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Práve túto medzeru v poznaní
nášho rodáka vyplnila spo−
mienková slávnosť konaná 26.
októbra 2012 s názvom
Nezabúdajme a spomínajme
na spisovateľa a rodáka obce
Zsélyi Nagy Lajosa. Konala sa
pri príležitosti  7. výročia jeho
smrti a bola podporovaná projek−
tom − z dotácie Úradu vlády SR −
program: kultúra národnostných
menšín 2012.

Program začal na miestnom cin−
toríne spomienkou pri hrobe spiso−
vateľa a pokračoval kladením ven−
cov pri pamätnej tabuli spisovateľa.
Súčasťou programu bola i návšte−
va v zriadenej expozícii Zs. Nagy
Lajosa v miestnom múzeu.
Následne začala súťaž v prednese
prózy a poézie z diel spisovateľa.

V spolupráci so základnými škola−
mi z okresu sme počas predchá−
dzajúcich stretnutí s pedagógmi
pripravili súťaž, čím sme chceli pri−
blížiť žiakom tvorbu a život spiso−
vateľa. Do súťaže sa zapojili nasle−
dovní žiaci základných škôl: z
Vrbovky to boli Monika Zólyomiová
a Alexandra Molnárová, z Balogu
nad Ipľom 

Bianka Škerlecová a Benjamin
Tóth, z Vinice Beatrix Vámosová a
Bianka Szilvási, z Neniniec Máté
Török a Simona Lendvay a z Če−
boviec Bolgárka Híves a Tomáš

Balga. Ďakujeme všetkým žiakom
za krásne prednesy ako aj peda−
gógom, ktorí ich pripravili a prišli s
nimi na súťaž.

Prvé miesto svojím najzaujíma−
vejším a najlepším prednesom zís−
kal Máté Török z Neniniec, na dru−
hom mieste skončil Benjamín Tóth
z  Balogu nad Ipľomom a tretie
miesto patrilo Boglárke Hívesovej z
Čeboviec. Okrem toho všetci ú−

častníci boli odmenení krásnymi
knihami a diplomami. Na zá−

ver programu bola beseda
na tému ako ďalej v zacho−
vaní tradícií spomienko−
vých slávností, a ako
prezentovať miestneho
rodáka − spisovateľa v
budúcnosti. V kultúr−

nom dome bola prezentačná výsta−
va o Zs. Lajosovi i prehliadka vý−
stavy prác významného grafika
Zoltána Nagya, syna spisovateľa,
miestneho umelca Štefana Bojtoša
a mladého šikovného tvorcu
Tomáša Páriša.

Cieľom projektu bolo priblížiť ži−
vot a tvorbu významného menši−
nového spisovateľa ako i organi−
zovanie literárno−spoločenského
podujatia so zvláštnym zamera−
ním na deti a mládež. Tvorba
spisovateľa Zs. Nagy Lajosa je
významnou časťou kultúry ma−
ďarskej menšiny na Slovensku.
Značný podiel jeho tvorby sa
viaže k jeho rodnej obci a jeho
regiónu celkom konkrétne. Písal
o nás a pre nás. 

− ANITA GALČÍKOVÁ, 
Kultúrny spolok Victoria Želovce − 

Zsélyi Nagy Lajos − významný tvorca, rodák zo Želoviec 

Nezabúdajme a stále spomínajme
Kultúrny spolok Victória má viacročné skúsenosti s organizovaním záujmových akcií s občanmi v kul−

túrnej ale tiež literárnej oblasti. Našou aktuálnou témou bol Zsélyi Nagy Lajos, spisovateľ, rodák našej
obce.  Čo je zaujímavé a dobré vedieť o Zs. Nagy Lajosovi?  Narodil sa v našej obci, ale ako literát a no−
vinár veľkú časť života strávil v Bratislave. U nás sa však nielen narodil, ale je aj čestným občanom ob−
ce a je tu aj pochovaný. Dôvodom k tomu, aby ho občania v jeho rodisku spoznali, je jeho život, ale naj−
mä jeho tvorba. Je známych asi desať zväzkov prózy a poézie, ktoré vydal a ktoré neskôr vyšli aj v nie−
koľkých ďalších vydaniach. Vo svojich dielach sa často vracia k rodnej obci a jeho obyvateľom. Málokto
ale pozná jeho tvorbu a o jeho živote majú niektorí mylné informácie. 

Súčasťou programu bola i návšteva v zriadenej expozícii 
Zs. Nagy Lajosa v miestnom múzeu. 

Program začal na miestnom
cintoríne spomienkou 
pri hrobe spisovateľa

Zsélyi Nagy Lajos bol 
rodákom zo Želoviec

O živote a dielach spisovateľa 
sa návštevníci dozvedeli
z tejto informačnej tabule

Spomienková slávnosť s názvom Nezabúdajme a spomínajme 
na spisovateľa a rodáka obce Zsélyi Nagy Lajosa sa konala koncom októbra
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Milí rodičia, starí a krstní rodičia malých de−
tičiek. Na vaše prianie sme znova vyhlásili no−
vý ročník obľúbenej súťaže  DETSKÁ TVÁR
POKROKU 2012. Pravidlá súťaže sú nasle−
dovné: Do redakcie nám prineste čo najkva−
litnejšiu  fotografiu vášho dieťaťa, jeho me−
no a vek a jeho krátku charakteristiku − aké
je vaše dieťa, čím je výnimočné, čo má ra−
do a čo nie a s čím sa najradšej hráva.
Nezabudnite pripojiť písomný súhlas o zve−
rejnení ich fotografie. Môžete využiť aj e−
lektronickú poštu a všetky údaje spolu s fo−
tografiou pošlite na e−mail: inzercia.po−
krok@stonline.sk. Pripojte samozrejme aj
telefonický kontakt. Detičky budú súťažiť v
dvoch kategóriách od 0 − 3 rokov a od 3 − 6
rokov. O malých víťazoch rozhodnete vy svo−
jimi hlasmi, teda počtom zaslaných kupónov.
Prvé tri deti v obidvoch kategóriách, ktorým
zašlete najviac kupónov, získajú od redakcie
pekné darčeky. 

Z Novej Vsi pochádza SÁRA LUCIA VARGOVÁ,
ktorá je v poradí štvrtým dieťatkom prihláseným do
súťaže Detská tvár Pokroku 2012. Sára Lucia sa
narodila v znamení Rýb 16. 3. 2012 v pôrodnici v
Banskej Štiavnici. Toto rozkošné 8−mesačné diev−
čatko sa najradšej smeje, výska, lezie a hrá sa s
ockom. Rada papá všetko, okrem mliečka. Sárinka
Lucia je vysnívaným bábätkom a princezničkou
svojich rodičov. Jej krstné meno Sára v hebrejčine
znamená princezná a druhé meno dostala po jej
strážnom anjelikovi − tete Lucke. Sárinka Lucia,kto−
rá sa už pýši tromi zúbkami, má rada veľkú spo−
ločnosť, deti a prechádzky v kočíku. No čoskoro bu−
de aj behať.  

Vystrihnite kupón s číslom dieťaťa, ktoré si
získalo vaše sympatie a pošlite do redakcie. Ak
pošlete viacej kupónov, stačí ich nalepiť na je−
den papier a poslať v obálke poštou alebo do−
niesť v obálke. O  víťazoch rozhodnete vy,
počtom zaslaných kupónov. 

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  č. 4
SÁRA LUCIA SÁRA LUCIA 

VARGOVÁVARGOVÁ
Kategória: 0 - 3 rokov

Súťaž o najsympatickejší mladomanželský pár
NASLEDOVNÉ RIADKY SÚ VENOVANÉ MANŽELSKÝM PÁROM: 

Zalistujte, prosím, vo svojom svadobnom albume, 
vyberte nejakú peknú fotografiu a prihláste 

sa do našej súťaže o dva najsympatickejšie mladomanželské páry. 
Milí manželia, súťažiť môžete v dvoch kategóriach 

a to v kat. č. I − ak ste manželia menej ako tri roky 
a v kat. č. II. ak ste manželmi viac ako 25 rokov. 

Prví traja víťazi v obidvoch kategóriach 
sa budú tešiť môžu z pekných cien:

2 HLAVNÉ CENY,
 v hodnote po 100100 eur 
venoval AQUATERMAL TREHOVÁ

a zahŕňa l Neobmedzený vstup do
vitálneho sveta v HOTELI AQUATERMAL

STREHOVÁ, v ktorom manželia môžu využiť  −  Tri vnútorné bazény (
v tom aj jakuzza) − Saunový svet ( štyri druhy sáun − suchá, infra, bylinková
a soľná) − Tepidárium l Romantickú večeru vo dvojici  l Noc v Hoteli

AQUATERMAL KUPKO
STREHOVÁ l Raňajky

Milé manželské páry, veríme, že najväčšou výhrou v živote bolo získanie 
vášho životného partnera − my vám k tomu však darujeme bonus navyše,

preto neváhajte a prihláste sa! Vaša redakcia POKROK 

2x kolekciu dámskej 
a pánskej kozmetiky 

od ORIFLAME 

v sume po 50 eur
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,

Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 

2X SVIETIDLÁ
podľa vlastného výberu 

z predajne KA − PA
svietidlá, Ul. nemocničná, 

Veľký Krtíš v sume po 40 eur 

V manželskom živote sa snažia byť tolerantní, úctiví, vážiť si jeden dru−
hého a užívať si každú príležitosť, ktorú im život postaví do cesty a to vždy
s humorom. 

To je krédo manželov ANNY a IVANA JÁNOŠÍKOVCOV z Veľkého
Krtíša, ktorí sú ďalším súťažným párom v súťaži O najsympatickejší man−
želský pár v I. kategórii. Anička a Ivko Jánošíkovci sa na spoločnú celoži−
votnú cestu manželstvom vybrali 20. augusta 2011. Anka pochádzala z
Dolnej Strehovej a Ivan zo Záhoriec. Ich spoločný, ešte dokladom nepo−
tvrdený vzťah sa začal na Štefánskej chate v roku 2008. A od tej chvíle e−
xistovali len jeden pre druhého. Trávili spolu každú chvíľu. Navštívili
Chorvátsko, Bulharsko, Taliansko a postupom času sa rozhodli, že chcú
spolu zdieľať nielen pár chvíľ, ale celý život. Po svadbe si zariadili spoloč−
né bývanie vo Veľkom Krtíši. Aj keď sú pracovne zaneprázdnení, snažia sa
tráviť voľný čas vždy spoločne. 
Ak sú vám manželia Jánošíkovci sympatickí a myslíte si, že práve oni by
sa mali stať víťazmi našej súťaže, vystrihnite ich kupón a pošlite ho do re−
dakcie. 

KUPÓN è. 3 (I. kategória)
Man�elia ANNA a IVAN

JÁNOŠÍKOVCI 
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KOZOROŽEC  (22.12. − 20.1.)
Tento týždeň vás v zamestnaní zastihne, a−
koby ste boli v rozprávke. Všetko, čo bude−
te chcieť robiť, pôjde akoby samo od seba.
Stačí iba pomyslieť na niečo a už sa to  bu−
de realizovať úspešne. Jednoducho, bude−
te žať úspech za úspechom. Dokonca už aj
v súkromí, a hlavne v partnerskom spoluži−
tí, sa všetko stabilizuje a vracia do dobrých,
zabehnutých koľají. Nemali by ste zaspať
na vavrínoch, ešte nemáte vyhraté. Aj ví−
kend venujte hlavne vašim polovičkám a
rodine.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Tak ako minulý týždeň, aj tento sa vám
pracovne nebude dariť. Budú to náročné
dni, hlavne na vašu psychiku a vnútornú
rovnováhu. Preto si na tieto dni neplánujte
žiadne nové projekty. Nebudete schopní ich
realizovať. V citoch a láske to bude úplný o−
pak ako v zamestnaní. Stabilné vzťahy sa
budú ešte viac utužovať a dokonca je tu
možnosť počať potomka. Vám nezadaným
sa otvára možnosť stretnúť svoju veľkú lás−
ku. Preto počas víkendu choďte medzi ľudí.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Je pred vami mimoriadne úspešný pracov−
ný týždeň. Môžete sa pustiť do všetkého, aj
do nových plánov a projektov. Vy, čo si bu−
dujete kariéru, úspech máte zaručený.
Cítite sa sami so sebou mimoriadne spo−
kojní. Rovnaké pocity prežívate aj vo va−
šom osobnom živote. Aj v láske a citoch
ste naplnení. Milujete a ste milovaní, a to je
pre vás dôležité. Víkend netrávte doma, ale
vyberte sa do prírody alebo na návštevu k
priateľom či rodine.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Po minulotýždňových pracovných úspe−
choch sa bude tento niesť v duchu pokoja,
až určitej nudy. Budete mať možnosť trochu
poľaviť v nasadení. Aj tak sa vám podarí
stihnúť všetko bez problémov. Máte aspoň
čas na vzdelávanie. V oblasti citov a lásky
je pred vami ozaj nádherných sedem dní.
Pre nezadaných je hlavne pondelok a uto−
rok ozaj prajný na spoznanie svojich budú−
cich životných partnerov. Zadaní, tešte sa z
nadchádzajúceho víkendu, bude plný ro−
mantiky.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Aj vaše znamenie sa môže tešiť na pracov−
ne veľmi úspešný týždeň. Určite vás to
nadchne, pretože ten minulý bol pre vás o−
zaj náročný. Prichádzajú k vám nové, v nie−
ktorých prípadoch nečakané, ale veľmi
priaznivé zmeny. Aj váš osobný, rodinný a
partnerský život sa nesie v intenciách po−
hody a príjemnej atmosféry medzi vami. V
rovnakom duchu sa budete cítiť aj počas ví−
kendu. Užite si to spoločne a pozvite si aj
priateľov. Bude viac zábavy.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Od pondelka do stredy sa snažte v za−
mestnaní vyhnúť hlavne podpisovaniu no−
vých dohôd a zmlúv. Mohli by ste sa skla−
mať alebo sa stať obeťou podvodu.
Našťastie, štvrtok a piatok vám všetko do−
káže vynahradiť. Podarí sa všetko a vo
všetkom, do čoho sa na pracovisku pustíte.
Váš citový život nemusíte počas týchto dní
riešiť. V tejto oblasti života je všetko v po−
riadku. Počas víkendu sa snažte trochu si
odpočinúť a odreagovať sa niečím, čo pri−
náša radosť.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Pondelok až streda vás v tomto týždni za−
stihnú v maximálnej pohode. Môžete si byť
istí, že vám v tieto dni pôjde práca ako po
masle. Štvrtok vás zastihne nervóznych a
podráždených. Budete napätí, preto nič dô−
ležité neriešte. Odložte si to na piatok. To
bude deň, kedy sa vám znova bude dariť.
Vaše partnerské spolužitie, či rodinné záleži−
tosti sú počas týchto dní pokojné a ničím ne−
gatívnym nerušené. Rovnako sa bude odví−
jať aj víkend.

LEV (23.7. − 22.8.)
Tento týždeň bude pre vaše znamenie v pra−
covných záležitostiach jedným z mála, kedy
sa vám nebude dariť nič. Všetko vám padá
z rúk a ani atmosféra na pracovisku nebude
dvakrát príjemná. A k tomu všetkému vám
stále chýbajú financie na vaše nové, pláno−
vané projekty. Celkovo sa cítite nedocenení.
Ešteže sa máte kam uchýliť. V kruhu vašej
rodiny máte ideálne zázemie, kde môžete
relaxovať a odpočívať. Aj počas víkendu sa
snažte načerpať novú energiu a stratený e−
lán.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Po tak dlhom a pracovne priaznivom obdo−
bí, môže byť tento týždeň pre vás trochu ne−
príjemný. Nebude sa vám dariť. Hlavne v o−
tázke podpisovania nových zmlúv a dohôd.
Nie je vylúčené, žeby ste sa mohli stať obe−
ťou podvodu. Vnímali by ste to ako veľké
sklamanie. Váš osobný, ale aj rodinný život
sa po tieto dni nebude ničím komplikovať. V
tejto oblasti vášho života sa vám našťastie
bude dariť aj naďalej. Víkend si vyhraďte na
relax a odpočinok.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Konečne sa aj vy, po minulotýždňových ne−
úspechoch, tešíte z výborných pracovných
výsledkov. Spracujete ich do najmenších de−
tailov, ako to dokáže iba vaše znamenie.
Môžete očakávať aj nové zmeny, ktoré vám
prinášajú pozitíva. Oblasť vášho súkromia a
rodinných záležitostí nebude počas týchto
dní od vás vyžadovať vašu zvýšenú pozor−
nosť a osobnú angažovanosť. Všetko je v
poriadku. Ani počas víkendu sa na tom nič
nezmení.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Tento týždeň to bude na vašom pracovisku
ako v blázinci. Všade bude chaos a nervozi−
ta, takže sa vám nebude dariť presadiť nič z
toho, čo by ste chceli. Lepšie bude, ak sa o
to ani nepokúsite. Mohli by ste si sami po−
škodiť a všetkých okolo vás ešte viac zner−
vózniť. V tento čas sa vám nesmierne oplatí
vaša obetavosť, ktorú ste venovali partne−
rom. Budú vám ju vracať, takže v nich náj−
dete oporu a istotu. Víkend relaxujte, nič ne−
riešte.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Aj tento týždeň nebudete mať psychickú silu
na pracovisku bojovať s veternými mlynmi.
Nechajte všetko tak, ako je. Príde pre vás
vhodnejší čas a vy si dokážete presadiť svo−
je. Teraz by ste iba míňali energiu a aj tak
by ste nič nedosiahli. Radšej si ju šetrite pre
vašu rodinu a partnerov. V tejto oblasti váš−
ho života ju dokážete zúročiť. Počas víkendu
veľa odpočívajte, dobite stratený elán. Vaši
partneri vám v tom radi a ochotne pomôžu.

Potrebujeme: 200 g hrachu,
údenú kosť, 3 mrkvy, 1 ze−
miak, 3 jarné cibuľky,petržle−
novú vňať, hovädzí bujón,
soľ, korenie celé, 0,5
dl oleja
1 PL hladkej
múky, (klo−
bása, pá−
rok), bob−
kový list

Ako na to:
Hrach pre−
pláchneme, dá−
me variť spolu s kos−
ťou. Pridáme trochu soli, ko−

renie, bobkový list a bujón.
Keď je hrach polomäkký pri−
dáme očistenú zeleninu a
všetko uvaríme domäkka. 

Pred dovarením
môžme pridať
klobásu, ale−
bo párok
podľa chuti.
Nakoniec u−
robíme zá−

pražku, alebo
zátrepku podľa

toho, či sme dali
klobásu, alebo nie.

Hrachová polievka s údenou kosťou
Recept na tento týždeň

HOROSKOP

S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadku aj
vo všetkých deviatich štvorcoch hracieho plánu bo−
lo deväť rôznych čísel  od 1−9 a žiadne z nich sa ani
raz neopakovalo. Správne riešenie každého sudoku
je len jedno jediné.

Lekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, 
tel. 48 31 111). Pre dospelých: Pon. − Pia. 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 V MESTE V. KRTÍŠ

pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota, nedeľa, svia−
tok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

19.11. Dr. MAX (v nemocnici), 20.11. BIELY LEV (Banícka)
21.11. U ČIERNEHO ORLA (Nemocničná), 22.11. BELLA−

DONNA (Ul. SNP), 23.11. PANACEA (pri stomatológii)
24. a 25.11. AQUA VIVA (Ul. SNP)

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS

Zasmejme sa ☺
Rozprávajú sa za socialistických čias mäsiar, výčapník a gy−
nekológ. Mäsiar hovorí:
− Sem svinka, tam svinka a v garáži SIMCA.
Hovorí výčapník:
− Sem borovička, tam borovička a v garáži EMBÉČKA.
A gynekológ hovorí: − A ja mám MOSKVIČA...

***
Peter sa pýta svojej starej mamy: − Babi, prečo sa ty každý
večer tak úpenlivo modlíš? − Vieš, vnúčik môj, to preto, aby som
išla do neba, keď zomriem. − Ech, babi, do akého neba sa ty
chystáš, veď ty ani na povalu nevyjdeš.
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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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, 

l opravy traktorov. 

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
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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .
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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov.

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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pripravuje na november nasledovné podujatia
l LITERÁRNA JESEŇ 10. ročník prednesu  poézie a prózy seniorov  

− Klub dôchodcov, ul. SNP,  Veľký Krtíš − 21.11.2012 o 15.00 hod. 
l VIANOČNÉ DARČEKY − Praktický kurz pre žiakov ZŠ,  

ZŠ Ul. Komenského, Veľký Krtíš 20.11.2012, Praktický kurz pre se−
niorov,  Klub dôchodcov, ul. SNP, V. Krtíš  − 28.11.2012 o 16.00 hod. 
l PO STOPÁCH LITERÁRNYCH TVORCOV − Kováčovce, Sklabiná,
Modrý Kameň, Dolná Strehová − 23.11.2012 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Na štart sa potom postavili
najsilnejšie stroje jazdiace
v kategórii A5. Vzhľadom k
tomu, že toto kolo bolo v
seriáli pretekov posledné,
viacerí bojovali o cenné bo−
dy do konečného umiest−
nenia. Zlý začiatok, ale ví−
ťazný koniec. Tak by sa da−
li charakterizovať jazdy
Denisa Bodoňa, Michala
Maňáka, a tiež Petra
Makšiho. Absolútne prven−
stvo v seriáli POKROK
RALLY 2012 si v nedeľu
vybojoval Ivan Longauer z
Dolnej Strehovej. Za
zmienku stoja aj pozoru−
hodné víťazné jazdy v jed−
notlivých kategóriách Jaro−
slava Filkusa, Michaela Ballu a
juniora Milana Macíka. Medzi
ženami sa blysla Vladimíra
Milová. Víťaz kategórie
„Lada“ Peter Ďurkovič pote−
šil divákov svojou exhibič−
nou jazdou po ukončení
pretekov. Slávnostné vy−
hodnotenie víťazov celého
seriálu POKROK RALLY
2012 je naplánované na
začiatok budúceho roka.

TEXT: E. KOVÁČ, 
FOTO: A. KOVÁČ

Záver POKROK RALLY na atraktívnejšej trati

A1: 1. Michal Maňák (3:55,58), 2. Erik Kiškováč (3:56,67), 3. Lukáš Krištof
(4:08,40). 
A2: 1. Michal Balla (3:50,99), 2. Alexander Šikúr (3:52,51), 3. Csaba
Lovaš (3:56,71), 4. Peter Lovaš (3:57,88). 
A3: 1. Jaroslav Filkus (3:43,41), 2. Tibor Nagy (3:48,11), 3. Ján Božík
(3:48,60), 4. Kristián Básti (4:49,21). 
A4: 1. Ivan Longauer (3:38,57), 2. Miroslav Krištof (3:45,72), 3. Slavomír
Ferenc ( 3:47,47), 4. Rastislav Rada (3:51,61), 5. Roman Porubiak
(3:53,09), 6. Rastislav Porubiak (3:55,62). 
A5: 1. Denis Bodoň (3:34,99), 2. Jozef Poprocký (3:48,66), 3. Pavel
Faško (4:02,32), 4. Ľuboš Palčo (4:22,30). 

AJ: 1. Milan Macík (3:40,30), 2. Andrej Kováč (3:42,06), 3. Martin Dobra
(3:50,69), 4. Ľuboš Pajonk (3:55,82), 5. Richard Berki (4:07,75), 6. Róbert
Pástor (4:23,10). 
AŽ: 1. Vladimíra Milová (3:55,80), 2. Magdaléna Ballová (4:11,01), 3.
Bianka Kiškováčová (4:36,69), 4. Jaroslava Tomišová (4:37,11). 
AŠ: 1. Peter Makši (3:50,57), 2. Július Juhász (3:57,31), 3. Miroslav Beľa
(4:06,25), 4. Ladislav Katalin (4:11,13), 5. Martin Rusnák (4:12,99), 6.
Alexander Gorči (4:13,33), 7. Štefan Rusnák (4:14,96), 8. Róbert Fodor
(DNS). 
AL: 1. Peter Ďurkovič (3:47,55), 2. Peter Varga (4:00,75), 3. Vladimír
Celleng (4:12,71), 4. Róbert Menyhert (4:12,90).

Veľká cena Bertolani Teamu v Rally Parku vo Veľkých Zlievcach ukončila v nedeľuVeľká cena Bertolani Teamu v Rally Parku vo Veľkých Zlievcach ukončila v nedeľu
21.októbra tohtoročný seriál pretekov Pokrok Rally. Organizátori pripravili pre priaz21.októbra tohtoročný seriál pretekov Pokrok Rally. Organizátori pripravili pre priaz −−
nivcov motoristického športu, a tiež pretekárov, novinku, keďže doterajšiu trať prenivcov motoristického športu, a tiež pretekárov, novinku, keďže doterajšiu trať pre −−
dĺžili o nový, rýchly úsek, čo ju ešte viac zatraktívnilo. Preteky za pekného počasiadĺžili o nový, rýchly úsek, čo ju ešte viac zatraktívnilo. Preteky za pekného počasia
sa síce vydarili, no tentokrát boli poznačené smútočnou atmosférou. Nedávno nássa síce vydarili, no tentokrát boli poznačené smútočnou atmosférou. Nedávno nás
navždy opustil náš kamarát a niekoľkoročný pretekár, len 19−ročný Miroslav Petrov.navždy opustil náš kamarát a niekoľkoročný pretekár, len 19−ročný Miroslav Petrov.
Preteky preto začali smútočnou jazdou na jeho počesť. Preteky preto začali smútočnou jazdou na jeho počesť. 

Výsledky jednotlivých kategórií − 7. kolo:

1. Denis Bodoň, A5, BMW 325, 3:34,99. 2. Ivan Longauer, A4,
Peugeot 309, 3:38,57. 3. Milan Macík, AJ Suzuki Swift, 3:40,30. 4.
Andrej Kováč, AJ, Ford Puma, 3:42,06. 5. Jaroslav Filkus, A3,
Peugeot 106, 3:43,41. 6. Miroslav Krištof, A4, Peugeot 306, 3:45,72.
7. Slavomír Ferenc, A4, Peugeot 205, 3:47,47. 8. Peter Ďurkovič, AL,
Lada VFTS, 3:47,55. 9. Tibor Nagy, A3, Honda Civic, 3:48,11. 10. Ján
Božík, A3, Ford Fiesta, 3:48,60. 11. Jozef Poprocký, A4, Subaru
Impreza, 3:48,66. 12. Peter Makši, AŠ, Škoda 130, 3:50,57. 13. Martin
Dobra, AJ, Renault Clio, 3:50,69. 14. Michal Balla, A2, Peugeot 106,
3:50,99. 15. Rastislav Rada, A4, Peugeot 306, 3:51,61. 16. Alexander
Šikúr, A2, Škoda Favorit, 3:52,51. 17. Roman Porubiak, A4, VW Golf,
3:53,09. 18. Michal Maňák, A1, Peugeot 106, 3:55,58. 19. Rastislav
Porubiak, A4, VW Golf, 3:55,62. 20. Vladimíra Milová, AŽ, Ford
Fiesta, 3:55,80. 21. Ľuboš Pajonk, AJ, Citroen AX, 3:55, 82. 22. Erik

Kiškováč, A1, Renault Clio, 3:56,67), 23. Csaba Lovaš, A2, Škoda
Favorit, 3:56,71. 24. Július Juhász, AŠ, Škoda R, 3:57,31. 25. Peter
Lovaš, A2, Škoda Favorit, 3:57,88. 26. Peter Varga, AL, Lada, 4:00,75.
27. Pavel Faško, A5, BMW, 4:02,32. 28. Miroslav Beľa, AŠ, Škoda,
4:06,25. 29. Richard Berki, AJ, Toyota Corolla, 4:07,75. 30. Lukáš
Krištof, A1, Fiat 126, 4:08,40. 31. Magdaléna Ballová, AŽ, Peugeot
106, 4:11,01. 32. Ladislav Katalin, AŠ, Fiat 126, 4:11,13. 33. Vladimír
Celleng, AL, Lada, 4:12,71. 34. Róbert Menyhert, AL, Lada, 4:12,90.
35. Martin Rusnák, AŠ, Škoda, 4:12,99. 36. Alexander Gorči, AŠ, Š−
koda, 4:13,33. 37. Štefan Rusnák, AŠ, Škoda, 4:14,96. 38. Ľuboš
Palčo, A5, BMW, 4:22,30. 39. Róbert Pástor, A1, Fiat 126, 4:23,10. 40.
Bianka Kiškováčová, AŽ, Renault Clio, 4:36,69. 41. Jaroslava
Tomišová, AŽ, Citroen Saxo, 4:37,11. 42. Kristián Básti, A3, Peugeot,
4:49,21. 43. Róbert Fodor, AŠ, Škoda (DNS).

Celkové poradie 7. kola

Celkovo najrýchlejší v 7. kole seriálových pretekov Pokrok rally:
Denis Bodoň (v strede), Ivan Longauer (vľavo) a Milan Macík

Odstavená škodovka −  
spomienka na Miťa Petrova

Jozef Poprocký na Subaru Impreza skončil
v kategórii A5 na 2. mieste

Víťaz Denis Bodoň na svojom BMW
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n Predám 3−izbový družstevný byt
s balkónom na B. Nemcovej 47 (na
8. poschodí). Byt je kompletne
prerobený. Cena: 22.000 eur, pri
rýchlom jednaní dohoda istá. Inf.
m 0915 371 319.            np − 1494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve s balkónom (80 m2) na
Hviezdoslavovej 3 (5.poschodie).
Ihneď obývateľný. Cena: 18.000
eur.  Inf. m 0907 484 840. np − 1540
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt vo V. Krtíši. Inf. m
0904 323 165.                 np − 1596
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ľ.Štúra. Inf. m
0905 315 148.                 np − 1606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový (čiastočne pre−
robený) byt na Hviezdoslavovej
35. Cena dohodou. Inf. m 0907 430
823.                             np − 1627
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám komplet prerobený
(čiastočne zariadený) 2,5 izbový
byt (74 m2) na Píseckej 7. Cena
dohodou. Inf. m 0908 660 668.

np − 1628
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt na Píseckej
9 (3. poschodie, 4 balkóny). Inf. m
0905 766 204.                

np − 1629
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Píseckej. Cena:
25.000 euro. Inf. m 0905 100 835.  

np − 1643

n Ponúkame do dlhodobého pre−
nájmu denný bar s kompletnou
kuchyňou v obci Želovce.
Priestory je možné využiť aj ako
obchodné priestory. K dispozícii je
samostatný vchod, barový pult,
zariadená kuchyňa, príručný
sklad, sociálne zariadenia. Plocha:
170 m2 + terasa. Kontakt: m 0905
316 430.                     np − 1632
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2,3 alebo 4−iz−
bový zrekonštruovaný byt v dobrej
lokalite. Cena dohodou. Inf. m
0908 911 065.                np − 1644
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840.  

np − 1649
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve na
B.Nemcovej 32 (2. poschodie).
Cena dohodou. Inf. m 0905 326
368.                            np − 1220
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolných
Strhároch − po vnútornej rekon−
štrukcii (3 izby, kuchyňa). Dom má
spoločný dvor. Veľká záhrada, ga−
ráž. Inf. m 0948 209 983.  np − 1665
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu garáž vo V.
Krtíši na Okružnej. Inf. m 0918 667
539.                            np − 1666
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame prenájom priestorov
na Nemocničnej 20 vo V. Krtíši. Inf.
m 0905 898 467.            np − 1694

n Predám starší zrekonštruovaný
rodinný dom 6 km od V. Krtíša.
Cena: 17.000 euro alebo odstúpim
od úveru. Inf. m 047/42 922 00.

np − 1671
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej (7. poschodie, pôvodný
stav). Cena: 18.500 euro + dohoda.
Inf. m 0905 554 069.      np − 1683
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Odstúpime prevádzku kaviarne
s reštauráciou na SNP vo V. Krtíši.
Inf. m 0915 722 755.      np − 1695
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vo V. Krtíši predám pekný 1−iz−
bový byt v osobnom vlastníctve.
Cena dohodou. Inf. m 0905 491
638.                              np − 1701

n Predám 2−izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii na B.
Nemcovej. Cena: 18.500 euro. Inf.
m 0918 632 966.            np − 1708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na B.
Nemcovej. Inf. m 0908 527 535.  

np − 1709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž pri Zväzarme.
Cena dohodou. Inf. m 0911 246
205, 0908 478 632.         np − 1712
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam ubytovanie v 3−izbo−
vom byte (len zamestnanému ale−
bo dôchodcovi/dôchodkyni. Inf. m
0910 638 572.                np − 1715
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na SNP
16 (prerobený a kompletne zaria−
dený). Preferujem dlhodobý prená−
jom. Cena: 300 euro. Požadujem 2−
mesačnú zálohu. Inf. m 0903 550
414.                             np − 1716
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem menší 2−izbový byt
na M. R. Štefánika 9 (prerobený a
kompletne zariadený, satelit, inter−
net). Preferujem dlhodobý prená−
jom. Cena: 280 euro. Požadujem 2−
mesačnú zálohu. Inf. m 0903 550
414.                              np − 1717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
samote aj ornú pôdu (10 ha) okolo
domu. Cena dohodou. Inf. m 0919
262 030. Ďalej predám vlašské o−
rechy (lúpané) 10 kg, 1 kg/5,50 eu−
ro. Inf. m 0949 566 293.  np − 1718
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Pôtri.
Dom pozostáva zo 4 izieb, pred−
siene, kuchyne a kúpeľne s WC.
Rozloha domu je asi 160 m2.
Rekonštrukcia v rokoch 1997 −
2002. Všetky inžinierske siete, no−
vé okná, stropy, podlahy. Dve hos−
podárske budovy, dvor a záhrada.
Výmera pozemku je 2008 m2.
Cena: 45.000 eur, možná dohoda.
Inf. m 0907 276 717.         np − 1720

n Predám nový nepoužitý plynový
ohrievač vody TATRAMAT HK 120
K a elektrický ohrievač vody 150 l
s reguláciou teploty − vhodný aj na
kombinované využitie. Inf. m 0917
471 948.                     np − 1669
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám televízor OVP ORAVA s
uhlopriečkou 52 cm (málo použí−
vaný). Cena: 30 euro. Inf. m 0905
842 717.                       np − 1674

n Predám nepoužívané plynové
gamatky zn., LAMPART (2 ks 7 kW
a 1 ks 2,5 kW). Cena dohodou. Inf.
m 0917 879 932.           np − 1686
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 222 l chladničku CAN−
DY a detský hlboký kočík (oranžo−
vo − sivý). Inf. m 0908 903 959.  

np − 1687
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kombinovaný sporák
GORENJE za 150 euro, mrazničku
PHILCO (83 l) za 150 euro, rozťa−
hovačí gauč s úložným priestorom
(ročný) za 150 euro, vysávač za 20
euro a elektrický izbový ohrievač.
Inf. m 0949 680 757.        np − 1703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohovú (rozťahovaciu)
sedačku + kreslo (bordová eko−ko−
ža). Cena: 150 euro. Inf. m 0911
274 114.                      np − 1719

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.     np − 1244

n Predám Š−OCTAVIU Combi 1.9
TDi, r. v. 2005. Inf. m 0948 155 120.  

np − 1660
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám MITSUBISHI SPACE
STAR 1.9 D, r. v. 2002 (klíma, cen−
trál, ťažné zariadenie, spotreba 4,5
l). Cena: 2.900 euro. Inf. m 0903
205 770.                      np − 1705

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš in−
zerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

PONÚKA NA PREDAJ :
Suché Brezovo

Pekná chalupa, stodola, pozemok
2 165 m2.

Cena aj so zariadením
Cena : 51 000,− eur�

Veľký Krtíš
Čiast. zrekonštrovaný dom, 

pozemok 1 721 m2.
Cena : 45 000,− eur �  

Stredné Plachtince
Novostavba, pozemok 607 m2.

Cena : 28 000,− eur�

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

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21, 

mobil: 0905 358 389
e−mail: micha@micha.sk, 

www.micha.sk

− 4−izbový zrekonštruovaný byt
v OV na P.O.Hviezdoslava

− 3−izbový pôvodný byt v OV
na P.O.Hviezdoslava

− 2−zbový DB na B.Němcovej
Hľadáme absolventa/−ku 
na administratívne práce

STAVEBNÝ MATERIÁL
n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

AUTO − MOTO

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Predám dva matrace (skoro
nové), rozmery 90 x 200 cm. Inf.
m 0910 710 313.           np − 1680

n Predám Citroen Saxo 1,4 i,
r.v. 99,  5 dverový, centrál, el.
sťahovanie okien, klimatizácia.
Cena 800 eur. Inf.: 0905 611 924 

np −1700

n Prenajmem garáž na Píseckej
vo V. Krtíši (pri kombajne). Inf.
m 0903 581 293.         np − 1704
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n Predám dvojnápravový vyklápa−
cí prívesný vozík s bočnicami a
nájazdovými rampami, zn., IFOR
WILLIAMS, nosnosť 2500 kg. Max.
celková hmotnosť 3500 kg, r. v.
2010. Cena: 3.500 eur. Ďalej pre−
dám minibager YANMAR B 12, dve
lyžice 20 cm a 110 cm. Diesel.
Používaný, plne funkčný. Cena:
4.000 eur. Dohoda možná. Inf. m
0907 563 573.                 np − 1659
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU Combi 1.9
TDi, r. v. 2005. Inf. m 0948 155 120.  

np − 1660
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám MITSUBISHI SPACE
STAR 1.9 D, r. v. 2002 (klíma, cen−
trál, ťažné zariadenie, spotreba 4,5
l). Cena: 2.900 euro. Inf. m 0903
205 770.                       np − 1705
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VAZ 21073, r.v. 1996 (o−
jazdené). Cena dohodou. Inf. m
0905 337 622.                 np − 1713

n Predám detský snowboard (výš−
ka 120 cm) a topánky č. 38. Cena:
100 euro. Inf. m 0905 466 036.  

np − 1693

n Predám kombinovaný kočík v
100 % stave + vajíčko vo farbe ko−
číka. Inf. m 0905 365 443.  

np − 1688

n Predám jablká bez postreku a o−
vocné stromky. Inf. m 047/48 873
25.                               np − 1599
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0907
226 357.                      

np − 1603
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0918
229 419.                        np − 1604
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám diskovú sejačku (šírka 3
m) a brány. Inf. m 0905 315 148.  

np − 1606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám očistené širokprsé mor−
ky. Cena: 3,70 euro/kg. Inf. m 0907
871 019.                        np − 1625
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                 np − 1636
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nPredám králiky Vss a Kal.  Inf. m
0911 154 680.               np − 1640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu, jačmeň, kuku−
ricu, cena za 1 q 20,00 euro. Ďalej
predám asi 150 kg ošípanú, cena
1,70 euro/kg a komplet dojacie za−
riadenie (cena dohodou). Inf. m
047/48 94 420.                np − 1653
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0904
668 230.                        np − 1657
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka NO. Inf. m
0904 692 915.                  np − 1682
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám agátový med. Inf. m
0907 917 086.                 np − 1684
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané aj porazím. Inf.
m 0905 947 868.              np − 1685
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám psíky − jazvečíky hlad−
kosrsté. Cena dohodou. Inf. m
0907 194 442, 047/48 964 87. 

np − 1690
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám konzumné zemiaky. Inf.
m 047/48 831 12 − volať večer. 

np − 1696
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá a prasce. Inf.
m 0949 474 277.          np − 1706
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám morky. Cena dohodou.
Inf. m 0917 728 911.     np − 1711

lHľadám si prácu ako vodič MKD.
Som vyučený automechanik, mám
prax v EÚ aj mimo EÚ. Aj ako
striedač. Nástup možný ihneď. Inf.
m 0915 817 329.          np − 1650
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam prácu čašníčky v
Rakúsku. Podmienka: znalosť
nemčiny. Ubytovanie a 1x denne
strava zadarmo. e−mail:
hannes.ponhold@gmx.at 

np − 1672
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam prácu v Rakúsku v o−
vocných sadoch. Podmienka: zna−
losť nemčiny a VP. e−mail: han−
nes.ponhold@gmx.at

np − 1673

l Hľadám si prácu ako predavač−
ka, pomocná sila v kuchyni alebo
ako upratovačka. Mám 25 rokov a
som z V. Krtíša. Inf. m 0918 928
404.                              np − 1692
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lOpatrím staršieho človeka alebo
dieťa. Inf. m 0949 304 609.  

np − 1707
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                      np − 1806

n Predám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 1355

n Predám overlovku za 50 euro.
Inf. m 0903 573 657.       np − 1637
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám invalidný vozík (4−kole−
sový). Cena dohodou. Inf. m 0903
573 657.                       np − 1638
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n TEPOVANIE. Inf. m 0904 570
633, 0949 792 112.          np − 1651
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim starožitnosti − obrazy,
porcelán, mince a striebro. Inf. m
0902 813 066.              

np − 1654
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám náhrobný kameň aj s
poklopmi (jednohrob). Cena doho−
dou. Inf. m 0915 958 021. 

np − 1655

n Oprava a výmena ústredného
kúrenia. Inf. m 0904 880 716. 

np − 1661
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám drevené brikety. Inf. m
0908 032 473, 0907 330 228. 

np − 1667
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MAĽUJEM l STIERKUJEM.
DOBRÁ CENA. Inf. m 0904 543
385.                             np − 1675
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám diely na sústruh a sú−
stružnícke nože. Inf. m 0907 365
988.                             np − 1677
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje ZO Slovenského zvä−
zu zdravotne postihnutých funk−
čný počítač a tlačiareň? Inf. m
0918 770 982.                np − 1698

n Pečiem koláče a torty. Inf. m
0915 347 416.                  np − 1702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lieky z Božej lekárne vás vylie−
čia, ak poviete, čo vás trapi a za−
voláte na m 0917 103 875.  

np − 1710
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám strelnú zbraň − guľobro−
ková kozlica, zn., ZH 324. Cena do−
hodou. Inf. m 0905 337 622.

np − 1714

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE
OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

n PREDÁM ZEMIAKY, CIBUĽU,
KAPUSTU, KŔMNE ZEMIAKY A
KVALITNÉ A ZDRAVÉ JABLKÁ.
AJ DOVEZIEM. Inf. m 0905 497
133.                           np − 1497

n Predám metrový textil 
− na kostýmy. Cena dohodou. 
Inf.: m 0907 281 092  np−1835

n Reštaurácia TENIS prijme
absolventka/ ku

Inf. m 0907 824 973 np−1088

l Opatrovateľka s praxou opatrí
starších ľudí v blízkom okolí V.
Krtíša. Inf. m 0911 152 658.  

np − 1676

l Hľadám predavačku do kveti−
nárstva. Inf. m 0910 710 313. 

np − 1679

RÔZNE

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,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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n Zemné a výkopové práce. Inf.
m 0908 032 473, www.ambeu.sk  

np − 1169

n AUTODOPRAVA od 0,33
eur/km. Inf. m 0907 840 647.  

np − 1106

n MINIBAGER −
zemné a 

výkopové práce. 
0907 840 647.

np − 1106

n PNEUSERVIS AUTO−MOTO −
MJ, Železničná 18, V. Krtíš ponú−
ka: výmenu pneumatík, komplet
pneuservis, kompletnú geomet−
riu vozidla. Otváracie hodiny:
pondelok − piatok 8.00 − 16.30 h.,
sobota na objednávky. Inf. m
047/48 310 90, 0905 747 159.  

np − 1615

ZOZNÁMENIE

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

l Kto daruje, príp., 
predá módny časopis 

PRAMO so strihmi 
zo 60. až 80−tych rokov? 

Inf. & 0911 264 102.       
np − 1699

l Hľadám skromného nefajčia−
ra, katolíka okolo 57 rokov na
zoznámenie. Osamotenému
človeku je smutno − každý po−
trebuje lásku a pochopenie.
Inf. m 0919 030 582 − Zuzana.   

np − 1697

NA  BEZPLATNÉ  
OŠETREN IE  

svetelnou terapiou 
BIOPTRON  BIOPTRON  do ambulancie 
v priestoroch VšNsP, n.o., 

V.Krtíš na 1. posch.
Tel.kontakt: 0903 289 1450903 289 145

Zepter MEDICAL 
vás pozýva 



Ako Tibor Kiššimon povedal, bolo
to prvý raz, čo sa zapojil do našej
súťaže a veľmi sa teší, že sa mu
podarilo hneď aj vyhrať. Nemá ne−
jaký špeciálny recept na tipovanie,
riadi sa tabuľkami a vlastnou intuí−
ciou, podľa toho, ktoré mužstvo v
zápase potrebuje získať body. Táto
taktika z jeho strany slávila úspech
a z Pokroku si za víťazstvo vyslúžil
30 eur, ktoré, ako povedal, poputu−
jú do rodinného rozpočtu. Sleduje
samozrejme aj európsky a svetový
futbal a sem−tam sa mu zadarí u−
hádnuť aj výsledky takýchto zápa−
sov.

Zo Šiah si pre výhru pricestovala
Zsófia Orlai. I keď už niekoľko ro−
kov býva v tomto mestečku, náš o−
kres navštevuje pravidelne, preto−
že tu kedysi žila. Do futbalovej ti−

povačky v Pokroku sa zapája už
niekoľko rokov. Ako nám výherky−
ňa povedala, druhé miesto ju ne−
smierne potešilo, i keď od hlavnej
výhry ju delil iba bod. Pri tipovaní
sa riadila výsledkami v tabuľkách,
ale vsadila aj na náhodné tipy, kto−
ré jej vyšli. Okresné noviny si ku−
puje vo Vinici, kde v minulosti bý−
vala 20 rokov. Pani Zsófia, ktorá už
raz vo futbalovej tipovačke obsadi−
la prvú priečku, sa zapájala do po−

dobných súťaží aj v Nitrianskych
novinách a v ÚJ SZÓ. Blízko k ti−
povaniu má aj jej otec, František
Petényi, ktorý teraz nemal také
šťastie ako jeho dcéra, ktorá zo
športov obľubuje aj hokej a korču−
ľovanie. "Mám radosť, že vinickí
futbalisti sa stali jesenným maj−
strom súťaže. Želám im, aby aj v
jarnej sezóne dosiahli dobré vý−
sledky. Aj môj syn Oto hráva fut−
bal aktívne v žiackom oddieli.

Veľmi pekne vám ďakujem za
výhru, 20 euro podelím svojim
trom deťom." 

S dcérkou Ritou prišiel do redak−
cie Jozef Kováč z Vinice, ktorý sa
umiestnil na 3. mieste a ku „kože−
nej“ má veľmi blízko. Futbal hráva
aktívne už 19 rokov. Momentálne
chytá za Hrušov. "Je to moja pr−
vá výhra z Pokroku. Pred tromi
rokmi som tipoval aj v ÚJ SZÓ a
skončil som na 3.mieste." Pán
Jozef v tejto sezóne držal palce
Hrušovčanom, ale aj Viničanom.
"Mám veľmi rád futbal, no je
smutné, že o tento krásny šport
mladí ľudia neprejavujú taký zá−
ujem, ako tomu bolo kedysi." A
čo Jozefovi Kováčovi robí v živote
najväčšiu radosť? "I keď bol tento
rok dosť zlý, najväčšiu radosť
máme z našej dcérky, ktorá sa
veľmi dobre učí. Veľmi si želám,
aby bol rok 2013 lepší." 

Najlepším futbalovým tipovačom
gratulujeme a už teraz sa tešíme
na marec 2013, kedy rozbehneme
novú tipovačku, v ktorej budú mať
na začiatku všetci rovnaké šance
vyhrať peniaze z Pokroku.

−ed−ms−
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Víťazom futbalovej tipovačky sa
stal jej nováčik − Tibor Kiššimon

z Veľkých Zlievec

Tretie miesto si vytipoval 
Jozef Kováč s dcérkou Ritou

Zsófia Orlai sa tešila z 2. miesta,
od výhry ju delil jediný bod

Prvenstvo si odniesol tipujúci nováčik 
Do poslednej chvíle bola jesenná časť futbalovej tipovačky napínavá a rozuzlenie prinieslo až po−

sledné kolo. Takmer počas celej súťaže suverénny PhDr. Dušan Vladovič sa nakoniec musel uspokojiť
so 4. miestom, určite však zabojuje na jar a triumf si nenechá ujsť. Záver tipovačky najlepšie zvládol
Tibor Kiššimon z Veľkých Zlievec, ktorý ju o jeden bodík vyhral.

V IV. lige sa
hráčom Modrého
Kameňa nepoda−
rilo postaviť kom−
pletné mužstvo 4
hráčov a do

Lučenca proti ich E−mužstvu cesto−
vali iba traja. Už na začiatku tak pre−
hrávali 5:0. Ostatné družstva z náš−
ho okresu sa stretli vo vzájomných
súbojoch. V napínavom zápase sa
hráči  ŠKST  a−spektrum V. Krtíš B
rozišli s Balogom A remízou. V dru−
hom okresnom derby nestačili hráči
Želoviec na M. Čalomiju. Široká
hráčska základňa v Lučenci dovolila
ich oddielu postaviť aj mužstvo z
mladých hráčov, ktorí sa do súťaže
zapojili v tomto kole pod názvom
STK Lučenec−Kalinovo F a doplnili
tak tabuľku na 10 tímov. 

Výsledky III. liga: 
l STO MŠK Brezno A −  ŠKST
a−spektrum V. Krtíš A 18:0; 

l Stavbár B. Bystrica A − ŠKST
a−spektrum V. Krtíš A 17:1;

IV. liga:
l Jednota Málinec − STK

Lučenec−Kalinovo D 8:10;  
l ŠKST  a−spektrum V. Krtíš B
− Ipeľ Balog nad Ipľom A 9:9; 
l STK Lučenec−Kalinovo E −

Slovan M. Kameň 13:5;
l Viktoria Želovce A − TJ 

M. Čalomija A 7:11; 
l STK Lučenec−Kalinovo C  −

STK Lučenec−Kalinovo F  18:0;  

− P. GAŠPAROVIČ −

TABUĽKA PO 4. KOLE: 

Prvé víťazstvo Malej Čalomije
Stolní tenisti  ŠKST  a−spektrum V. Krtíš A zatiaľ veľa vody v III. lige

nenamútili a nedarilo sa im ani v ostatnom dvojkole s mužstvami z če−
la tabuľky, proti ktorým nastúpili v značne oklieštenej zostave a v
dvoch zápasoch uhrali iba jeden bod. 

30
eur

20
eur

10
eur

Redakcia venovala 60 eur víťazom futbalovej tipovačky



n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf.
m 0918 876 715.          np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový šrotovník, cirku−
lárku a veľké koryto. Inf. m 0944
947 031.                     np − 1729

n Predám dve váľandy s úlož−
ným priestorom. Cena dohodou.
Inf. m 0903 257 020.     np − 1722
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme kompletne upra−
vený 3−izbový byt na Železničnej
17. Cena dohodou. Inf. m 0908
388 827.                    np − 1723
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor MT 8 −
132,2 aj s príslušenstvom. Inf. m
0907 120 757.              np − 1724
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PO UZÁVIERKE

Program súťaže: 10.00 − 10.15 hod. − otvorenie a začiatok súťaže, 
10.15 − 12.00 − eliminácie + finále kata a kobudo, 
12.00 − 13.00 − prestávka, odovzdávanie cien, 
13.00 − 15.00 − eliminácie + finále kumite, 
15.00 − 15.30 − odovzdávanie cien

Na prvý novembrový týždeň ne−
zabudnú deti z celého Slovenska
a dokonca aj z českého Nového
Jičína, ktoré strávili so svojimi ro−
dičmi predĺžený nádherno−straši−
delný víkend v Hoteli Aquatermal
Dolná Strehová. Prišlo ich sem vy−
še tridsať (a každé malo vo svojej
batožine pribalenú aj strašidelnú
masku), čo je tretina celkovej uby−
tovacej kapacity hotela, ktorý ich
prítomnosťou doslova ožil. K úžas−
nej atmosfére prispeli pracovníci
hotela ale aj profesionálni animáto−
ri, ktorí pripravili trojdňový prog−
ram. Animátori deti nielen zabáva−
li, ale podnecovali aj tvoriť v rámci

aktivít. Zapojili ich do výzdoby ho−
tela, zabávali sa s nimi pri tvorbe
koláží, šantili v bazéne i na disko−
téke. Keď unavili deti, pokračovali
v zábave pre dospelých − prekva−
pili ich Drakulovinami. Určite neza−
budnuteľným pre všetkých deti − i
hotelových hostí bol pochod hote−
lom, kedy deti v maskách vystraši−
li koho mohli. Je veľmi ťažké do
pár riadkov vtesnať zážitky tridsia−
tich detí z troch dní, jednou je však
isté − v nedeľu, keď sa balili a lúči−
li, v očku nejedného sa zaleskla sl−
zička smútku za novými kamarátmi
a nezabudnuteľnými zážitkami. 

− red − 

POZVÁNKA NA SKVELÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE
Vážení športoví priatelia, čitatelia Pokroku,

členovia Karate klubu Veľký Krtíš srdečne pozývajú všetkých
priaznivcov a priateľov športu na 

SÚŤAŽ V  KARATE A KOBUDO
v sobotu 24. 11. 2012 od 10.00 hod. 

v mestskej športovej hale vo Veľkom Krtíši. Všetkým 
návštevníkom prajeme pekný športový zážitok. Vstup je zdarma.

Veľkokrtíšski karatisti boli účastníkmi majstrovstiev sveta  
organizácie WTKA World Traditional Karate Association, ktoré 
sa konali od 1. do 4. novembra 2012 v talianskom mestečku 

Marina di Carrara v Toskánskom kraji. Viac nabudúce.

STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN 
V HOTELI AQUATERMAL

n Darujem psíka SHI − TZU do dob−
rých a starostlivých rúk. Vhodný ako
spoločník pre starších ľudí. Inf. m
0903 184 957.              np − 1725n Predám BMW na súčiastky,

volant na opačnej strane. Inf. m
0903 184 957.             np − 1726

n Predám drevené okná s vnú−
tornými žalúziami (bez rámov),
terasové dvere s okenicou.
Lacno. Inf. m 0903 184 957.

np − 1727

n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
047/48 313 15, 0903 25 81 43.

np − 1730

Vstupenky objednávajte na tel. č.: 047/48 91 211, 0907 194 503

Nezabudnuteľné zážitky si z hotela
Aquatermal D. Strehová 

odnieslo tridsať detí

ZA DARČEKMI 
CESTOVAŤ NEMUSÍTE...

... chceli by vás o tom presvedčiť niektorí naši podnikatelia, ktorí
ponúkajú svoje služby a tovar v našom okrese. Postupne budeme

uverejňovať ich tipy na vianočné darčeky všetkého druhu
− lacnejšie i drahšie, zábavné i praktické. Pripojte sa nám k nám 
a v duchu hesla: "Prečo nakupovať darčeky inde, keď ich môžeme 
aj v našom okrese" a vyberte si z ponuky našich obchodníkov,

predajcov, dílerov i poskytovateľov služieb. 
Bližšie informácie pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí by chceli

ponúkať svoj tovar alebo služby prostredníctvom našej prílohy
získate priamo v redakcii Pokrok alebo na telefónnom  čísle

 047/ 48 303 42, mail: inzercia.pokrok@stonline.sk 047/ 48 303 42, mail: inzercia.pokrok@stonline.sk

n Na predaj mletá červená papri−
ka KALOCSAI. Cena: 9,00 euro/kg.
Inf. & 0949 788 582.        np − 1731


