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Milovaná maminka ANNA ŽLNKOVÁ!
Často na Teba myslíme, v duchu sa 

s Tebou rozprávame a radíme. 
Ďakujeme za všetky krásne spoločné

chvíle. Bolo nám s Tebou dobre.
17. februára uplynie 6 rokov 

od skonu našej drahej maminky 
a starkej  ANNY  ŽLNKOVEJ z V. Krtíša.

Venujte jej, prosím, tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti Iveta a Igor a vnuk Matej.

Spomienka 
na maminku

"Mama, prvé slovo dieťaťa, 
ktoré má neuveriteľnú moc. 

Už ho nemáme komu povedať. 
Odišla si tíško, sama a bez rozlúčky.
Tvoj odchod veľmi bolí, mami. Všade

hľadáme Tvoj chápavý pohľad, láskavé
pohladenie Tvojich dlaní a vôňu 

materinskej lásky. Veľmi nám chýbaš."

Oznamujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, že 2. 2. 2013 

nás po ťažkej chorobe opustila naša 
milovaná mamička, starká a svokra 

EVA SÝKOROVÁ z Veľkého Krtíša vo veku 77 rokov.  
Naše poďakovanie patrí MUDr. Zore Surkošovej za dlhoročnú

zdravotnú starostlivosť a primárovi MUDr. Norbertovi Kučerkovi
a pracovníkom geriatrického oddelenia vo VšNsP, n. o., vo

Veľkom Krtíši za milý a chotný prístup. 
Spomienku na Teba nám nikto nevezme. 

Syn Zoltán s manželkou Agnesou, dcéra Jana s manželom
Antonom, vnuci Zoltán, Tomislav a Stanislav, bratranec Rudolf 

s manželkou, švagriná Gizka s rodinou a ostatní príbuzní. 

Budeš nám 
veľmi chýbať

"Šťastný si, ak takého
druha vybrať vieš, 

s ktorým 
aj šedinami obelený

až do samej 
staroby dožiješ."

MÁRIA a Ján
HRIECHOVCI

uzavreli 
manželstvo

14. februára 1953.
A dnes s pýchou 

a s láskou pochváliť 
sa môžu, veď už 

60 rokov bok po boku
spolu žijú.

Spoločný život priniesol im mnoho,
my môžeme len klobúk sňať a s obdivom im

zaželať: Každá ďalšia chvíľa nech je pre
Vás diamantová, ako diamant nezničiteľná 

a pritom nádherne jedinečná. 
S láskou a vďakou blahoželajú deti Valika,

Manika, Jano, Erika a Attila s rodinami.
Za všetkých starkým pusu posielajú pravnúčatá 

Viktorka, Nelka, Lacko, Nicolasko a Miško.

Blahoželanie k diamantovému výročiu sobáša Vždy budeš pre nás
jediný

Dvanásteho februára, t. r., obráti
v knihe života list na 70. strane

náš drahý JÁN ŽILKA 
z Dolnej Strehovej. 

K významnému jubileu sa mu 
jeho najbližší prihovárajú týmito
slovami: "Vieš, ako chutí práca,
vieš, ako vonia pot. Mladosť sa

kdesi vzadu stráca, tak ako
sviečky knôt. Dnes Tvoje ruky

ťažké od práce už majú právo na
oddych. Zostaň tu s nami, otecko.
Nikdy neodíď. Aj keď Ti hlavu 

kryjú šediny, vždy budeš pre nás jediný. Aj napriek Tvojim
vráskam hreje Ťa naša láska. Prajeme Ti šťastie, zdravie,

nech Ti naša láska nikdy nezhrdzavie." 
Do ďalších rokov života Ti zo srdca želá všetko dobré
manželka Milka, s ktorou si sa v tomto roku dožil 

46 rokov spoločného života. 
K blahoželaniu sa pripájajú syn Ján 

s manželkou, dcéra Ivana 
s priateľom, vnuci Janko a Martinka
a sladkú pusu starkému posielajú

Paťko a Maťko. 

4211 M 26 záhradníctvo − sadovnícka 
a krajinárska tvorba

4236 M ekonomika pôdohospodárstva
4210 N 11 agropodnikanie − agroturistika
6405 K pracovník marketingu 

− cestovný ruch
3916 M životné prostredie
4511 L záhradníctvo − 2−ročné 

nadstavbové štúdium

4571 H záhradník
4569 H viazač − aranžér kvetín
6460 H predavač
2964 H cukrár
3668 H montér 

suchých stavieb

4572 F poľnohospodárska 
výroba

2982 F potravinárska 
výroba 

60.

Stredná odborná škola v Želovciach
Tel. 047/489 32 81, 0907 484 692

e−mail: riaditel@soszelovce.sk, www.soszelovce.sk
pre školský rok 2013/14 ponúka 

pre záujemcov štúdium v nasledovných 
študijných a učebných odboroch: 

4−ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

3−ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY

2−ROČNÉ 
UČEBNÉ ODBORY
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"Do večnosti odišiel si spať, zaplakal
každý, kto Ťa pre Tvoju dobrotu 

a lásku mal rád. Odišiel si od nás, 
my zostali sme v žiali, no vždy budeš 

v srdciach tých, ktorí Ťa veľmi milovali.
Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, 
i keď si veľmi s nami chcel byť."

S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že 30. 1. 2013 dotĺklo srdce nášho 
milovaného syna, manžela, tatinka, 

brata, zaťa, švagra, krstného syna a krstného otca 
JAROSLAVA ČEMANA z Veľkého Krtíša vo veku 38 rokov. 
Touto cestou sa chceme poďakovať primárovi interného 

oddelenia MUDr. Jozefovi Kanyóvi, MUDr. Tomášovi Resutíkovi,
lekárom a sestričkám z interného oddelenia vo VšNsP, n. o.,

vo Veľkom Krtíši za vysoko humánny prístup a vzornú 
zdravotnú starostlivosť. Zvlášť ďakujeme kolegom − 

pracovníkom Mestskej polície vo Veľkom Krtíši za dôstojnú 
rozlúčku s našim drahým Jarkom a ich nezištnú pomoc, ktorú
nám preukázali v tejto ťažkej životnej chvíli. Naše poďakovanie

patrí celej rodine, priateľom, susedom
a všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
S láskou a úctou spomínajú: rodičia, manželka Monika, 

deti Bianka a Natálka, sestra Janka a ostatná smútiaca rodina.  

Kto s Tebou žil, ten
vie, čo stratil

"Mal som Vás všetkých rád, a chcel
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď

som musel do večnosti ísť."
Aj po piatich rokoch budeme 

s bolesťou spomínať na nášho 
milovaného manžela, ocka, starkého,

brata, svata a švagra 
LADISLAVA NEMČOKA z Neniniec, 

ktorý nás opustil 14. 2. 2008. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú 

s nami. Smútiaca manželka Veronika, syn Ladislav s manželkou
Katkou, dcéra Aneta s manželom Rolandom, vnúčatá Attila 
s manželkou Gabikou, Katka s priateľom Miškom,  dvojičky
Rajmund a Ronald, súrodenci s rodinami a ostatná rodina.

Žiarila z teba láska
a dobrota

"Lúčim sa s Vami moji milí, srdce mi
dotĺklo, odišli sily." 

S hlbokým žiaľom oznamujeme, 
že 28. 1. 2013 zomrel náš drahý otec 
ONDREJ PATVAROŠ z Veľkého Krtíša

vo veku 68 rokov. 
S bolesťou v srdci spomínajú: synovia

Robko a Andrejko a sestra zosnulej
manželky Anny Ivetka s rodinou.

Kniha života 
sa zavrela

"Odišiel si rýchlo a nečakane. 
Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly.

V našich srdciach ostaneš vždy s nami."
Dňa 7. 2. 2013 uplynul rok, keď nás po
ťažkej chorobe opustil náš syn a brat
JURAJ PETRÁŠ vo veku 50 rokov z

Kamenných Kosíh. 
S úctou spomínajú: mama Margitka 

a bratia Ladislav, Peter a Pavel rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú

spomienku.

V našich srdciach
ostaneš vždy s nami

Dňa 11. 2. 2013 oslavuje krásnych 
89 rokov pán PAVEL SVORNÍK 

zo Želoviec. 
Jeho najbližší mu pri tejto príležitosti

posielajú srdečné blahoželanie:
"Strieborné vlasy zdobia Tvoju tvár,
veď už nie si najmladší, veď máš 

rôčkov pár. Keď sa Ti život 
najsmutnejší bude zdať, keď more sĺz
Ťa každý úsmev bude stáť, keď nikto 
nepochopí, čo je bolesť v srdci mať, 
útechou Ti musí byť, že môžeš žiť 
a máš koho milovať. 
K Tvojim vzácnym 
89. narodeninám 

Ti chceme zdravie, šťastie a lásku priať, lebo 
to jediné Ti môže život darovať."

Blahoželajú: syn Jozef s rodinou a dcéra Erika s rodinou.

Kým Teba máme, nie sme sami

Narodili sa:
4. 1. Lucas Parajňák, 17. 1. Nikolas Kováč, 20. 1. Elisabeth
Kortišová, 25. 1. Viktória Grešková, 23. 4. Laura Tóthová,  30. 4. Ján
Kováč, 18. 5. Michal Brém, 23. 5. Ivana Liptáková, Michal Kováč, 12.
6. David Kováč, 16. 6. Viktor Šramka, 9. 7. Lujza Kozáková, 31. 8.
Kristína Ivaničová, 4. 10. Kevin Jekkel, 23. 10. Nina Koštová, 26. 11.
Vanesa Oláhová, 18. 12. Luna Liliána Paradiso, 29. 12. Peter Kováč 
Zomreli: 
11. 1.  Apolónia Černáková (nar. 9. 2. 1908), 3. 2. Jozef Ivanič ( 9.
12. 1934), 18. 2. Margita Püšpökyová (09. 11. 1928), 24. 2.  Jozef
Lentvorský (11. 6. 1920), 2. 3. Ema Tóthová (11. 9. 1926), 5. 3. Emília
Kuráková (28. 9. 1921), 11. 3. JUDr. Ján Javorský (21. 6. 1920), 23.
3. Jolana Halajová (1. 1. 1934), 22. 4. Viera Svinčiaková (12. 9. 1954),
9. 5. Jozef Ivanič (15. 9. 1927), 26. 5. Mária Kupková (1. 4. 1917), 24.
5. Katarína Káššayová (10. 9. 1933), 28. 5. Anna Ilenčíková (2. 11.
1919), 23. 6. Štefánia Vaškorová (18. 12. 1928), 24. 7. Zlatena
Bartošová (24. 1. 1932), 1. 8. Albert Srník (26. 6. 1927), 5. 8. Elena
Kováčová (3. 11. 1942), 21. 9. Anna Černáková (28. 5. 1928), 6. 10.
Alžbeta Hromadová (18. 3. 1928),  6. 11. Mária Banská (26. 2. 1917),
7. 12. Ján Strmý (4. 9. 1944) 

V roku 2012 nás opustili 
títo občania okresu Veľký Krtíš 

Matričný úrad Modrý Kameň

Blahoželanie pre pani Elenku Kókayovú
Milá Elenka! 

8. február je pre Teba významným
dňom. Oslávila si krásne životné

jubileum v kruhu svojej milej 
rodiny a priateľov. 

Všetci Ti prišli zablahoželať 
a oslaviť s Tebou krásu Tvojho
láskavého a veľkorysého srdca. 

Ja Ti i touto cestou chcem popriať
pevné zdravie, životný optimizmus

a ešte veľa šťastných rokov. 
Nech dotyk Tvoje priateľskej ruky
ma stále pri srdci
hreje, lebo bez

priateľov na svete
žiť zle je. 

Priateľka Oľga 
s rodinou.

Zomreli: 3. 1. Ladislav Zaťko (nar. v r. 1944), 15. 1. Tibor Péter
(1941), 17. 3. Valéria Mäsiarová (1934), 21. 4. Ladislav Martin (1951),
23. 4. Zoltán Foglár (1950), 28. 4. Jozef Zatyko (1936), 23. 5.
Ladislav Ujlaki (1972), 28. 5. Ladislav Ďord (1957), 14. 8. Ladislav
Jakab (1923), 30. 8. Helena Balgová (1931), 29. 11. Rozália
Gyorgyová (1934), 4. 12. Štefan Zaťko (1965), 14. 12. Margita
Zaťková (1946)

Matričný úrad Čebovce



Proti bol vtedajší kňaz z Ríma
Valentín, ktorý napriek zákazu mla−
dých zaľúbencov pozýval k sebe a
tajne ich sobášil. Cisár Claudius sa
dozvedel o tejto jeho činnosti a dal
Valentína uväzniť a neskôr popraviť.
Podľa legendy sa Valentín v žalári
zaľúbil do slepej žalárnikovej dcéry,
ktorú vyliečil. Posledný dopis, ktorý
jej poslal 14. 2. 296 niesol podpis
"Od Tvojho Valentína". Aj preto sa
pre zamilované listy neskôr ustálil
názov valentínky.  V roku 496 pápež
Gelasius vyhlásil 14. februára za
sviatok sv. Valentína. Neskôr sa ten−
to deň stal dňom milencov a sv.
Valentín ich patrónom. Aj keď je
pravda okolo Valentína nejasná a
nezachovali sa o ňom žiadne fakty,
príbehy hovoria o jeho obrovskom
súcite a hrdinstve. 

Zamilovanosť 
je najkrajšia

Svätý Valentín je patrónom zaľúbe−
ných, ktorí vykročili na cestu lásky.
Zamilovanosť je prvé obdobie lásky.
Je najkrajšie, no musí skončiť šťast−
ným zánikom a prejsť k láske. Ak
medzi dvoma zaľúbenými má rásť
láska a nie iba zaľúbenosť, musia
spoznať aj svoje chyby a musia sa
naučiť si ich tolerovať. Láska prichá−
dza vtedy, keď jeden toho druhého
má rád práve preto, že je taký, aký
je, keď pochopí, že je jedinečný v ce−
lom vesmíre. A že sa to dá nielen v
románoch, ale aj v reálnom živote,
dokazujú mnohé životné osudy, kto−
ré vám prinášame aj na stránkach
našich novín. Dlhoročné manželstvá,
v ktorých vydržali vo vzájomnej láske
a úcte partneri 50, 60 i viac rokov sú
aj v našom okolí. Žiaľ, pripadá nám,
že ich je stále menej. Na svetlo sve−
ta sa skôr dostávajú príbehy, kedy
horúca láska prvých dní, či rokov
prešla postupom času do zloby, urá−
žania ba až nenávisti. 

Z lásky ostala 
nenávisť

Láska bola určite aj na začiatku
vzťahu Pavla (52) a jeho družky 42−
ročnej Alžbety z Ipeľského
Predmostia, ktorí v dobrom, a v o−
statných rokoch častejšie v tom
zlom, vydržali spolu 19 rokov. Žiaľ,
nenávisť v poslednom období pre−
mohla vzájomnú lásku a v partner−
skom vzťahu sa čoraz častejšie vy−
skytovali hádky, zvady, spory ba až
fyzické násilie. Aj v posledný januá−
rový deň vyvrcholil ich vzájomný
konflikt do fyzického útoku Pavla na
svoju družku. So sekáčikom na ľad
ju naháňal po dome a žena sa za−
chránila iba útekom na ulicu.
Privolaní  policajti nebezpečne sa vy−
hrážajúceho násilníka zatkli. V sobo−

tu 2. 2. na neho sudca na návrh pro−
kurátora uvalil väzbu pre trestný čin
nebezpečného vyhrážania sa a ob−
medzovania osobnej slobody. Za to−
to vyčíňanie mu hrozí trest na 6 me−
siacov až 3 roky.    

Sex k láske patrí 
Krásnym vyvrcholením lásky milu−

júcich sa partnerov je sex. Žiaľ, čas−
to pri sexe chýba láska, či vôbec ne−
jaké partnerstvo. Tak tomu, pravde−
podobne, bolo aj v prípade Márie A.
(44) a Jána J.(64). Títo dvaja ľudia ži−
jú vo Vinici neďaleko seba už niekoľ−
ko rokov. Ako nám povedala Mária,
Ján k nej a jej druhovi Štefanovi B.,
s ktorým teraz žije, často chodieval.
Spolu občas popíjali a aj ho nacho−
vali. Za to im pomohol s niektorými
prácami okolo domu. Aj vo štvrtok

31.1. prišiel Ján už skoro ráno do ich
domu. Mária: "Prišiel už okolo
siedmej ráno a bol opitý. Bol tu
asi dve hodiny a potom odišiel."

Ján, podľa vlastných slov, išiel na−
vštíviť dcéru, ktorá býva v inej časti
obce. Poobede sa však vrátil a to v
riadne potrundženom stave. O tom,
prečo prišiel Ján opäť na návštevu k
Márii, a čo sa stalo v dome, sa však
ich výpovede zásadne líšia.
Mária: "Prišiel asi o pol druhej,
keď môj druh s kamarátom opra−
vovali strechu na dome. Boli sme
v kuchyni sami, keď mi odrazu
povedal "Daj mi pi..." Odmietla
som a odsotila som ho. On ale
znovu prišiel ku mne a chytil ma
pod krkom. Znovu som protesto−
vala, tak sa ma pustil a otočil sa k
dverám, asi že odíde."  
Ján: "Nie je pravda, že by som jej

dával nejaké sexuálne návrhy.
Veď už mám skoro 70 rokov. Ja to
už mám za sebou. Ja som si chcel
u nej iba ohriať polievku. Ale ona
sa začala hádať, nadávať mi. Tak
som sa otočil, že odídem preč." 

Čo sa však stalo potom, si ani je−
den z nich nevie vysvetliť. Keď bol
Ján k Márii otočený chrbtom, zobra−
la nôž, ktorý ležal na stole a bodla ho
do pravej strany chrbta. Ján potom
vyšiel na dvor, kde prevrátil škridlami
naložený fúrik. Kričal pritom: "Ona
ma pichla! " To už zišiel zo strechy
aj Máriin druh Štefan, ale ako hovo−
rí, nevidel na chrbte žiadnu krv a po−
slal Jána domov, že je opitý. To, že
mali vypité, priznávajú aj Mária aj
Ján. Podľa informácie z polície, oba−
ja mali približne 3 promile. 
Ján sa teda pobral potom domov, a

až potom jeho kamaráti zavolali sa−
nitku i políciu. 

Primár úrazovej chirurgie vo
Všeobecnej nemocnici s poliklinikou,
n.o., V. Krtíš MUDr. Richard Resutík:
"Pacienta sme prijali s bodným
poranením hrudníka vpravo hore,
s následným krvácaním do hrud−
nej dutiny. Pľúca zasiahnuté ne−
boli, ale krvácanie pokračovalo.

Bolo treba urobiť drenáže. V sú−
časnej dobe je už pacient stabili−
zovaný a mimo ohrozenia života.
Predpokladám, že ho prepustíme
v priebehu týždňa." 

Trpiaca materinská
láska

Zatiaľ čo Ján v bolestiach trpí na
nemocničnom lôžku a odmieta, že
by od Márie požadoval sex, Mária to

doma vo Vinici rozhodne tvrdí. Čo ju
však viedlo k tomuto skratovému ko−
naniu, si nevie vysvetliť, ale vraj aj
Jánovi povedala, že s nervami nie je
v poriadku. Mária: "Ako mi pred ro−
kom tragicky zahynul syn, som s
nervami hotová. Neľutujem, že
som ho bodla a nevadí mi, keď
pôjdem sedieť." 
Čo sa vlastne stalo, a ako to naozaj

bolo, musí vyriešiť policajný vyšetro−
vateľ. Ten zatiaľ vzniesol Márii obvi−
nenie pre trestný čin ublíženia na
zdraví. Je stíhaná na slobode, ale
hrozí jej trest od 6 mesiacov až do 2
rokov. 

Nezabudnite 
na sv. Valentína

Aj keď tieto dva príbehy hovoria o
temnej strane lásky, láska je stále
tým najkrajším citom. A aj keď svia−
tok sv. Valentína oživili na začiatku
20. storočia kvôli komerčným účelom
v anglosaských krajinách, pripomeň−
me si ho aj my. Nezabúdajme pri
tom, že sv. Valentín nie je len patró−
nom zamilovaných, ale aj tých,  ktorí
po tejto ceste kráčajú už roky a mož−
no desaťročia. Patrónom milujúcich
sa rodičov, priateľov, jednoducho
patrónom všetkých, ktorí sa majú ra−
di. Spomeňme si 14. februára na nie−
koho, koho máme naozaj radi, na ta−
kého aký je, pretože je pre nás da−
rom, a to jedinečným...

− Text a foto: −P. GAŠPAROVIČ − 

Sex vraj nechcel, len si ohriať polievku
... A SKONČIL S NOŽOM V CHRBTE
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Láska 
neláskavá al

eb
o 

V 3. storočí nášho letopočtu vládol v starom Ríme, okrem iných, aj
cisár Claudius II. Bol tyran, ktorý chcel získať moc pre Rím a potre−
boval dobrých bojovníkov. Tvrdil, že ženatí muži nie sú dobrí bojov−
níci. Manželky a deti pokladal za príťaž a príčinu zbabelstva a sobá−
šenie tvrdo zakázal! 

Niekoľko výrokov slávnych o láske: 
* MUSSET: "Milovať znamená odovzdať sa telom i dušou alebo lepšie
povedané, vytvoriť z dvoch bytostí jedinú."
* VANČURA: "Veci lásky sú vecami života. Po zime prichádza jar, po
beznádeji nádej, po hrôzach noci svitá deň."
* SAINT − EXUPÉRY: "Láska je väčšia než príval slov. O láske sa
nediskutuje. Láska je."
* FRANKLIN: "Kašeľ, dym a lásku možno zakryť veľmi ťažko."
* NĚMCOVÁ:  "Aj keby sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasýti."
* GEOTHE: "Dokiaľ muž ženu miluje, rozpráva sa s ňou najmä o nej;
keď ju prestane milovať, hovorí s ňou o sebe."
* THOREAU: "Niet iného lieku na lásku ako viac lásky."
* PASCAL "Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nemá.
* VOLTAIRE: "Láska je najsilnejšia zo všetkých vášní, lebo útočí
zároveň na hlavu, srdce i telo."

Mária s druhom 
Štefanom. Podľa jej
verzie bodla Jána
kvôli sexuálnym 
návrhom...

...Ján sa bráni tým, že si chcel
u Márii len ohriať polievku
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FEBRUÁROVÁ KUPÓNKA
Stačí, keď kupón vystrihnete, nalepíte
ho na hraciu kartu z minulého čísla a
na záver ju pošlete  alebo prinesiete
ku nám do redakcie. Tým ste splnili
podmienku zaradenia do žrebovania
o pekné vecné ceny.                        

VEĽA ŠŤASTIA!

FEBRUÁROVÁ
KUPÓNKA

č.3

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.: 

11. 2. ČIERNY OROL 
(Nemocničná ul.)

12. 2. PANACEA 
(pri stomatológii)

13. 2. BIELY LEV (Banícka ul.)
14. 2. Dr. MAX (v nemocnici)
15. 2. AQUA VIVA (Ul. SNP)
16. a 17. 2. BELLADONNA 

(Ul. SNP)

" KRYTÁ PLAVÁREŇ A
POSILŇOVŇA

Pondelok 14.00 − 20.00 h., Utorok
− Piatok 9.00 − 20.00 h., Sobota −
Nedeľa 10.00 − 20.00 h.Pokladňa
do 19.00 h. Tel. č. 047/48 308 19

" ŠPORTOVÁ HALA
Pondelok − Piatok 7.30 − 21.00 h.,
Sobota − Nedeľa 8.00 − 21.00 h.
Tel. č. 0904 335 750

" ZIMNÝ ŠTADIÓN
Pondelok − Piatok 17.00 − 18.30 h.,
Sobota − Nedeľa 14.30 − 16.00 h.,
17.00 − 18.30 h.
Otváracie hodiny sú platné od 14.
1. 2013 pre Zimný štadión až do
konca sezóny. 

Otváracie hodiny
v športových 
zariadeniach 

v meste V.Krtíš 

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina − poruchová linka 

0800 123 332
l Plyn − poruchová linka 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 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Užitočné telefónne čísla

Ambulancia klinickej 
imunológie a alergológie

MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ,
Mikszáthova ul. 27, 

Veľký Krtíš.
Môžete sa objednať na
tel. č.: 0903 052 666

Vstupné je 2 eurá, predaj vstupeniek je v pokladni kina 1 hodinu pred premietaním

Otvárame 4. marca v Mestskom kultúrnom stredisku vo V.Krtíši

SISI TANEČNÉ
TANEČNÉ

DREVODREVO??

ZLOMÍME
ZLOMÍME ŤAŤA !!

Kurz sa koná každý pondelok na javisku
v KD vo VK o 18.00 hod a je určený pre

začiatočníkov od 15 rokov. 
Má spolu 8  lekcií (1 lekcia= 60 minút),

raz do týždňa. Cena: 30 eur 
(1 tanečný pár), 15 eur osoba. 

Záväznú prihlášku nájdete 
na www.velky−krtis.sk

Viac info na MsKS VK, 
lenkakubincova@procomp.sk, 

047/ 48 31 376.
Lektor kurzu: Mgr. Patrik Rechtorík

V rakúskej firme pre medzinárod−
nú prepravu LKW −WALTER so síd−
lom vo Wiener Neudorf sú toho ná−
zoru, že začínajúcich pracovníkov
so stredoškolským vzdelaním je
najvýhodnejšie hľadať medzi absol−
ventami obchodných akadémií, kto−
rí sú osobnostne i jazykovo zdatní v

nemeckom jazyku. 
Žiaci sa usilovne pripravovali na

tento pracovný pohovor. Všetku
potrebnú dokumentáciu, teda žia−
dosti o prijatie na odbornú prax, ži−
votopisy a motivačné listy museli
mať vypracované v nemeckom ja−
zyku. Na pracovnom pohovore žia−

ci našej školy mali možnosť pre−
zentovať svoje jazykové i odborné
znalosti z nemeckého jazyka, ktoré
získali počas štúdia. 

Výsledky pracovného pohovoru
budú zúčastneným oznámené až
koncom februára.
Našim žiakom držíme palce, aby

boli v čo najväčšom počte úspeš−
nými absolventami tohto pracovné−
ho pohovoru. 

− Ing. RENÁTA NEMČOKOVÁ −

Nájdu uplatnenie v Rakúsku?
V januári tohto roku sa uskutočnil pracovný pohovor na pôde
Spojená škola Modrý Kameň s personálnym manažérom firmy LKW
− WALTER Martinom Gassom a záujemcami o odbornú prax alebo
pracovné miesta v tejto organizácií.

V strede Mgr. Mária Žišková riaditeľka Spojenej školy Modrý Kameň, Martin Gass personálny 
manažér firmy LKW WALTER a žiaci Obchodnej akadémie Modrý Kameň 

l 21.2.2013:
VALENTÍNSKA

KVAPKA
Všetci dobrovoľní darcovia

sú srdečne zvaní.
Viac info na: 0915 656 808
(Jaroslava Ubrankovičová)

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža, Komenského 3

Veľký Krtíš organizuje 
odber krvi:

n 13.2.2013: Fašiangové masky
Špeciálna základná škola inter−
nátna Veľká Čalomija,
n 16.2.2013 o 10.00 hod.
FAŠIANGY V PRÍBELCIACH  −
Tradičná fašiangová  pochôdzka s
gajdošmi a členmi Fsk Bažalička
Príbelce,
n Tompa Mihály − Výberové ko−
lá celoslovenskej súťažnej pre−
hliadky v prednese poézie a
prózy žiakov ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským Balog nad
Ipľom, Čebovce, Nenince,
Vrbovka, Vinica

Zmena programu vyhradená

Hontiansko − ipeľské 
osvetové stredisko, 

Nám. A. H. Škultétyho 5
Veľký Krtíš,

tel. : 047/48 31746, 48
314 65, www.h−ios.sk, 
e−mail: hiso@h−ios.sk  

PROGRAM na február 2013
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Nadácia KVAPKA NÁDEJE, hlav−
ný organizátor súťaže, mala pre zú−
častnené školy pripravené ďalšie
atraktívne súťaže: štyri najúspeš−
nejšie základné školy v zbere pa−
piera z regiónov Bratislava, západ,
stred, východ Slovenska boli po−
zvané na natáčanie semifinálového
a finálového kola do Slovenskej te−
levízie v Bratislave. Školy vyslali do
súťaže VÝPRAVA NÁDEJE  štvor−
členné "záchranné tímy žiakov",
ktoré bojovali so zlým grófom
Zloduchom, pretože ich spolužiaka
Olivera, ktorý ochorel na vážne on−
kologické ochorenie, väznil na svo−
jom hrade. Spolužiakom v triede
Oliver chýbal, rozhodli sa aj spolu s
Papermanom mu pomôcť a to tak,
že si zmerali svoje sily v rôznych
disciplínach. Prejavili tu svoju ob−
ratnosť, rýchlosť, logické uvažova−
nie a vedomosti z fyziky, dejepisu,

geografie, biológie a chémie.
ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo

Veľkom Krtíši sa v rámci škôl zo
stredného Slovenska umiestnila na
3. mieste. Žiaci vyzbierali 6330 kg
papiera a postúpili do televízneho
semifinále spolu so základnými
školami z Trstenej, Tvrdošína a
Mošoviec. Štvorčlenný "záchranný
tím žiakov " v zložení P. Srník, M.
Melišík, S. Moravčíková, A. Hodási,
svojou obratnosťou, rýchlosťou a
vedomosťami ukázali, že chcú po−
môcť chorému spolužiakovi
Oliverovi. 

Ku skvelým výkonom nášho tímu
prispelo aj publikum, pretože
NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE dala
školám možnosť vybrať ďalších žia−
kov − divákov, ktorí sprevádzali a
povzbudzovali svoj "záchranný tím"
v tejto súťaži. Do radov divákov bo−
li vyslaní za odme−

nu žiaci, ktorí priniesli najviac od−
padového papiera, tí, ktorí repre−
zentujú školu v olympiádach, súťa−
žiach a školských podujatiach : K.
Búthová, R. Juchová, S. Šarkozyo−
vá, B. Rusnáková, M. Trebuľová,
D. Deáková, M. Trnka, F. Kiššová,
N. Jakušová, N. Matejovová, M.
Schmidtová, D. Gyorgy, R. Ďurovo−
vá a J. Oláh.
Chvíle napätia, búrlivý potlesk, po−

vzbudzovanie veľkokrtíšskeho pub−
lika aj  pedagógov ( Mgr. Z.
Kiapešovej, Mgr. A. Melišíkovej ) a
samozrejme šikovnosť  "záchran−
ného tímu" priniesli 2. miesto v
rámci škôl zo stredného Slovenska.
Neuveriteľných 16 sekúnd nás deli−
lo od prvého miesta, ktoré získala
ZŠ z Mošoviec a   postúpila aj do
finálového kola. 

"Záchranný tím" získal hodnotné

encyklopédie UNIVERZUM A−Ž a
pre školu vybojovali vecné ceny v
hodnote 300,−EUR. Všetci žiaci od−
chádzali z priestorov Slovenskej te−
levízie s množstvom zážitkov, po−
znatkov a postrehov zo zákulisia
tejto charitatívnej súťaže, o čom
svedčia aj chvíle fotografovania sa
na nádhernej scéne hradu grófa
Zloducha (v hlavnej úlohe J.
Benčík), so skvelým moderátorom
Slavomírom Jurkom, statočným
Papermanom (v hlavnej úlohe M.
Blaško) a prehliadkou štúdia
Tajomstvo mojej kuchyne, ktorú
moderuje Kamila Magálová.

Účinkovanie našej školy v tejto
charitatívnej súťaži si mohli pozrieť
diváci STV1 v novembri.

Touto cestou chceme poďakovať
sponzorovi  J. Havranovi, majiteľo−
vi firmy KONKYS Slovensko, s.r.o.
Závada, za zhotovenie krásnych
farebných transparentov, ktoré po−
vzbudzovali "záchranný tím" našej
školy.

Veľké ĎAKUJEME patrí žiakom,
rodičom a pedagógom ZŠ na Ul. J.
A. Komenského vo V. Krtíši, ktorí
zberom papiera pridali svoju kvap−
ku do mora nádeje deťom, ktoré
bojujú so zákernou onkologickou
chorobou !

− Mgr. Z. KIAPEŠOVÁ −

"VÝPRAVA NÁDEJE" zo ZŠ Komenského
ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši sa zapojila do celoslovenskej charitatívnej súťaže
"VÝPRAVA NÁDEJE", ktorú organizovala NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE v spolupráci so spoločnosťou
ZBERNÉ SUROVINY a.s. a encyklopédiou UNIVERZUM A−Ž. 
Cieľom projektu bolo cez separovanie a zber druhotných surovín (najmä odpadového papiera) vyvolať v

deťoch pocit pomoci svojim kamarátom bojujúcich so zákernou onkologickou chorobou. Táto myšlienka
oslovila mnohé základné školy, ich žiakov, rodičov a pedagógov. Svedčí o tom aj množstvo vyzbierané−
ho papiera v rámci celého Slovenska 316.780 kg a suma 9.503,−EUR, ktorou sa prispelo na detské hema−
tologicko−onkologické centrá.

S profikamerou: (zľava) P. Srník, B. Rusnáková,
R. Juchová, K. Búthová

Boli sme aj divákmi relácie
Tajomstvo mojej kuchyne

Súťažiaci a perfektné publikum na scéne hradu grófa Zloducha

Gróf Zloduch v spoločnosti 
(zľava) N. Jakušovej, N. Matejovovej
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Uplynulý rok bol pre tohto autora
literatúry faktu mimoriadne plod−
ným. Začiatkom roka mu vo
Vydavateľstve Matice slovenskej
vyšla monografická publikácia s
názvom Z novohradských vrchov a
dolín, v ktorej autor okrem iného na
historických faktoch pripomína rôz−
ne významné udalosti, ktoré sa na
oboch stranách Ipľa počas storočí
medzi Slovákmi odohrali. Uprostred
leta uzrela svetlo sveta z toho isté−
ho vydavateľstva jeho ďalšia kniž−
ka, ktorá nesie názov Pretvorili dol−
nozemskú rovinu. Tu v prvej časti
autor sleduje a zaznamenáva ne−
všedné príbehy vysťahovalcov a ich
potomkov − slovenských intelektuá−
lov, vynálezcov, odborníkov, formo−
vateľov slovenskej národnej kultúry
a priekopníkov skultúrnenia dolno−
zemskej roviny. V druhej časti po−
dáva najnovšie ním objavené  a
zdokumentované skutočnosti, ktoré
súvisia so životom Slovákov v
Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a
Chorvátsku.          

Najnovšou monografiou, ktorej je
Ján Jančovic  s Máriou Urbanovou
zostavovateľom, má názov
Putovanie a život Alberťanov. Jej

obsahom sú prvé roky osídlenia a
života Slovákov pochádzajúcich z
viacerých stolíc Slovenska v dolno−
zemskom Čanádalberte (Maďarsko) a
ich návrat v roku 1947 do starej
vlasti, usadenie sa v Diakovciach v
Šalianskom okrese a po tomto roku
ich plnohodnotný národný život v
krajine svojich predkov. 
Tento rok si Slováci z Dolnej zemi
vo viacerých mestách a obciach
južného Slovenska pripomenuli kul−
túrno − spoločenskými podujatiami
65. výročie presídlenia. Slováci v
Diakovciach okrem takejto slávnos−
ti aj samostatnej, kde uviedli spo−
menutú knižnú monografiu do živo−
ta širokej čitateľskej verejnosti. 
Spisovateľ a novinár Ján Jančovic

je medzi dolnozemskými Slovákmi
žijúcimi na južnom Slovensku dô−
verne známy, a tak ho na svoje po−
dujatia, ako znalca ich života, me−
dzi seba pozývajú. V minulom, pre
nich jubilejnom roku,  presídlenia na
Slovensko sa prezentáciou svojich  kni−
žiek, prednáškami, pozdravmi, bese−
dách zúčastnil v Kolárove,
Diakovciach, Galante, Jure nad
Hronom. Prezentáciou svojich naj−
novších knižiek v Lučenci a vo

Veľkom Krtíši. Počas roka zavítal
za účelom bádania aj medzi
Slovákov v Rumunsku (Nadlak) a v
Maďarsku ( Békešská Čaba,
Pitvaroš, Slovenský Komlóš). Svoje
skúsenosti z domáceho prostredia
a zahraničných ciest najčastejšie
publikuje na portáli Slovák v
Maďarsku − www.oslovma.hu  

Koncom roka bol Ján Jančovic
hosťom Spolku šalgótarjanských

Slovákov a ich priateľov, Župnej
knižnice a osvetového strediska
Valentína Balašu a Slovenskej ná−
rodnostnej samosprávy v Šalgótar−
jáne.  V rámci adventného progra−
mu pripravili so spisovateľom  lite−
rárne popoludnie. Miestom poduja−
tia bola Knižnica a osvetové stre−
disko a moderátorom podujatia bol
spisovateľ a novinár slovenskej ná−
rodnosti v Maďarsku Imrich Fuhl.
Hosťa na pôde sídelného mesta
Novohradskej župy privítala a o cie−
li podujatia informovala predsedníč−
ka Zväzu Slovákov v Maďarsku
Ruženka Egyedová − Baráneková.   

Keďže na tomto zaujímavom po−
dujatí boli prítomní aj priatelia
Slovákov maďarskej národnosti,
zvedavé otázky a často vtipné a
dávne príbehy z oboch strán Ipľa z
pamäti autorových predkov podá−
vaných počas vystúpenia autorom,
novohradským rodákom, tlmočil
moderátor. Na akcii si prítomní ú−
častníci  mali možnosť nielen pre−
zrieť, ale aj zakúpiť si niektorú naj−
novšiu autorovu knižku. Na  stret−
nutí s autorom boli okrem
Tarjánčanov prítomní aj Slováci z
viacerých obcí Novohradskej župy,
medzi nimi napríklad z Veňarca,
Lucinej, Níže, Agárdu... a niektorí z
nich autora požiadali aj o spoluprá−
cu pri tvorbe a vydávaní monogra−
fií, čo on prisľúbil.     

Text a foto:  − JÁN LABÁT −

Ján Jančovic medzi Slovákmi v Šalgótarjáne
Spisovateľ a novinár Ján Jančovic, rodák z novohradského Pôtra, žijúci už päťdesiat rokov v Nitre sa
venuje problematike života Slovákov v zahraničí, najmä dolnozemských, programovo už niekoľko de−
saťročí. Svoje poznatky a výsledky bádania priebežne publikoval v stovkách článkov v periodickej tla−
či a zborníkoch, ale aj v samostatných monografických prácach. S celkového počtu autorových dva−
násť knižiek, s uvedenou tematikou mu vyšlo šesť.

Autor článku Ján Labát (vľavo) s priateľom publicistom Ing. Jánom
Jančovicom, v strede  András Agárdi,  starosta obce Agárd. 

O nepríjemnom zistení ho−
vorí: "Ráno, okolo 5.00 h.,
som zistil, že kľúče vo vrec−
ku nemám. Hneď ma na−
padlo, že mi asi vypadli. No
veru, bol to poriadne neprí−
jemný pocit na začiatok no−
vého roka." Stratené kľúče
však našli mestskí policajti,
ktorí ich odovzdali dídžejovi,

aby cez mikrofón vyhlásil ich
nájdenie. Keďže na to poza−
budol, po skončení silvestrov−
skej noci ich odovzdal pra−
covníkom Mestského kultúr−
neho strediska, a tí nám ich
priniesli do redakcie. A keďže
v Pokroku nájdu čitatelia aj
stálu rubriku Straty a nálezy,
stane sa, že stratené veci ná−

jdu svojho majiteľa, tak ako aj
teraz."Veľmi ma potešilo,
keď mi deti suseda Igora
Lendvaia oznámili, že moje
kľúče sú v redakcii
Pokrok.“ M. Kabaluka, ktorý
pracuje v automobilke v
Bratislave, sme sa opýtali, či
už počas svojho života stratil
aj niečo iné, a čo si želá v ro−
ku 2013. "Áno, stratil som,
len sa neviem rozpamätať,
čo to bolo. V roku 2013 si
želám v prvom rade zdra−
vie, stálu prácu a rodinnú
pohodu. Rok 2012 bol pre
mňa pohodový a dúfam, že
aj tento bude rovnako dob−
rý v súkromí aj v práci."     

− Text a foto: EDIT −

Vďaka Pokroku sa našli moje kľúče! 

Šťastný majiteľ nájdených kľúčov 
Marian Kabaluk

Stratiť akúkoľvek vec, nie je nič príjemné. Najmä keď
ide o peniaze, doklady, či kľúče od bytu alebo auta. Pri
strate čohokoľvek nás pochytí panika, hnev i nervozita,
že sme si na veci mali dávať väčší pozor. Takúto skú−
senosť má aj Marian Kabaluk z Veľkého Krtíša, ktorý na
sklonku roka počas silvestrovskej noci pri kultúrnom
dome stratil kľúče od bytu.

Kultový muzikál o najznámej−
šom slovenskom hrdinovi, zná−
my z dlhoročného účinkovania
na doskách SND, prišiel do
Jánošíkovho rodného kraja. Ži−
linská inscenácia ponúka bigbí−
tovú úpravu klasického muzikálu
v hudobnej úprave Pavla
Cabadaja, kde Jánošíka hrá
frontman skupiny Arzén
Jaroslav Gažo. Autori: Ernest

Bryll, Kataryna Gärtnerová. Réžia: Anton Šulík. Účinkujú: Jaroslav Gažo a.h.,
Barbora Švidraňová a.h./Lucia Korená a.h., Nadežda Jelušová a.h., Boris
Zachar, folklórny súbor ROZSUTEC...             Info: 047/483 03 47

MAĽOVANÉ NA SKLE
20.2.2013   19:00, Kultúrny dom Veľký Krtíš
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„Ahojte, všetci. Volám sa
Veronika Zoľáková a narodila som
sa 21.6.2012. Mám šesť mesiacov
a už sa teším zo šiestich zúbkov,
ktoré intenzívne využívam.
Najradšej hryziem babku alebo
krstnú do brady!  Medzi moje naj−
obľúbenejšie činnosti patrí papa−
nie, spinkanie, tanec v doprovode
ockovho spevu a kúpanie. Vo vo−
de je super a môžem všetkých na−
okolo ošpliechať vodou pri mo−
jom kopaní. Veľmi rada sa vozím
v kočíku, v ktorom si vždy výbor−
ne pospinkám.  Pre svoju rodinu

som najväčší poklad, ktorý všetci
ľúbia.“ Milí čitatelia, posielajte ku−
póny svojim ratolestiam v súťaži
DETSKÁ TVÁR POKROKU.
Vystrihnite kupón s číslom dieťaťa,
ktoré si získalo vaša sympatie a po−
šlite na adresu redakcie. V prípade,
že pošlete viacej kupónov, stačí ich
nalepiť na jeden papier a poslať v o−
bálke poštou alebo doniesť osobne
do redakcie (ušetríte na poštovnom).

Súťaž o najsympatickejší manželský pár

Detská tvár Pokroku 2012

Prvé tri páry v obidvoch kategóriach získajú tieto ceny:
2 HLAVNÉ CENY,

 v hodnote po 100100 eur 
venoval AQUATERMAL STREHOVÁ 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
STREHOVÁ l Raňajky

2X SVIETIDLÁ
podľa 

vlastného
výberu 

z predajne 
KA − PA
svietidlá,

Ul. nemocničná,
V.Krtíš 

v sume po 40 eur 

2x KOLEKCIU DÁMSKEJ 
A PÁNSKEJ KOZMETIKY

od ORIFLAME v sume po 50 eur
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,

Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 

Ak sa chcete prihlásiť do súťaže o Najsympatickejší manželský
pár, ktorá má 2 kategórie (do 3, a viac ako 20 rokov spoločného 
života) neváhajte a svoje fotografie prineste do redakcie do 15.
februára 2013. Šance na výhru svojim favoritom zvýšite počtom
zaslaných kupónov, ktoré si zo starších čísel Pokroku môžete 
kúpiť priamo v redakcii. Informujte sa na č.t. 047/ 48 303 42. 

KUPÓN  
VERONIKAVERONIKA
ZOĽÁKOVÁZOĽÁKOVÁ

Kategória: 0-3 roky 

Veronika a Jozef
Zoľákovci

z Dolných Strhár sú ďal−
ším párom v našej súťaži:
„Náš najvýznamnejší
deň bol 3. septembra
2011, kedy sme povedali
svoje áno. Našu lásku
sme spečatili v rímsko−
katolíckom farskom kos−
tole svätého Antona
Paduánskeho v Modrom
Kameni. Svadobnú hos−
tinu sme si užili v Hoteli
Koprovnica. S manže−
lom sme sa spoznali
pred 4 rokmi v Prešove,
kde sme v tom čase štu−
dovali.  Vo februári sme
začali spolu chodiť a po
3 rokoch a 7 mesiacoch
sme vyslovili svoje áno.
Na spoločnú cestu sme
vykročili pred vyše ro−
kom a už sa na nej teší−
me aj s našou dcérkou
Veronikou, ktorá má už 6
mesiacov.“
(Veroniku súčasne zapoji−
li do súťaže Detská tvár
Pokroku). 

KUPÓN (I. kategória)
Manželia Veronika 
a Jozef Zoľákovci

* Čistenie bytových 
a nebytových priestorov 

čistenie objektov pred 
kolaudáciou * tepovanie, 

* upratovanie po stavebných
zásahoch

PROFESIONÁLNA 
UPRATOVACIA AGENTÚRA

P E T I N AP E T I N A

Informácie: 0915 104 289, 
e−mail: petina@azet.sk


