou centrálnou bankou
(ECB) a podieľajú sa na ňom
všetky centrálne banky
Eurosystému. Cieľom zisťovania
je získať spoľahlivé a porovnate−
ľné údaje o súčasnej ekonomic−

kej situácii domácností v euro−
zóne. Získané údaje pomôžu
centrálnym bankám pri dôleži−
tých rozhodnutiach v oblasti
menovej politiky a finančnej sta−
bility Eurosystému. Otázky zis−
ťovania HFCS zachytávajú de−
mografiu, vlastníctvo hmotných
a finančných aktív, pôžičky, prí−
jem, spotrebu, zamestnanie, pod−
nikanie, dôchodkové zabezpeče−
nie a medzigeneračné prevody
domácností. Na Slovensku za−
bezpečuje zisťovanie HFCS
Národná banka Slovenska v spo−
lupráci so Štatistickým úradom
Slovenskej republiky (ŠÚ SR),

ktorý zo všetkých domácností
na Slovensku vybral použitím
štatistických metód a náhodné−
ho výberu reprezentatívnu vzor−
ku 4 200 domácností. Náhodne
vybrané domácnosti budú v pri−
ebehu februára a marca tohto
roku oslovené pracovníkmi ŠÚ
SR a požiadané o vyplnenie do−
tazníka HFCS. NBS v tejto súvis−
losti prosí oslovené domácnosti
o spoluprácu pri poskytovaní in−
formácií. Zber údajov bude pre−
biehať pod prísnym dohľadom
NBS a ŠÚ SR tak, aby sa citlivé
osobné údaje nikdy nedostali do
nepovolaných rúk. Každý opy−
tujúci sa preto musí pri oslovení
vybranej domácnosti preukázať
preukazom zamestnanca ŠÚ SR

a pozývacím listom podpísaným
guvernérom NBS a predsedníč−
kou ŠÚ SR. NBS a ŠÚ SR do−
mácnostiam garantujú, že všet−
ky poskytnuté informácie budú
spracované anonymne a využité
výhradne na účely štatistických
a výskumných analýz, ktoré ne−
majú komerčný charakter. So
všetkými odpoveďami na otázky
bude narábané ako s citlivými ú−
dajmi v súlade so zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení ni−
ektorých zákonov, ako aj s eu−
rópskou legislatívou o dôvernos−
ti osobných údajov. O výsled−
koch zisťovania bude NBS infor−
movať prostredníctvom svojej
internetovej stránky v priebehu
budúceho roka.

Národná banka Slovenska, 
tlačové a edičné oddelenie

Aká je vaša finančná situácia ? 
Bude to zisťovať 128 pracovníkov Štatistického úradu
Slovenskej republiky v 4200 domácnostiach vo viac ako 400
obciach. 
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4,00
3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 
V PONUKE ZRUBOVÝ 

OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 
lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok  od 8.00 − 17.00, sobota 
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

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

Okresný − domáci poskytovateľ vysokorýchlostného
internetu cez Air Wifi a optiku 

bez skrytých poplatkov a sankcií. 
PRI OBJEDNANÍ

INTERNETU DO 31. 1. 2014, 
POSKYTUJEME INTERNET 

ZADARMO DO 1. APRÍLA 2014. 

Kontakt: VKNET,  Nemocničná 1,
Veľký Krtíš, 0915 956 951 

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO

09
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 5
65

MYXY ,  s . r . o .
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*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

− 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

RÝCHLA POŽIČKA
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n Predám veľký 2−iz−
bový byt v osobnom
vlastníctve na Viničkách.
Cena dohodou. Inf. m
047 43 307 92.       

np − 046
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3− izbo−
vý byt v Čelároch.
Cena 170 euro /mesi−
ac.  Inf. m 0949 660
359.                   np − 054
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nnPrenajmem 1− izboPrenajmem 1− izbo−−
vý byt na Ľ. Štúra.vý byt na Ľ. Štúra.
Inf. Inf. mm 0907 621 145. 0907 621 145. 

np − 089np − 089
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný
pozemok v Modrom
Kameni.  Inf. m 0908
669 666.        np − 095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodo−
vý rodinný dom v
Záhorciach č. 1, +
klenbová pivnica. Inf.
m 0907 251 249. 

np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodo−
vý rodinný dom v
Záhorciach č. 1, +
klenbová pivnica. Inf.
m0907 251 249. 

np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom v Ľuboriečke − ce−
na dohodou. Zn. so zá−
hradou.  Inf. m 0908
910 806.                np − 112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 izbový byt
− zrekonštruovaný, so
zariadením a garážou
na Poľnej vo V. Krtíši.
Inf. m 0904 456 203.      

np − 115

n Predám záhradu vo Veľkom
Lome 2524 m2.  Inf. m 0911 225
813.                                 np − 118
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu nezaria−
dený 1 −  byt na Venevskej vo
V. Krtíši.  Inf. m 0903 512 032.   

np − 124  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Lučenskej vo V. Krtíši. Inf. m
0903 857 507.                np − 131  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový zrekonšt−
ruovaný byt vo Veľkom Krtíši −
cena dohodou.  Inf. m 0918 632
966.                                np − 133  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vezmem do prenájmu garáž
vo V. Krtíši.    Inf. m 0905 296
067.                                 np − 145  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 1−izbový byt − platba
v hotovosti.  Inf. m 0907 234
031.                                np − 138
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 2−izbový byt s balkó−
nom na Ul. Venevskej,
Lučenskej, B. Nemcovej vo V.
Krtíši − platba v hotovosti.  Inf.
m 0907 234 031.             np − 139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt  na
Boženy Nemcovej vo V. Krtíši.
Cena 13.500 euro.  Inf. m 0910
408 185.                           np − 141
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej vo V. Krtíši. Inf.
m 0907 878 186.             np − 146

n Výhodne predám čiastočne
zrekonštruovaný 1 − izbový
byt na Venevskej. Cena 14 000
eur. Inf.: simera@gmail.com,
0940 781 215.                np − 165

n Predám rodinný dom v D.
Strehovej. Cena dohodou.
Pozemok 5346 m2 + 4 miest−
nosti , kúpelňa, letná kuchyňa
+ hospodárska budova − spolu
tri objekty. Inf.m 0911 454 642. 

np − 169

n Lacno predám staršiu spál−
ňu. Inf. m 0918 492 087.  np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chodbovú zostavu.
Inf. m 0907 054 642.   np 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 50 litrovú mraznič−
ku, 17 l  mikrovlnku a smalto−
vanú vaňu.  Inf. m 0903 287
873.                               np − 142

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

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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 !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.        

np − 016

OBKLADAČIEK 
A DLAŽDÍC

nn Predám zrekonštruovaPredám zrekonštruova−−
ný 1 − izbový byt (37 m2) vný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom blokuosem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkomna 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši.   Inf. Krtíši.   Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053

n Predám stavebný poze−
mok s menším RD a 22 á−
rovou záhradou − v celos−
ti. Cena dohodou. Inf.
0907 817 825.       np − 020b

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš
v obci Nová Ves. Rozloha 33 árov, cena dohodou. 

Inf. m 0908 09 11 23. np 154

n Kúpim ornú pôdu na rovi−
ne juhu okresu (min. 3 hek−
táre). Veľmi výhodne vykú−
pim! Inf. m 0917 573 281. 

np − 161

nn Predám vyvýšenú poPredám vyvýšenú po−−
schodovú posteľ (jednoschodovú posteľ (jedno−−
lôžko), spolu s matracom.lôžko), spolu s matracom.
Rozmer postele je 200x90Rozmer postele je 200x90
cm a matrac je vo výškecm a matrac je vo výške
110 cm. Pod posteľou je110 cm. Pod posteľou je
voľné miesto na hranie savoľné miesto na hranie sa
alebo vhodné ako úložnýalebo vhodné ako úložný
priestor na hračky. Len opriestor na hračky. Len o−−
sobný odber. Cena 50 eur.sobný odber. Cena 50 eur.
Inf.Inf.mm 0902 592 006.0902 592 006. np − 166
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n Predám Škodu Favorit, r. v.
1989, najazdených 72.000 km,
garážovaný, v zime nejazdený
− zachovalý. Cena 480 euro +
dohoda. Inf.   m 0903 749 738.   

np − 111
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Feliciu v su−
per stave a výbave. Cena 1 000
euro + dohoda.  Inf.   m 0949
199 458.                          np − 113
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu 105 L, r. v.
1988, STK a EK. Zn. veľmi do−
brý stav.  Inf.  m 0904 457 620.   

np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 5 kusov elektrónov
− obuté na letných pneumati−
kách, dezén 80% na Škodu 105,
120, 130. Cena 250 euro + do−
hoda.  Inf.  m 0905 504 895.   

np − 136
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SUZUKI Vitara, 1.6
benzín, r.v. 90. Cena dohodou.
Inf. m 0908 805 144.      np − 152

n Predám príves za osobné
auto, 240x115 do 600 kg.  Cena
400 eur. Inf. m 0907 857 581. 

np − 156
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim auto − bez dokladov.
Inf.m0918 286 644.         np − 162
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám za malotraktor AG−
ZAT: Kolesá 5.00 − 12, vlečku,
vyorávač zemiakov, cirkulár−
ku, "dvojak" pluh za TZ−4K−14.
Inf.m 0908 805 260.        np − 171

n Predám gombíkovú harmo−
niku saxafón. Cena dohodou.
Inf. m 0907 857 581.     np − 155

nPredám ročný detský kočík,
zn. ANMAR, trojkombinácia,
červeno−čierna farba, plášť
proti dažďu, sieťka proti hmy−
zu + taška. Ešte rok v záruke.
Cena dohodou. Inf. m 0905 853
398, 0918 307 398.         np − 170

n Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf. m 0915 867
594.                              np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena
za 1 m od 37 eur. Inf. m 0917
698 979.                         np − 102

n Predám drevené pelety a
brikety − lacno. Inf. m 0903 857
507. np − 132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m 0905 127 469. 

np − 135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim drevo na pni alebo
lesné pozemky. Inf. m0903 568
064.                               np − 143

nKúpim použitý odstopkovač
hrozna. Inf. m 0905 649 029.   

np − 121  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám červené víno − do−
hodou.  Inf. m 0905 924 787.   

np − 122  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pluh a brány.   Inf.
m0908 218 877.               np − 147

n Predám vietnamské prasce
od 20 eur za kus + ovce − lacno.
Inf. m 0905 483 357.      np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPREDÁM BIELEHO

BEZROHÉHO BARANA
VÁHA 100 kg. CENA 85 eur,
Litava 0908 206 113. np − 092

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám králiky, vykúpim
králičie kože. Inf. m 0908 805
144.                                 np − 151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípanú 200 kg. Inf.
m 0911 154 680.             np − 172
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jahňatá. Inf. 0915
673 400.                         np − 173

n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo de−
tí v okolí V. Krtíša. Inf. m 0949
397 593.                          np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka alebo pomocná sila,
resp. opatrím malé deti. Inf. m
0944 344 044.                    np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Opatrím deti alebo dôchod−
cov − mám certifikát a prax.
Inf. 0905 100 835.               np 70
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Potrebujete prešiť zips do
koženej bundy alebo iných ve−
cí? Vykonávam opravy dám−
skych a pánskych odevov a
rôznych bytových doplnkov −
záclon, poťahov a pod.  Inf.
0911 152 658.                    np 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam všetky murár−
ske a maliarske práce. Inf. m
0908 627 952.                np − 083

n Hľadám prácu ako murár −
ovládam všetky murárske a
maliarske práce (obklady,
dlažby, plávajúce podlahy).
Inf. m 0907 229 634.   np − 123  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem pokladníčku a po−
mocnú pracovnú silu − aj ku−
chára do zabehnutej prevádz−
ky.  Inf. m 0918 613 809.  

np − 148
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmem dve brigádničky
na predaj zmrzliny v stánku
pri nemocnici. Nástup od aprí−
la. Inf. m 0915 874 257. np − 149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka v 2 týždňových turnu−
soch − len vo V. Krtíši. Inf. m
0911 694 827.                 np − 163
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n PREDÁM KONZUMNÉ
I KŔMNE ZEMIAKY AJ 

S DOVOZOM. INF. M 0905
497 133. np − 433

n Prijímam objednávky na
sadbové zemiaky. Aj s dovo−
zom. Inf. m 0905 497 133.

np − 159

l BURZA PRÁCE

n Vykonávame služby les−
nou frézou. Vhodné na do−
čisťovanie náletov drevín a
krov. Cena podľa porastu.
Inf. 0907 817 825.     np − 020c

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf. m0918 565
355.                             np − 101

n Reštaurácia ADUB Veľký
Krtíš  prijme čašníka, ser−
vírku. Inf. v prevádzke. 

np − 114

n TATRANSKÉ
PROFILY, 

OSB DOSKY, 
STAVEBNÉ REZIVO.

Aj s dovozom. 
Tesárske práce.

Lacno. 
m 0905 483 357.     

np − 317

n Predám staršie plastové
okná (rozm. Š 94 cm x  V 184
cm) 3 kusy + žalúzie. Cena 20
euro za kus. Inf. m 0915 816
643.                            np − 486

nPredám Škodu Fabia Combi
1,4MPI v dobrom stave. Nové
rozvody, olej, baterka. Cena
2100 eur. Kontakt: 0904 354 594.   

np − 100b 

l AUTO − MOTO

l DETSKÉ OBLEČENIE,
KOČÍKY, POSTIEĽKY

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
m 0905 244 226.        np − 612 a



n Výhodné úvery, pôžičky, le−
asing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám niekoho, kto by mi
prečalúnil kreslo. Inf. m 0902
302 102.                       np − 094
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodné úvery, pôžičky, lí−
zing. Inf. m 0902 846 552. 

np − 097
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim použitý odstopkovač
hrozna. Inf. m 0905 649 029.  

np −  109
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVýhodné úvery, nízky úrok.
Inf. m 0908 730 333.      np −129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Tepovanie. Inf. m 0949 792
112.                              np − 130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.
np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915
104 289.                            np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.             np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám miešačku (4 − fúri−
kovú). Cena 250 euro, resp.
dohoda istá.  Zn. Stredné
Plachtince.  Inf. m 0905 260
023.                               np − 140
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nRýchla pôžička pre každého
− peniaze na ruku hneď. Inf. m
0907 824 686.                np − 144

nPredám stroj na  zatváranie
plechoviek za 125 eur.  Inf. m
0907 857 581.                np − 157

nPredám 30 kg PB fľašu za 20
eur. Inf. m 0907 857 581. 

np − 158
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové spoločenské
šaty (veľ. 48). Inf. m 0949 199
458.                               np − 164

nNa Sklabinskom rybníku sa
našiel biely psík menšieho vzra−
stu − veľmi milý a prítulný.  Inf.
m0907 824 711.  np − 128 
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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
−1

2

Naučte sa rýchlo 
a profesionálne upravit

svoju vizáž v našej
individuálnej Oriflame

škole líčenia 
s profesionálnou vizážistkou! 

Inf. 0915 849 258

Účesy na každú príležitosť
s profesionálnym líčením.
objednávky na tel. čísle

0908 041 812

l STRATY A NÁLEZY
n Predám kombinovanú
chladničku s mrazničkou
(190 eur), rozkladací gauč
(150 eur) a písací stolík (40
eur). Inf. 0904 26 59 26.               

np − 001a

n RÝCHLA PÔŽIČKA  
PRE ŽIVNOSTNÍKOV.

Inf. m 0903 773 827. 
np − 153

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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Už túto nedeľu štartuje nová pretekárska sezóna
motoristického podujatia POKROK CUP 2014

IV. ROČNÍK SERIÁLU
AUTOMOBILOVÝCH 

PRETEKOV
POKROK CUP 2014

Začiatok sezóny je naplánova−
ný na 2. marca. V jeho úvode
bude vyhodnotenie uplynulej
sezóny. Prví traja pretekári z
každej kategórii a prví traja v
absolútnom poradí dostanú pa−
mätné diplomy od redakcie
POKROK. V novej sezóne PO−
KROK CUP 2014 sa bude jazdiť
o Putovný pohár  venovaný
Majstrom športu − automobilo−
vou legendou Júliusom

Bystrianskym. Pohár s menami
každoročných absolútnych ví−
ťazov zanechá historický odkaz
o týchto automobilových prete−
koch. Hodnotená bude aj súťaž
tímov. Kalendár podujatí : 2.3.
SKLABINÁ, letisko, organizá−
tor Lovaš Racing Team Želov−
ce, 23.3.  VEĽKÉ ZLIEVCE,
Rally Park, organizátor ŠK
V.Zlievce, 12.4.  OPAVA, Rally
trať, organizátor MK M.Kameň,
11.5.  SKLABINÁ, org. Lovaš
Racing Team Želovce, 31.5.  O−
PAVA, org. MK M.Kameň, 15.6.
VEĽKÉ ZLIEVCE, org. ŠK
V.Zlievce, 14.9.  SKLABINÁ, org.

Lovaš Racing Team Želovce,
4.10.  OPAVA, org. MK
M.Kameň, 19.10. VEĽKÉ ZLI−
EVCE, org. ŠK V.Zlievce.
Hodnotené a oceňované budú :
− jednotlivé kategórie,  absolút−
ne poradie − Putovný pohár
Majstra športu Júliusa
Bystrianskeho,  súťaž tímov,
Majster Sklabinej, − Majster
V.Zlievec, − Majster Opavy.
Maďarský pohár pre najúspeš−
nejšieho maďarského účastní−
ka seriálu. Neseriálové poduja−
tia: Zrýchlenie (máj), Tibi
Treffen 5 − medzinárodný zraz
Fordov (jún), 24H HRC (júl).
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Pred jazdou sa 
potúžil alkoholom

Nedeľa 16. 2. sa iba začala, keď
okolo 0.40 hod policajná hliadka
zastavila Ford Focus z V.
Krtíša na Baníckej ul. pri au−
tobusovom nástupišti. Jeho
vodičom bol 18. ročný M. M. z
V. Krtíša. Pri jeho kontrole ho
hladka vyzvala, aby sa podro−
bil aj dychovej skúške, pri kto−
rej mu bola nameraná hodno−
ta v prepočte približne 1,6 pro−
mile. Približne o pol hodinu

dychovú skúšku zopakoval a
bola mu nameraná ešte vyššia
hladina alkoholu v krvi prib−
ližne 1,65 promile. Podľa § 85
ods. 1 Trestného poriadku bol
M. M. zadržaný a následne u−
miestnený do cely predbežné−
ho zadržania. Poverený poli−
cajt z V. Krtíša začal voči ne−
mu trestné stíhanie a súčasne
vzniesol aj obvinenie pre pre−
čin ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky podľa § 289
ods. 1 Trestného poriadku. 

Aj neobývané domy 
lákajú zlodejov

Doteraz nezistený páchateľ sa
niekedy v čase od 10.00 hod 9. 2.
do 9.00 hod 16. 2. 2014 v S.
Plachtinciach v miestnej časti
Priedolie vlámal do neobývané−
ho rodinného domu, ktorý sa v
súčasnej dobe využíva hlavne na
rekreačné účely. Neznámy zlodej
vylomil dvere do kuchyne a po−
tom vošiel dovnútra a zobral kľú−
če od ostatných objektov vo dvo−
re. Za pomoci kľúčov potom vni−
kol do komory, humna a maštale
odkiaľ ukradol ďalekohľad, vzdu−
chovku, príklepovú vŕtačku, vi−
diové vrtáky, kompresor na pivo,

motorovú pílu a plastový kufor s
rôznym náradím. Poškodenému
61−ročnému Jurajovi C. spôsobil
zlodej poškodením majetku ško−
du najmenej za 200,− eur a kráde−
žou škodu za 1 130,− eur. 

V tom istom čase sa neznámy
páchateľ vlámal aj do susedného
neobývaného domu, ktorý sa tiež
využíva na rekreačné účely. Aj tu
zlodej vylomil dvere, vnikol dnu
a našiel kľúče od ostatných dverí
domu. Postupne ich pootváral a
ukradol maľovaný obraz o roz−
meroch 50x80 centimetrov s
motívom jeleňa. Majiteľovi, 84 −
ročnému Michalovi H., spôsobil
škodu v zatiaľ nezistenej výške. 

−red−

Požiar strechy rodinného
domu v Bušinciach  oznámi−
li na dispečing Hasičského a
záchranného zboru vo V.
Krtíši v nedeľu 16. 2. 2014 v
poobedňajších hodinách. Na
miesto požiaru ihneď vyrazil
7 hasiči na dvoch hasič−
ských autách. Keď prišli na
miesto, bol už požiar v rozsi−
ahlom štádiu horenia. Na je−
ho hasenie použili tri "C"
prúdy vody a jeden vysoko−
tlakový  prúd vody z vozidi−
el. V kuchyni sa navyše na−

chádzala propan−butánová
fľaša, ktorú príslušníci
HaZZ museli ochladiť a po−
tom ju vyniesli von z rodin−
ného domu. Po lokalizácií
požiaru, hasiči rozobrali ob−
horenú strešnú konštrukciu
za stáleho zalievania vodou.
Následne hasiči prekontro−
lovali požiarovisko pomocou
termokamery kvôli možným
skrytým ohniskám požiaru. 

kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ

ČIERNA KRONIKA

Po 8. kole, keď Martin Lajtoš skončil až na 6.
mieste, nenechal už tento hráč nič na náhodu
a víťazstvami v troch turnajoch po sebe pre−
vzal vedenie v priebežnom rebríčku 7. roční−
ka M−DART CUP−u. Vo finále teraz porazil

Milana Činčuru, na treťom mieste skončil
Juraj Chrien. Najbližšie sa stretneme 1. a 22. mar−

ca v 13−tom a 14−tom kole v ZET−ku.
Priebežné poradie M−DART CUP−u po 11.kole: 1. Lajtoš

1260 b., 2. Babinský 1210 b., 3. Činčura 470 b., 4. Haško 420
b., 5. Trudič 360 b., 6. Liska M. 220 b., 7. Fonód R. 220 b., 8.
Fekete 210 b.                                    −MDCVK, foto: hracho−

Strecha ľahla popolom

Na čele tabuľky nový líder

Najlepší v 11. kole, zľava: 
M. Činčura (2.), M. Lajtoš (1.), J. Chrien (3.)

S/1. Upozornenie pre všetky
FK, od jarnej časti súťažného
ročníka 2013/2014 musí mať
každý  hráč (dospelý, dora−
stenec a žiak) PLASTOVÝ
PREUKAZ. Hráč, ktorý nebu−
de mať PLASTOVÝ PREU−
KAZ resp. nepodal žiadosť o
vydanie PLASTOVÉHO PRE−
UKAZU, rozhodca hráča ne−
pripustí ku hre.

S/2. Oznam všetkým hrá−
čom, funkcionárom a činov−
níkom vo futbalovom hnutí,
že dňom 1.1.2014 nadobudol
účinnosť nový Disciplinárny
poriadok SFZ. (Odkaz na sti−
ahnutie: WWW.obfzvk.sk –
Dokumenty – Normy SFZ –
Disciplinárny poriadok SFZ).

S/3. Oznam pre všetky FK,
povinné vypisovanie elektro−
nického zápisu o stretnutí
platí od jarnej časti súťažné−
ho ročníka 2013/2014 aj pre
dorast a žiakov. 

S/5. KR   oznamuje, že semi−

nár R a DZ  ObFZ V. Krtíš sa
uskutoční v jedálni baníckej
slobodárne, na Nemocničnej
vo Veľkom Krtíši 15.3.2014.
Prezentácia je  od 8:30 h. do
8:45 h. Žiadame R a DZ, aby si
svoje pracovné a súkromné
povinnosti zabezpečili tak,
aby sa seminára mohli zú−
častniť.

S/6. TMK ObFZ Lučenec or−
ganizuje školenie trénerov li−
cencie „C“. Na uvedené škole−
nie trénerov sa môžu prihlá−
siť aj záujemcovia z ObFZ
Veľký Krtíš. Predpokladaný
začiatok školenia je 2. polovi−
ca februára 2014. 
Predpokladaný poplatok je

65,00 eur, podľa počtu prihlá−
sených frekventantov. Kto
má záujem získať trénerskú
licenciu „C“, nech sa prihlási
na sekretariát ObFZ
Lučenec, č. tel. 0905−562201,
alebo na sekretariát ObFZ V.
Krtíš č. tel. 0905−517014.

GABRIEL BACSA, 
predseda ObFZ

JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ

ObFZ Veľký Krtíš č. 34 2013 / 2014
Správy zo sekretariátu:

Strecha na rodinnom dome
v Bušinciach zhorela do tla



n Predám starší rodinný dom
2+1 v Bátorovej a pozemok ku
tomu. Inf. m 0907 175 416. 

np − 174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom vo Veľkom
Krtíši po celkovej rekonštruk−
cii. Inf. m0907 838 728. np − 175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku na
Priemstave, z rodinných
dôvodov. Inf.m 0903 534 933. 

np − 176
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám brigádničku. Inf.m
0903 534 933.                  np − 177
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Opatrím staršieho človeka
alebo dieťa. Inf.m 0917 636
457.                               np −183

n Predám zachovalé detské
dievčenské veci do 3 rokov.
Inf. m 0902 363 278.       np − 180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám bioprasce − odstavča−
tá − mangalice. Inf. m 0918 289
858.                                    np − 181
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám detský kočík červe−
nej farby za 50 eur a detský
kočík pre bábiky za 10 eur.
Dohoda. Inf.m 0918 139 229. 

np − 185

nSom 33−ročná, rozvedená, osa−
melá s dvomi deťmi. Hľadám si
partnera na pekné chvíle, ne−
skôr možno aj na vážny vzťah.
Inf.m 0918 139 229 − LEN SMS. 

np − 184
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt v
Sklabinej. Cena dohodou. Inf.
m 0908 962 455.            np − 186
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám podnájom − pracu−
jem v zahraničí 3 týždne, do−
ma som 2 týždne. Inf. m 0905
817 190.                        np − 187

n Predám 3 − izbový byt na
SNP vo V. Krtíši − po rekonšt−
rukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Cena 28.000 eur. Inf.m
0908 986 734.               

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Citroen Xsara 1.4,
benzín, r.v. 11/2001, nová
STK/EK, modrá mealíza, mo−
tor po GO, nový výfuk. Cena
700 eur +dohoda. Inf.m 0905
805 517.                        np − 190

23 / 24.  február 2014

l PO UZÁVIERKE

Prvé motoristické preteky POKROK CUP v Sklabinej sponzoruje firma KAPALUX − Norbert Kováč

Ve¾ká cena KAPALUX - − 2. marca 2013 LETISKO SKLABINÁ

Konateľ a majiteľ firmy 
KAPALUX Norbert Kováč

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf.m 0905 463
926.                             np − 394

n Zberateľovi niekdajšej te−
lekomunikačnej techniky
predám štýlový telefón.
Cena dohodou.  Tel:  0902
302 102 alebo 0918 59 65 65. 

np −179

Pre vyhlásenie tejto novej súťaže ste nás inšpirovali práve vy, mi−
lí rodičia, ktorí ste nám poslali fotky svojich ratolestí v utešených

a nápaditých maskách. Pravidlá našej súťaže sú nasledo−
vné. Mailom alebo osobne nám pošlite fotku vášho di−

eťatka v maske. Napíšte jeho meno a priezvisko,
vek, čo na karnevale stvárňovalo, či to bol školský,
obecný alebo iný karneval; resp. ako sa na karne−

vale vaše dieťa umiestnilo. Prípadne dopíšte, či to bo−
la hotová maska kúpená alebo požičaná, alebo či bola

svojpomocne doma vyrobená a či ste pri jej výrobe zapojili aj va−
še dieťa. Všetky deti uverejníme naraz a každému bude pridelený
kupón. Tie tri deti, ktoré ich od čitateľov dostanú najviac, získajú
po peknej hračke. 

Prihláste svoje dieťa do súťaže 
O NAJKRAJŠIU KARNEVALOVÚ MASKU 

Fotografie posielajte do 28. februára
mailom na:  noviny.pokrok@stonline.sk.  

ZUMBA ANGELS 
usporiadajú 8.marca 2014 

od 15. hodiny v telocvični
Strednej poľnohospodárskej školy 

v Želovciach akciu 

ŽENY ŽENÁM
Milé ženy, užime si svoj deň 
so všetkým, čo k tomu patrí: 

l Nechajme sa skrášliť
l Overme si svoj zdravotný stav
l Ochutnajme dobroty 

l Podeľme sa o zdravé recepty 
l Povedzme si o zdravej životospráve 
l Vyskúšajme svoju kreativitu 
l Rozveseľme svoje detičky maľovaním 

na tváričky 
l Opýtajme sa hviezd a čísel... 
... a samozrejme sa zabavme tancom a zumbou
Podujatie začne o 15.00 hodine a potrvá
dovtedy, kým sa budeme spoločne dobre cítiť!

Ak by chcel ktokoľvek niečo pekné pre
ženy v tento deň urobiť alebo sponzorsky 
prispieť môže kontaktovať inštruktorku 

zumby Eriku Mihálikovú na číslo telefónu
0907 853 790

Fotografia z redakčného archívu 
− milí rodičia, spoznali ste svoje ratolesti? J


