
l09:30 − Podvodníci v akcii
I 2/8 l 10:05 − Profesionáli:
Takto bol dobytý Everest
8/13 l 11:05 − Sila lásky V.

178 l 12:00 − Správy RTVS l 12:15 − Maigret:
Maigret a kňažná l 13:50 − Postav dom, zasaď
strom l 14:20 − Postav dom, zasaď strom l 15:00
− Dr.House VIII.: Po smrti 20/23 l 15:45 −
Dr.House VIII.: Vydržať 21/23 l 16:30 − Správy
RTVS l16:55 − Počasie l17:05 − Podvodníci v ak−
cii I 3/8 l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00 −
Správy RTVS l 19:45 − Počasie l 19:50 − Góly −
body − sekundy l 20:10 − Motýlik l 22:30 −
Obvinení II.: Príbeh Tracy l23:30 − Obvinení II.:
Príbeh Tiny l 00:30 − Motýlik 

l 09:35 − Útok z internetu l
10:20 − A teraz sa rozhodni:
Brigáda l11:00 − Záchranári
− pomoc v núdzi 12/12 l

11:25 − Živá panoráma l 12:10 − Gajdošský rod l
12:45 − Siesta: Elixír l 13:15 − Ranč l 14:10 −
Bakalárske návraty 1998: Nabudúce sa to poda−
rí l 14:45 − Orchester a hostia l 15:25 − Apropo
TV l 16:00 − Návraty k Bratislavským pondel−
kom: Louis Pasteur 3/3 l17:20 − Trezor: Honorár
geológa Štúra l 17:50 − Stopy dávnej minulosti:
Otvorené oči l 18:15 − Symboly krásy: Japonské
paličky l 18:45 − Večerníček: Pestrík a ja 2/7 l
19:00 − Správy RTVS "N" l 19:40 − Správy − Hírek
l 19:50 − Počasie l 20:00 − Muži z B−17 l 20:30 −
Liga majstrov − zápasy l 22:55 − Liga majstrov −
zostrihy l 23:45 − Góly − body − sekundy l 23:50 −
Počasie l23:55 − Apropo TV l00:30 − Polnočný a−
teliér: Ateliér l 01:00 − Zdravie v Európe:
Závislosť na hrách. Skús to znova l 01:45 −
Správy RTVS "N" 

l 09:45 − Kobra 11 VIII.
3/14 l 10:50 − Mentalista
III. l 11:45 − Odložený prí−
pad III. 20/23 l 12:45 − Dr.

House III. 22/24 l 13:40 − Krok za krokom II.
20/24 l 14:10 − FARMA − DEŇ DRUHÝ l 15:30 −
Dva a pol chlapa VI. 12/24 l 16:00 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 8/24 l 17:00 −
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l17:30 − REFLEX l
17:55 − Dva a pol chlapa VI. 14−15/24 l 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY l20:15 − POČASIE l20:30 − Vrahúni l22:35
− Nočné Televízne noviny l 23:05 − Zbavte sa dl−
hov! l 00:10 − NCIS 4 l 01:00 − Dr. House l 01:45 −
Odložený prípad 

l09:30 − Súdna sieň: Facka
na rozlúčku l 10:30 −
Posadnutá l 12:30 − Kosti

VI. 13,14 l 14:30 − VyVolení − Dom snov l 15:45 −
Nakupuje vám to l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 −
NOVINY O l 17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ:
Vydieraš ma vlastným synom l 19:00 − KRIMI l
19:30 − NOVINYl 19:59 − ŠPORT l 20:10 −
POČASIE l20:20 − VyVolení − Dom snov − KRUH
PRAVDY l 21:30 − Panelák l 23:00 − Vtierka
Castle  l 00:00 − Vtierka Castle III. 9 

TV PROGRAM
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STREDA 28. 8.
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l 10:00 − Podvodníci v
akcii I 3/8 l 10:30 −
Profesionáli: Keď sa o−

chladí 9/13 l 11:20 − Sila lásky V. 179 l
12:15 − Slovensko v obrazoch l 12:35 −
Maigret: Maigret a jasnovidka l 14:10 −
Povstaleckí letci l 14:45 − Povstaleckí ge−
neráli l 15:15 − Kapitán Dabač l 16:55 −
Vlčie diery l 19:00 − Správy RTVS l 19:45
− Počasie l 19:50 − Góly − body − sekundy
l 20:10 − Deň,ktorý neumrie l 21:40 −
Armáda v sukniach l 23:30 −
Profesionáli: Keď sa ochladí 9/13 l 00:25
− Maigret: Maigret a jasnovidka 02:00 −
Dámsky klub 03:30 − Drišľakoviny 04:40 −

Sila lásky V. 179 

l 09:20 − Mŕtvi maturo−
vať nebudú l 10:20 − ES

EN PÉ − čo to je? l 10:50 − Nízke Tatry
srdce Slovenska l 11:20 − Rozhodnutie l
12:20 − Smrť chodí po horách l 13:50 −
Pod nohami rodná zem l 14:15 −
Folklórny festival Východná: Seniori II.
l 15:15 − Takmer zabudnutý príbeh l
15:45 − Demeterovci l 17:05 − Slovenské
národné povstanie 1944 l 18:45 −
Večerníček: Pestrík a ja 3/7 l 19:00 −
Správy RTVS "N" l 19:40 − Osobnosti a u−
dalosti: Imrich Karvaš l 19:50 − Počasie
l 20:00 − ODCHÁDZANIE l 21:00 −
Família: Família − Bez otca aj mamy... l
21:30 − Letné kino na Dvojke: Pieseň o si−
vom holubovi l 23:05 − Góly − body − se−
kundy l 23:15 − Počasie l 23:20 −
Polnočný ateliér: Ateliér l 23:50 − Správy
RTVS "N" 

l 09:00 − Obecná škola
l 11:00 − Sebechlebskí

hudci l 12:30 − Tarzan l 15:15 − Hitch:
Liek pre moderného muža l 18:00 − Dva
a pol chlapa VI. 16−17/24 l 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 − POČASIE
l 20:30 − Búrlivé víno l 21:40 − FARMA −
DEŇ TRETÍ l 23:00 − Jedovatý brečtan:
Tajné spoločenstvo l 00:50 − Tarzan 

l 10:20 − Krabat: Čaro−
dejníkov učeň l 13:00 −
Dvanásť do tucta 2 l

15:10 − Nakupuje vám to l 15:25 − 12 pod−
mienok dedičstva l 18:00 − SÚDNA SIEŇ:
Nemá absolútne nič l 19:00 − KRIMI l
19:30 − NOVINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT
l 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 −
VyVolení − Dom snov l 21:30 − Panelák:
Infarkt l 23:00 − Muž so znakom smrti l
01:05 − Smrteľná zrada 

TV PROGRAM ŠTVRTOK 29. 8.

*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
B

A
N

IC
K

A
 3

3
, 

V
.K

R
T
ÍŠ

4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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MYXY ,  s . r . o .

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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12

07
−1

2

KUPÓN 
20 % ZĽAVA
NA STOLOVÉ PÍSACIE

LAMPY PRE ŠKOLÁKOV

VÝPREDAJ VÝPREDAJ 
SOLÁRNYCHSOLÁRNYCH
SVIETIDIEL SVIETIDIEL 



30.8.  STV1 l 09:10 −
Profesionáli: Kolky 10/13
l 10:05 − Profesionáli: Na

dva pokusy 11/13 l 11:05 − Sila lásky V. 180 l
12:00 − Správy RTVS l 12:20 − Maigret: Maigret a
mrtvý spolužiak l 14:00 − Postav dom, zasaď
strom l 14:30 − Postav dom, zasaď strom l 15:00
− Dr.House VIII.: Všetci zomierajú 22/23 l 15:45 −
Dr.House VIII.: Houseova labutia pieseň 23/23 l
16:30 − Správy RTVS l 16:55 − Počasie l 17:05 −
Podvodníci v akcii I 4/8 l 17:45 − Duel l 18:20 − 5
proti 5 l 19:00 − Správy RTVS l 19:45 − Počasie l
19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 − 5 proti 5 −
Letný špeciál l 21:00 − TOP STAR Extra: Naďa
Urbánková l 21:55 − Unesený l 23:55 −
Profesionáli: Na dva pokusy 11/13 l 00:50 −
Maigret: Maigret a mrtvý spolužiak 

l 09:20 − Zdravie v Európe:
V mene lásky l 10:10 − A te−

raz sa rozhodni: Pokus l 10:35 − Tempo l 10:50 −
Rusínsky magazín l 11:30 − Liptov l 12:05 − Živá
panoráma l 12:40 − Spievajme Slováci l 13:35 −
Siesta: Senior klub l 14:05 − Sigord l 14:55 −
Bakalárske návraty 1998: Doktor;Králik na
smotane l 15:25 − Smiem prosiť...? l 16:05 −
Návraty k Bratislavským pondelkom: Jahňa
chudobného l 17:20 − Trezor: Hriech tajomníka
Chrástka l 17:50 − Stopy dávnej minulosti:
Pribinov stratený kostol l 18:20 − Extrémne v
horách l 18:45 − Večerníček: Pestrík a ja 4/7 l
19:00 − Správy RTVS "N" l 19:40 − Správy − Hírek
l 19:50 − Počasie l 20:00 − Príbehy starého lesa l
20:30 − Superpohár UEFA l22:45 − Letné kino na
Dvojke: Zvony pre bosých l 00:20 − Góly − body −
sekundy l00:30 − Počasie l00:35 − Slovenský big−
bít 7 l 01:15 − Zdravie v Európe: V mene lásky 

l09:50 − Kobra 11 VIII. 5/14
l 10:50 − Mentalista III. l
11:45 − Odložený prípad III.

21/23 l 12:45 − Dr. House III. 23/24 l 13:40 − Krok
za krokom II. 21/24 l 14:10 − FARMA − DEŇ

TRETÍ l15:30 − Dva a pol chlapa VI. 16/24 l16:00
− NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VII. 9/24 l
17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l17:30 − RE−
FLEX l 17:55 − Dva a pol chlapa VI. 18−19/24 l
19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 − POČASIE l 20:30
− Búrlivé víno l21:40 − FARMA − DEŇ ŠTVRTÝ l
23:00 − AKČNÝ PIATOK: Prepadnutie 2: Temné
územie l 01:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VII. 9/24 l 01:45 − Odložený prípad III. 21/23 

JOJ l 09:30 − Súdna sieň: Si
mi nanič! l 10:30 − Dvanásť
do tucta 2 l12:30 − Kosti VI.

15 l 13:30 − VyVolení − Dom snov − KRUH PRAV−
DY l 14:30 − VyVolení − Dom snov l 15:45 −
Nakupuje vám to l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 −
NOVINY O l 17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ: Udrel
ma l 19:00 − KRIMI l 19:30 − NOVINY TV JOJ l
19:59 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l
20:20 − VyVolení − Dom snov l 21:30 − Panelák:
Neprišiel, ani sa neozval l 23:00 − Tajomná
schránka l 01:00 − Červený škorpión 

TV PROGRAM PIATOK 30. 8.
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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

53
 − 

12

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

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.
Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

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

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

Obec Seľany Vás a Vašu rodinu 
s úctou pozýva
31. augusta 2013 

na VI. ročník 
SÚŤAŽE VO VARENÍ

GUĽÁŠA
PROGRAM SÚŤAŽE: 

l 9.30 hod. Príchod súťažných družstiev 
l 11.00 hod. Začiatok varenia guľáša 
l 15.00 hod. Vyhodnotenie súťaže vo varení guľáša

Súťažiaci varia z vlastných prinesených ingrediencií. 
Obec poskytne vodu, palivo a občerstvenie pre všetkých 

súťažiacich. Tešíme sa na Vás!  

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na 
záver ich pošlete  alebo prinesiete
ku nám do redakcie. Tým ste  spl−
nili podmienku zaradenia do žre−
bovania o prvú cenu  − perma−
nentku na Kupko Aquatermal
Strehová a dve vecné ceny.  

VEĽA ŠŤASTIA!

AUGUSTOVÁ

KUPÓNKA
č.4

AUGUSTOVÁ KUPÓNKA

Vysvetlivky k cenníku
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STV1 l 09:45 − SOS l 10:15
− Berlin, Berlin: Sny 5 l
11:10 − 5 proti 5 − Letný špe−

ciál l 12:05 − On air l 12:30 − TOP STAR Extra:
Naďa Urbánková l 13:25 − TOP STAR Extra:
Květa Fialová l 14:25 − Moje dcéry II. 3/6 l 16:05
− Generál mama l 17:40 − Postav dom, zasaď
strom l 18:25 − Nebíčko v papuľke: Med l 19:00 −
Správy RTVS l19:45 − Počasie l19:50 − Góly − bo−
dy − sekundy l 20:10 − Pošta pre teba l 21:15 −
Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou:
Kamaráti na život a na smrť l 21:45 − Rande v
Malajzii l 23:15 − Góly − body − sekundy l 23:30 −
Zbohom, Harry! l 01:05 − Generál mama 

l 09:55 − Cesta l 10:20 −
Ambulancia: Bez okulia−
rov l 10:50 − A teraz sa roz−

hodni: Problémy l 11:20 − 5 minút po dvanástej:
Čo vieme o vojne? l 12:20 − Farmárska revue l
12:40 − Senior klub l 13:15 − Návraty k
Bratislavským pondelkom: Nebezpečné zná−
mosti l 14:50 − Regata médií l 15:25 − MS v rých−
lostnej kanoistike l 18:15 − Na ceste po Česku:
Na ceste po Lašsku l 18:40 − Ovce.sk l 18:45 −
Večerníček: Pestrík a ja 5/7 l 19:00 − Správy
RTVS "N" l 19:40 − Košice − Európske hlavné
mesto kultúry l 19:50 − Počasie l 20:00 −
Osloboditelia: Ženisti l 20:45 − Anjeli strážni:
Anjeli strážni Nadi Urbánkovej l 21:10 − Letné
kino na Dvojke: Život je zázrak l 23:40 − Pred
rokmi... l 00:10 − Československý filmový týž−
denník l00:20 − Rembrandt 02:00 − Správy RTVS

l 09:50 − Krok za krokom
II. 21/24 l 10:20 −
Zabudnutý ostrov l

12:05 − Protivné baby l 14:00 − Vrahúni l
16:00 − Cez noc tridsiatničkou l 18:10 −
Uragán l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 −
POČASIE l 20:30 − FARMA − DUEL l 22:10 −
Otčim (HD) l 00:25 − Sedem 

l 10:30 − Karate Tiger l
12:45 − 12 podmienok dedič−
stva l 15:20 − Niečo ako lás−

ka l18:00 − KRIMI PLUS l19:00 − KRIMI l19:30 −
NOVINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 − VyVolení −
Dom snov − ROZHODNUTIE l 22:30 − Rambo
IV. l 00:45 − BloodRayne 2  

SOBOTA 31. 8.TV PROGRAM

Počasie na týždeň 
vo Veľkom Krtíši
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Z a s m e j m e  s a  Z a s m e j m e  s a  JJ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Právnici by nikdy nemali klásť otázku, ak nevedia, 

ako bude svedok odpovedať
Na súde, v južanskom malomeste, predvolal prokurátor svedkyňu − staršiu

pani svedčiť. Obrátil sa na ňu: "Pani Jonesová, poznáte ma?" Ona odpoveda−
la: "Nuž, áno, poznám vás pán Williams. Poznám vás od detských čias, boli ste
pre mňa veľkým sklamaním. Klamete, podvádzate vašu ženu, manipulujete
ľudí a rozprávate o nich za chrbtom. Považujete sa za štramáka, hoci v sku−
točnosti nemáte ani toľko rozumu, aby ste pochopili, že nie ste viac, ako drob−
ný byrokrat. Áno, poznám vás."
Právnik úplne skamenel. V rýchlosti nevedel, čo má urobiť, tak ukázal

prstom na obhajcu a spýtal sa: "Pani Jonesová, poznáte obhajcu?"
Ona opäť odpovedala: "No, áno, poznám aj pána Bradleyho od jeho mladých
čias. Je to bigotný lenivec a má problém s alkoholom. Nedokáže si s nikým
vybudovať normálny vzťah, jeho právnická kancelária je jedna z najhorších
v celom štáte. To ani nehovorím o tom, že podviedol svoju manželku s tromi
rôznymi ženami. Jedna z nich bola vaša manželka. Áno, poznám ho."

Obhajca takmer zomrel. Sudca požiadal oboch právnikov, aby pristúpili k
nemu a veľmi tichým hlasom im povedal: Ak sa jej ktorýkoľvek z vás, idiotov,
opýta, či svedkyňa pozná mňa, pošlem vás oboch na elektrické kreslo!"

SUDOKUSUDOKU

Najviac ma prekvapujú ľudia 
Keď sa pýtali Dalailámu, čo na ľudstve naj−
viac prekvapuje, odpovedal: "Ľudia. PretožeĽudia. Pretože
obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potomobetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom
obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie;obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie;
potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že sipotom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si
neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v príneužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prí−−
tomnosti ani v budúcnosti. A žijú tak, akobytomnosti ani v budúcnosti. A žijú tak, akoby
nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez tonikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez to−−
ho, aby predtým žili. Preto, ak môžeš, pomôžho, aby predtým žili. Preto, ak môžeš, pomôž
druhým. Ak to nemôžeš urobiť, aspoň im nedruhým. Ak to nemôžeš urobiť, aspoň im ne−−
škoď a neubližuj." škoď a neubližuj." 

Venovať čas sebe 
nie je sebectvo

Venovať čas sebarozvoju, je naj−
lepšie investovaný čas. Venujte
dostatok času sami sebe a svojmu
rozvoju. Podporujte svoje skvelé
stránky, učte sa, čítajte, medituj−
te... Tým, že rozvíjate sami seba, 
pomáhate v rozvoji aj druhým.
Minimálne v tom, že prestávate
mať potrebu ich posudzovať a kri−
tizovať.

* Dve babky v parku kŕmia holuby a
jedna hovorí: 
− Tie holuby sú ako politici. 
− Prečo? 
− No, pokiaľ sú tu na zemi, zobú nám
z rúk, ale keď sú už hore, 
s.rú nám na hlavu...

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* Jeden malý chlapček sa vždy pred
spaním pozorne modlil. Raz si otec−
ko povedal, že si synovu modlitbu
vypočuje. Tak večer počúval za dve−
rami. Synček odrieka Otčenáš a po−
tom: "Dobrú noc, tati, dobrú noc, ma−
mi, dobrú noc babi, zbohom dedo."
O týždeň dedko umrel a otec si spo−
menul na divnú modlitbu a veľmi ho
to prekvapilo. Preto sa večer zase
zastavil u dverí a počúval: "Dobrú

noc, tati, dobrú noc, mami, zbohom
babi." A o týždeň umrela babička.
Otcovi sa to už vôbec nepáčilo, a o to
viac ho šokovala večerná modlitba:
"Dobrú noc, mami, zbohom, tati."
Neváhal, vzal vkladné knižky a išiel
si na týždeň užívať si zvyšok života.
Chodil po baroch, nechal sa spre−
vádzať veselými ženami až na hote−
lovú izbu... Po štrnástich dňoch vy−
vádzania, keď mu už došli peniaze,
si uvedomil, že pred týždňom mal u−
mrieť a ešte žije. Išiel teda hneď do−
mov. Hneď u dverí na neho vyrazila
žena: "Ty sviňa ožratá, čo si ty za člo−
veka, všetko si prepil, ťaháš sa so že−
nami, sused umrel, a ani na pohrebe
si mu nebol...!"



l 09:50 − 60 zabijakov
divočiny 13/26 l 10:20 −
60 zabijakov divočiny

14/26 l 10:55 − Geo report: Florencia − fut−
bal v krvi l 11:50 − Rozprávky bratov
Grimmovcov: Husiarka l 12:50 − Agatha
Christie : Poirot: Hodiny l 14:25 −
Raňajky u Tiffanyho l 16:15 − Zázrak lás−
ky l 17:50 − Hurá do záhrady l 18:20 −
Tajomstvo mojej kuchyne l 19:00 −
Správy RTVS l 19:45 − Počasie l 19:50 −
Góly − body − sekundy l 20:10 − Dom l
21:50 − Sestrička Betty l 23:40 − Góly − bo−
dy − sekundy l 23:50 − Raňajky u
Tiffanyho l 01:40 − Sestrička Betty 

l 10:00 − Diecézna púť
mužov z Višňového l
11:40 − MS v rýchlost−
nej kanoistike l 14:00 −

Míľniky slovenského parlamentarizmu
l 14:30 − MS v rýchlostnej kanoistike l
17:30 − Zlatý Amos l 18:30 − Gen.sk:
František Kele l 18:45 − Večerníček:
Pestrík a ja 6/7 l 19:00 − Správy RTVS
"N" l 19:40 − Portréty vedcov −
prof.RNDr. Ondrej Šedivý CSc. l 19:50 −
Počasie l 20:00 − Cesty Slovenskom l
21:00 − Albert, Albert l 22:35 −
Odpískané l 23:05 − Noc v archíve: Ško−
la volá l 00:10 − Umenie 20l 13: Milujem
muzikál l 00:35 − Polnočný ateliér:
Ateliér l 01:05 − Správy RTVS "N" 

l 09:20 − Veľký tato l
11:10 − Pestúnka l
12:50 − Sám doma a bo−

hatý l 14:45 − Princ a ja 2: Kráľovská
svadba l 16:50 − Najlepší ocko l 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 − POČASIE
l 20:30 − Traja mušketieri l 22:45 − Blesk
l 00:40 − Krvavý šport 

l 09:45 − Vtierka Castle
V. 1/24 l 10:45 − Pako

mojich snov l 13:00 − Smrtiaci element l
15:50 − Noc v múzeu l 18:20 − Nové býva−
nie l 19:00 − VEĽKÉ: NOVINY TV JOJ l
19:59 − ŠPORT l 20:10 −  POČASIE l 20:20
− KLAN: Klan l 22:25 − Vojak l 00:40 − Muž
v tieni      
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Táto celá zmes ľudských o−
sudov v každom regióne, v
každom kúte sveta  prežíva
svoje malé tiché radosti,
chvíle šťastia − ale horšie je,
keď sa objaví, väčšine dobre
známa vec, zdravotný pro−
blém. Vtedy je nevyhnutné
obrátiť sa na človeka, ktorý
pomôže. Po stáročia je to le−
kár, ktorý verný Hippokratovej
prísahe pomôže. Skrátka, vydá
všetku svoju energiu na to,
aby pomohol. Či by to bolo v
noci, alebo na pravé polud−
nie. Dnes máme na to vybu−
dovaný systém, ktorý ľuďom
v zdravotne ťažkých situáci−
ách podáva pomocnú ruku.
Toto všetci veľmi dobre po−
známe.

Ale nie je to tak dávno, keď
tento systém prakticky nee−
xistoval. A celá zdravotná
starostlivosť v regióne  stála
spravidla na jednom človeku −
na obvodnom lekárovi. V
Modrokamenskom regióne si
ešte tí najstarší žijúci pa−
mätajú na MUDr. Arpáda
Balassu, ktorý neraz v tuhej
zime sadal na zapriahnutý
voz do fusaka z ovčích koží,
aby ho kone ťahali kdesi do
Lešti, alebo do Želoviec, aby
pomohol pri ťažkom pôrode,
alebo iných akútnych pro−
blémoch. Po doktorovi
Balassovi prišiel do
Modrého Kameňa MUDr.

Arpád Schweitzer a po ňom
veľmi obľúbený lekár MUDr.
Štefan Strnisko (otec vý−
znamných dramatických u−
melcov Viery a Vlada
Strniskovcov). Potom na
krátky čas prišiel lekár
MUDr. Ferdinand Bárta. 

V roku 1949 nastúpil do
modrokamenského obvodu
MUDr. Juraj Banský. Podľa
záznamov zo zdravotného
odboru ONV v Modrom
Kameni mu na krátky čas
bol pridelený aj obvod Pôtor
a Želovce. Práve teraz, 27.
augusta, si pripomenieme
sté výročie narodenia tejto
osobnosti. Na začiatku jeho
pôsobenia nebola v celom re−
gióne Modrého Kameňa pat−
rične vybavená nemocnica,
pôrodnica, len malé lôžkové
oddelenie chirurgické, trau−
matologické a v nutných prí−
padoch aj interné v Želovci−
ach − Peseranoch, kde pôso−
bil erudovaný chirurg
MUDr. Otto Bauer. 

Až v roku 1956 bola zriade−
ná pôrodnica v kaštieli v
Pôtri − Slatinke. Dovtedy sa
rodilo doma. V každej väčšej
dedine bola vyškolená
"pôrodná baba", ktorá bežné
pôrody zvládala,  no s ťažší−
mi situáciami sa bolo potreb−
né obrátiť na odborníka − le−
kára. Veľkú zásluhu v rozvo−
ji tejto oblasti má MUDr.

Tibor Gábor, ktorý
založil pôrodno − gy−
nekologické oddele−
nie bez operatívy a
dlhé roky ho viedol v
Slatinke, kde aj bý−
val − takže mal ne−
pretržite dvadsaťšty−
rihodinovú službu
niekoľko rokov. 
Podmienky boli ťaž−

ké, štatistické vý−
sledky vysoko nad−
priemerné aj v po−
rovnaní s veľkými
nemocnicami.
Pán doktor Banský
mal veľký obvod a v
ťažkých prípadoch
ho vyhľadali aj v no−
ci a on vždy išiel o−
chotne k pacientovi.
Tak, ako to po stáročia sluš−
ný lekár robil. U neho nepla−
tilo: "Nemám službu, choďte
tam a tam, ja to nemám za−
platené...". Častokrát pri pa−
cientovi strávil aj celú noc a
ráno ho čakala plná čakáreň
ľudí. O vyšetreniach formou
sono, EKG, či magnetickej
rezonancii sa nikomu ani ne−
snívalo. Nebolo možné v ži−
adnom laboratóriu  žiadať
rýchle a potrebné výsledky
krvných testov.

Doba sa menila, ale nič ne−
prichádzalo samo od seba. Aj
keď bola koncepcia daná, in−
vestície a všetky súvisiace
situácie pre rozvoj zdravot−
níctva v regióne bolo potreb−
né vybavovať a presviedčať
silných, čo všetko je potreb−
né, aby niekde niečo bolo.
Najväčšiu zásluhu na tom
mal MUDr. Strnisko, MUDr.

Gábor, MUDr. Kossár, MUDr.
Végh,  ale aj MUDr. Banský s o−
statnými pracovníkmi v
zdravotníctve v regióne. A
tak, okrem zdravotnej sta−
rostlivosti, je potrebné u
MUDr. Banského spomenúť
jeho aktivity pri budovaní
zdravotnej infraštruktúry v
regióne. Silno sa aktivizoval
v oblasti Červeného kríža,
kde pôsobil aj vo vyšších
funkciách.

Spomeňme si na pána
"dochtora". My, ktorí sme ho
poznali, na jeho autoritatív−
ne spôsoby, alebo na jeho
šťastný úsmev, keď sa mu po−
darilo pomôcť pacientovi.

Patrí mu oprávnene spomi−
enka k storočnici s hlbokou
vďakou.

− ALEXANDER BÁNOVSKÝ,   
Foto: JOZEF BÁNOVSKÝ −

Práve zajtra, 27. augusta, si pripomenieme 100. výročie narodenia MUDr. Juraja Banského

Každá doba má svojich politikov, básnikov, výtvarnýchKaždá doba má svojich politikov, básnikov, výtvarných
umelcov, ťažko pracujúcich robotníkov, ľudí ktorí v poumelcov, ťažko pracujúcich robotníkov, ľudí ktorí v po−−
tu tvári dorábajú chlieb náš každodenný. Medzi nimi sútu tvári dorábajú chlieb náš každodenný. Medzi nimi sú
klamári, chudobní a zbohatlíci, ale veľká väčšina súklamári, chudobní a zbohatlíci, ale veľká väčšina sú
slušní obetaví ľudia − bez ohľadu na to, na akom posteslušní obetaví ľudia − bez ohľadu na to, na akom poste
sú.sú.

Celý život si ctil pacienta 
a Hippokratovu prísahu 

l MUDr. Juraj Banský 
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nwww.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností
vo V. Krtíši. Inf. m0907 488 234.

np − 108

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z vážnych rodinných dôvo−
dov predám 3 izbový byt, čias−
točne prerobený. Inf. m 0907
878 186 .                         np − 949
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž vo V. Krtíši.
Inf. m 0903 824 526. 

np − 969

n Predám chatu na
Koprovnici. Cena doho−
dou. Inf. m0908 885 155. 

np − 995
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nNovostavba v Pôtri za
dobrú cenu. Inf. m 0949
203 960.             np − 1003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt
na Ul. Škultétyho 10, po
kompletnej rekonšt−
rukcii, nezariadený.
Možná výmena aj za
väčší v blízkej lokalite.
Cena: 25.000 euro + do−
hoda. Inf. m 0905 997
566.                    np − 1036
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prena−
jmem 3−izbový byt s ló−
džiou na B. Nemcovej
vo V. Krtíši. Inf. m 0902
276 483.             np −1057
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt
v Neninciach v bytovke.
Inf. m 0915 856 784.  

np − 1059
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenájom nebyto−
vých priestorov.  Inf.
www.sos−vk.sk  

np −1064
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový teh−
lový rodinný dom v
Balogu nad Ipľom na
hlavnej ulici, veľká zá−
hrada, na pozemku je
studňa, plyn, elektrina,
vodovod, kanalizácia.
Cena: 8.900 euro + do−

hoda možná. Inf. m 0905 201
028.                                 np −1067 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám záhradku v Selciach
s altánkom. Cena: 200 eur. Inf.
m 0908 334 412.         np − 1056
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Že−
lezničnej 16 vo V. Krtíši v sluš−
nom stave. Inf. m 0908 927 778.  

np − 1070
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám novinový stánok vo
Veľkom Krtíši na ul.
Venevskej. Cena: 150 eur .
Informácie pondelok až piatok
8.00 − 16.00. Inf. m047/45 120 82.  

np − 1071
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l Hľadám priestory na podni−
kanie v Želovciach v strede ob−
ce. Inf. m 0915 827 274. 

np − 1072
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom po úpl−
nej rekonštrukcii v obci
Sklabiná. Cena dohodou. Inf.
m 0917 269 709 − volať po 18.00
hod.                              np − 1073

n Predám poschodový dom v
Želovciach v dobrej lokalite.
Vhodný pre viacčlennú rodi−
nu, na podnikanie, ubytova−
nie, príp., penzión. Cena doho−
dou. Inf. m 0911 64 43 48.  

np − 1084
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP po rekonšt−
rukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Cena 22.500 euro. Inf. m
0908 986 734.                 np − 1093
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na SNP, po rekonštruk−
cii. Cena: 31.500 eur, vhodný
na podnikanie. m0908 986 734.  

np − 1094
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom 130/80
m2 v Balogu nad Ipľom na
Hlavnej ulici č. 97. Cena 31.500
eur. Inf. m 00 36 305 156 278. 

np − 1095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám garáž na ul. Ľ. Štúra
vo V. Krtíši. Cena 6.500 eur. Inf.
m00 36 305 156 278.    np − 1096
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem garáž vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 374 915. 

np − 1102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám prerobený byt 110
m2 (spojené 2 dvojizbové byty)
na Štefánikovej č. 13 vo V.
Krtíši. Inf. m0905 343 379, 0905
380 519.                         np − 1108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 2−izbový byt na
Škultétyho vo V. Krtíši, čias−
točne zariadený s vlastnou ko−
tolňou. Inf. m 0918 373 367.  

np − 1109
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n BBSK − Hontiansko − novo−
hradská knižnica A. H. Škulté−
tyho vo V. Krtíši vyhlasuje ob−
chodnú verejnú súťaž na pre−
nájom nebytových  priestorov.
Podmienky súťaže sú zverejne−
né na internetovej stránke
www.hnk−vk.sk            np − 1110
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 3−izbový družstevný
byt, kompletne prerobený, na
Novohradskej č. 10 vo V. Krtíši.
Cena dohodou.  Inf. m0908 627
952.                              np − 1111
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve o výmere 72
m2. Byt sa nachádza vo V.
Krtíši na B. Nemcovej, na 5. po−
schodí. Cena dohodou. Inf. m
0908 289 940.               np − 1113
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám rodinný dom v Čelá−
roch − č.p. 123 (elektrické ú−
stredné kúrenie na nočný
prúd), 3−izby + kuchyňa, kúpe−
ľňa + pivnica. Inf. m 047 48 711
11.                                 np − 1115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 1 − izbový byt v
Lučenci (od októbra). Inf. m
0919 021 887, 047 43 341 80.  

np − 1117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám les vo Veľkom Lome
o výbere 1 ha − v celosti. Cena
dohodou.  Inf. m 0949 145 220.  

np − 1120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 2−izbový byt vo
V. Krtíši. Inf. m 0908 927 172,
0908 094 339.               np − 1122
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vezmem do prenájmu 1 − iz−
bový byt na Ul. Lučenskej a
Hviezdoslavovej vo V. Krtíši za
rozumnú cenu. Volať od 19.00
hod. − ponúknite. Inf. m 0915
303 372.                        np − 1128
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 2 − izbový zaria−
dený byt v centre V. Krtíša.
Cena 260 euro + mesačná zálo−
ha. Inf. m 0905 245 095. 

np − 1129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Píseckej vo
V. Krtíši. Inf. m 0905 100 835.  

np − 1131
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 2−izbový tehlový byt
na Ul. SNP vo V. Krtíši, cena
14.000 eur. Inf. m 0911 108 606.  

np − 1135

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 − 502

Veľký Krtíš − 
Tri stavebné

pozemky
výmera 4 185 m2.

Cena: 20,−eur/m2 

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!

n Predám 3−izbový byt na
Nám. Škultétyho 8, lódžia,
po kompletnej rekonštruk−
cii. Cena: 27.000 euro + do−
hoda možná. Inf. m 0904 804
584.                            np − 1082
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Závada. Cena: 14 000,− eur (dohoda)
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l Kúpim byt, príp. rodinný
dom − V. Krtíš a okolie. Dlhy a
exekúcie vyplatím. Inf. m 0907
484 840.                         np − 1139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám do prenájmu 3 alebo
4−izbový byt komplet prerobe−
ný aj zariadený. Inf. m 0948
651 666.                         np − 1146

nPredám 2 váľandy s úložným
priestorom (semišový poťah).
Inf. m 0917 269 709 − volať po
18.00 hod.                   np − 1074
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám krb, okná a dvere.
Inf. m 0907 808 707.   np − 1075
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mrazničku 150 l a
detský bicykel za 50 eur. Inf. m
0907 692 138.                np − 1087
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohový PC stolík
farba − javor, cena 25 euro zn.
model Galaxy. Z tejto zostavy
predám aj dva kontajnery po
85 eur a regál 90 eur. Inf. m
0905 610 774.                  np − 1097
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorovú pílu
Homelite − ako nová, (80 eur),
skladacie lavice 2ks + stôl −
vhodné do chaty (40 eur), bicy−
kel Favorit (30 eur) − v dobrom
stave. Inf. m 0949 221 302.    

np − 1106
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám pätkové motory 1,1
kW a 1,5 kW, obchodnú váhu
do 200 kg, 4 ks dvojkilogramo−
vé propán−butánové fľaše a 1
ks 27 kg  propán−butánovú fľa−
šu. Ceny dohodou.  Inf. m 0949
145 220.                        np − 1119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám detskú študentskú
izbu vo výbornom stave − bielo
− fialovej farby, cena dohodou.
Inf. m 0917 438 516.    np − 1130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim kachle Peterky v
dobrom stave za rozumnú ce−
nu. Inf. m 047 48 963 02. 

np − 1133
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy, cena
140 eur + dohoda. Inf. m 0910
926 232.                        np − 1142

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

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do zli−
kvidovania skladových zásob.
Inf. & 0905 660 174.       np − 48

n Predám ZETOR 7011, TP,
STK a EČ. Zn. Dobrý stav.
Cena: 5.200 eur. Inf. m0911 213
146.                                np − 623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný maloPredám funkčný malo−−
traktor AGZAT s príslutraktor AGZAT s príslu−−
šenstvom − rotovátor,šenstvom − rotovátor,
pluh k orbe, vyorávač zepluh k orbe, vyorávač ze−−
miakov, riadkovač na zemiakov, riadkovač na ze−−
miaky a plečku. V dobrommiaky a plečku. V dobrom
technickom stave, málotechnickom stave, málo
používaný. Cena dohopoužívaný. Cena doho−−
dou. Inf. dou. Inf. mm 0911 264 102.0911 264 102.

np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno mobilnú kli−
matizáciu − novú − na Škodu
120− 25 a predám predné a zad−
né sklo. Inf. m 0902 276 483.  

np − 1058
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Škodu 105 L v 100%
stave, platná STK a EK do
2015, cena 230 eur. Inf. m 0918
484 196.                        np − 1061
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 4 ks plechové disky
nové, 14−tky na Ford, 1 ks 10
eur. . Inf. m 0908 287 954.  

np − 1063
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Š Favorit + prívesný
vozík − VK. Inf. m 0903 374 915.  

np − 1101
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VW POLO 1.4 ben−
zín, r.v. 1998, najazdených
195.000 km, cena 750 eur + do−
hoda možná. Inf. m 0907 734
379.                              np − 1126
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám elektróny 4x 100 R
15´´ s gumami, cena 60 eur. Inf.
m 0944 485 091.          np − 1141
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám auto Nissan Almera
D v dobrom stave (STK+EK do
2015), cena 1900 eur. Inf. m
0904 906 733.               np − 1143

n Predám reproduktory
HERTZ 120 W, autorádio ALP−
HA kazetové, kapotu na Audi
A4, 60 l mrazničku − zachovalú,
práčku Romo, televízor
Philips uhlopriečka 75 cm.
Cena dohodou. Inf. m 0915 489
705.                                np − 1077

nPredám kočík zn. QUINNY −
dvojkombinácia  + vajíčko, ce−
na dohodou. Inf. m 0908 903
959.                              np − 1124

nPredám vietnamské prasiat−
ka. Inf. m 0911 558 111. 

np − 1079
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám odstavčatá. Inf. m
0917 762 714.               np − 1088
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám šteniatka čivavy bez
PP za 100 eur, šteniatko schi−
tsu za 100 eur, matka bez PP a
otec s PP (šampión SR, 4x
CAC, 2x BOB, CACIB, BOG.
Darujem 1,5 ročného psíka aj
fenku schi−tsu. Inf. m 0915 225
626.                               np − 1090
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem 2 mesačné šteniat−
ko kríženca zlatý retriever a
bernský salašnícky pes.  Inf. m
0907 291 775.                 np − 1100
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám hrušky − 1,45 eur za
kg. Inf. m 0915 531 765.  

np − 1103

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám skleník s rozmermi
12x4 m. Cena dohodou. Inf. m
047 48 935 12.              np − 1107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám liaheň BIOS a dojič−
ku. Inf. m 047 48 935 12.  

np − 1107 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem čierne mačiatka.
Inf. m 0908 496 360.  np − 1140

l Opatrím starších ľudí alebo
deti. Vypomôžem v domácnos−
ti. Len V. Krtíš. Inf. m 0949 397
593.                           np − 1030 a 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lOpatrím deti predškolského ale−
bo školského veku. Vypomôžem v
domácnosti. Len V. Krtíš. Inf.
m 0944 344 044.                          

np − 1030 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nRobíme všetky stavebné prá−
ce a ploché strechy. Inf. m0902
589 619.                       np − 1060

l BURZA PRÁCE

l HOBBY, VOĽNÝ ČAS

l CHOVATEĽSTVO, 
POĽNOHOSPODÁRSTVO

ZÁPIS DO JAZYKOVEJ ŠKOLY ako súčasti 
Gymnázia A. H. Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš, bude 
v dňoch 5. 9. − 9. 9. 2013 od 14.00 do 16.00 hod.5. 9. − 9. 9. 2013 od 14.00 do 16.00 hod.

Bližšie informácie na  www.gahsvk.edu.sk
Tel. č.: 047/ 48 30 411 alebo osobne v škole

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n Tatranské profily, OSB
dosky, stavebné rezivo. Aj
s dovozom. Tesárske práce.
Lacno. Inf. m 0905 483 357.  

np − 959

l AUTO − MOTO
n Reštaurácia ADUB prijme
čašníčku a pomocnú silu do
kuchyne. Treba doniesť živo−
topis.                             np − 1081

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Predám výkonný prieto−
kový ohrievač vody, 5 l,
2.000 W, THERMOFLOW s
káblom a koncovkou na 230
V. Inf. m 0911 264 102.  

np − 859

n Lacno predám staršiu
spálňu. Inf. m 0918 492 087.  

np − 867
OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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.
Tel. m 0905 244 226. 

np − 612 a

Príjme do zamestnania: 
Na stavebno − izolačné práce do Nemecka, 

podmienka aspoň čiastočné ovládanie nemeckého jazyka 

MURÁROV A MALIAROV na stavebné práce do Francúzska 
− ovládanie francúzštiny nie je podmienkou 

Z.S.K., s.r.o., Širákov č. 134 

Bližšie informácie: Zsolt Kovács, 0905 94 95 41, 
mail: office@zsktruck.com
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n Hľadám prácu, práca s PC,
vodičský preukaz skupiny B
(šesť rokov). Inf. m 0915 896
067.                               np − 1068
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Spoločnosť MRS, s. r. o., hľa−
dá do prevádzky vo V. Krtíši
zručné šičky. Inf. m 0905 234
882, 047/49 111 91.        np − 1083
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadáme čašníka − čašníčku.
Inf. m 0917 414 558.   np − 1092
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár −
môžem vycestovať aj mimo V.
Krtíša. Inf. m 0904 424 363.  

np − 1098
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár −
vykonávam všetky murárske a
maliarske práce. Inf. m 0907
229 634.                        np − 1112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme brigádnikov pre
kanceláriu V. Krtíš. Inf. m 0915
389 203.                        np − 1132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám brigádu na oberanie
hrozna a iného ovocia, resp.
iné práce v záhrade. Inf. m
0949 397 593, 0944 344 044.  

np − 1125

n Predám najlacnejšie palivo−
vé drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 699

l Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena
za 1 pm od 37 eur eur. Inf. m
0917 698 979.                np − 1086
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám palivové drevo s do−
vozom agát, cer, dub, hrab. Inf.
m0917 698 979.             np − 1121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predaj štiepaného palivové−
ho dreva a odrezkov. Inf. m
0915 482 217.                   np − 1136

n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.
np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, predá BURDY a
módny časopis PRAMO so
strihmi zo 60 − 80−tych rokov?
Inf. m0911 264 102.      np − 1699

nTEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                  np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nMINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf.VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf.
mm 0915 813 322, 0905 3540915 813 322, 0905 354
723.                         723.                         np − 283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nBEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ 

STUDNE. 
Inf. m 0905 463 213.  np − 628

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny
storočný kroj. Nájde sa niekto,
kto mi daruje určite súčasti
kroja (oplecko, lajblík, sukňa a
pod.), keďže na mojom sú už ni−
ektoré časti poškodené.
Prosím tiež, ak máte doma zby−
točné sklenené koráliky a flitre
na kroje, ponúknite mi. Inf. m
0911 264 102.                  np − 658
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.              np − 846

nTEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                              np − 1029

l Prosíme neznámu pani z
tmavého osobného auta, ktorá
2. 8. 2013 (v piatok) asi o 10.00
hod. vo V. Krtíši (cestou do D.
Plachtiniec) našla korytnačku
prechádzajúcu cez hlavnú ces−
tu. Prosíme o vrátanie nášho
domáceho miláčika, ktorý chý−
ba najmä našim deťom. Inf.
0904 956 417, 047/48 302 88.

np − 1085
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 60−ročný invalidný dôchodca
hľadá do prenájmu 1−izbový
byt. Môže byť aj v pôvodnom
stave aj bez nábytku. Inf. m
0944 696 268.                 np − 1065
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Za rozumnú cenu vystierku−
jem a vymaľujem byt. Inf. m
0904 424 363.                 np − 1099
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zemné práce MINI BAGER
UNC. Inf. m 0908 032 473. 

np − 1123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dôchodca poskytne bezplat−
né ubytovanie a spoločnosť v
rodinnom dome na dedine (8
km od V. Krtíša) skromnej žene
v bytovej tiesni. Deti nie sú pre−
kážkou. Inf. m 0907 212 710.  

np − 1080
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám krosná.  Inf. m047 48
711 11.                            np − 1116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lwww.studio−f−design.eu   

np − 1127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Preprava tovaru, nábytku a
rôznych vecí na dodávke
Peugeot Boxer. Inf. m 0905 230
767.                              np − 1145
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Lacno predám kosmodisk .
Inf. mredakcia.             np − 1147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
lVezmem do prenájmu zabeh−
nutú kaviareň alebo pohostin−
stvo vo Veľkom Krtíši. Inf. m
0904 354 594.              np − 1144

n Novinka − pôžička pre
živnostníkov, podnikateľov
a firmy. Pracujem ako 
viazaný finančný agent
pre spoločnosť PROFI

CREDIT Slovakia, s. r. o.
Inf. m 0904 256 464, 

0908 355 383, 
www.peniazeprevas.sk  

np − 915

n MINIBAGER −
zemné a výkopové

práce.
m 0907 840 647.   

np − 982

n Vykonávam rôzne sto−
lárske práce. Inf. m 0908
941 093.                   np − 1027

CUKRÁREŇ 
SO ZMRZLINOU

KATKA 
Vás pozýva na príjemné 

posedenie pri kvalitnej káve,
belgickej točenej zmrzline a

chutnom čerstvom koláčiku.
Môžete si vybrať zo širokej

ponuky zákazkového 
pečenia 

zákuskov
a tort na

objednávku. 
Príďte si

zamaškrtiť
na Lipové
námestie 
v Modrom

Kameni. 
Inf. m 0949 425 522. np − 1038

lPredaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0905 463 926.  

np − 1041

l Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m0905
463 926.                       np − 1042

Poradie tipovačky
po 3. kole:

Kolo plne remíz poriadne zamiešalo
poradím, ale rozdiely medzi jednotli−
vými tipujúcimi sú stále zanedbate−
ľné:

Jozef Holovic, ml., 31 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, , 31 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 29 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš 29 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 29 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 28 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 28 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 28 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 28 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 28 b.
Pavel Filip, Záhorce, 28 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 27 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 27 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 27 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 26 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 26 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 26 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 25 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 25 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 25 b.
František Fónod, Kosihovce, 25 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 25 b.
Leonard Görči, V. Krtíš, 25 b.
Ladislav Kiss, Vinice, 24 b.
František Petényi, Vinica, 24 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 24 b.
Radovan Furák, M. Straciny, 24 b.
Erika Macková, Záhorce, 24 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 23 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 23 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 23 b.
Jozef Košík, Čebovce, 23 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 22 b.
Jozef Kováč, Vinica, 22 b.
Ján Molnár D. Strehová, 22 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 21 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 21 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 20 b.
Štefan Filip, Záhorce, 20 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 18 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 18 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 18 b.
Ján Macka, Záhorce, 17 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 14 b.
Ján Kiss, Vinica, 14 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 12 b.
Ákos Súth, Balog.n.I., 12 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 12 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 9 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 4 b.

−red−ms

l RÔZNE

l PALIVOVÉ DREVO
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Chorvátska (Rijeka), Poľska
(Lanckorona),  Maďarska (Veňarec),
z ČR ( Moravská Nová Ves) a súbor
Hont z Krupiny. S ľudovými tradícia−
mi sa potom predstavili detské sú−
bory Slniečko z Detvy, Silištánek z
Vinodola, z Pliešoviec, Hrušova,
Heligonkári zo Strečna i tanečníci
z Krtíšančeka z V. Krtíša.

Spolu s divákmi sa akoby pri jed−
nom stole zabávali folklórne ko−
lektívy Kýčera z Čierneho Balogu,
Krakovienka z Krakovian,
Rozmarín z Pliešoviec, Krnohári z
Brezna, Haviar z Rožňavy,
Prameň z Dolnej Strehovej,
Heligonkári z Oravy, Šafárik zo
srbského Nového Sadu. Hlavný
večerný program sa niesol v zna−
mení dreva a so svojimi progra−
mami sa predstavili folklórne sú−

bory z miest a obcí Hontu − z
Hontianskych Nemiec, Dol−
ného Badína, Lackova,  Kru−
piny, Pukanca,  Príbeliec a
Plachtiniec (Bažalička), Pren−
čova,  Sazdíc,  Sebechlieb,
Veľkých Túroviec  a  FS Hont  z
Krupiny. Na záver Hontianskej
parády potešil jej návštevníkov
svojim parádnym vystúpením
folklórny súbor Železiar z Košíc. 

Hrušovské dvory
Už od prvých ročníkov sú pre mno−
hých návštevníkov Hontianskej pará−
dy lákadlom jednotlivé dvory, kde si
môžu pochutnať na rôznych kra−
janských špecialitách a posedieť
pri dobrej zábave a ľudovej hud−
be. Aj v tomto roku tu návštevníci
našli obľúbené tradičné dvory (ale
pribudli aj viaceré nové): 

Gajdošský, Gazdovský, 
U starej mamy, Hasičský,
Haluškový,  Hrušovský,

Krošniarsky, Dvor priateľov,
Páleničiarsky, Poľovnícky,

Pufancový, Pukanský,
Prandorfský, Rozhlasový,

Mládenecký, Vinársky,
Východniarsky, Regionálna
značka Hont, Pivnica u Štefana 

i Pod čerešňou. 
Obľúbený je najmä Hasičský dvor,
U starej mamy a zaujal aj
Vinársky dvor, v rámci ktorého sa
predstavili pestovatelia hrozna a

výrobcova vína z nášho regiónu
združení v OZ Veľkokrtíšska vín−
na cesta. Výrobcovia tradičných
hontianskych špecialít sa predsta−
vili v spoločnom dvore Regionál−
na značka Hont. 
Kto má rád tradície a je zvedavý

na to, ako sa kedysi pracovalo na
poli, či spracovávalo drevo alebo
kameň, určite neobišiel hrušov−
ské lazy, kde mohol vidieť i výsta−
vu traktorov a mláťačiek. 

Tradičné práce na poli
Na lazoch a vôbec všetkých na

Hrušove vítal so svojou heligón−
kou 82−ročný ujo Bendík. Na pará−
de nechýbal ani jeden rok, a ako
hovorí, všetko sa dá zvládnuť s ve−
selou mysľou. Tú iste mávali aj
chlapi pri mlátení obilia cepmi,
ktoré im vyhrávali do taktu.
Jozef Bendík: "Cepiari sa museli

zladiť do určitého rytmu, či už bo−
li 3, 4, alebo 7−mi." Do rytmu cepia−
rov už zaúča aj svojich vnukov,
ktorí by možno túto námahu rad−
šej vymenili za prácu pri o niečo
modernejšej mláťačke. Ale ani to
nebolo med lízať, ako spomína
Ján Kamas: "Bola to namáhavá
práca a najhoršie bolo pri odobe−
raní slamy od mláťačky. Tam ne−
chcel nikto ísť robiť. Lietali tam
plevy, drobné smeti a tie mal člo−
vek potom všade."   
Kým chlapi pracovali na poli, že−

ny pre nich pripravovali poživeň
doma. Tradičný chlieb a lepníky
pripravovali od skorého rána a pi−
ekli ich v kamenných peciach. Na
paráde už 16 rokov pečie chleba aj
Mária Hajdúchová (67): "Bola a je
to pracná robota. Robíme už od
rána od šiestej hodiny, aby sme
cesto dobre vymiesili, pripravili a

napiekli chlebíka, lepníky ale aj
pampúšiky pre návštevníkov."  

V peciach kúrili drevom, ale aj
dreveným uhlím, ktoré vyrábali v
míľach. Pri uhliarskej míli sme za−
stihli aj najstaršieho aktívneho ú−
častníka parády Jána Fašanga
(86): "Takéto míle pripravujem"Takéto míle pripravujem
už od prvých ročníkov. V tomtouž od prvých ročníkov. V tomto
roku sme začali páliť uhlie užroku sme začali páliť uhlie už
od pondelka, aby sme návštevod pondelka, aby sme návštev−−
níkom ukázali ako má drevenéníkom ukázali ako má drevené
uhlie vyzerať, a ako sme ho keuhlie vyzerať, a ako sme ho ke−−
dysi robievali. Ja som najstardysi robievali. Ja som najstar−−
ším a hlavným míliarom, a aniším a hlavným míliarom, a ani
by som tu už nemusel byť.by som tu už nemusel byť.
Vychoval som si mladých a teVychoval som si mladých a te−−

raz už na nich iba dozerám.raz už na nich iba dozerám.
Nechýbal som ani na jednej paNechýbal som ani na jednej pa−−
ráde a rád vás privítam aj naráde a rád vás privítam aj na
budúci rok. Príďte." budúci rok. Príďte." 

Drží ich súdržnosť 
a veselá myseľ

Určite nielen my, ale aj ostatní
návštevníci, radi prídeme načer−
pať pokoj, krásu a energiu ľudí,
ktorí s láskou pripravujú toto po−
dujatie už 18 rokov. Jeden z hlav−
ných organizátorov Ján Brloš
nám odpovedal na otázku, čo robí
parádu takou úspešnou, že každý
rok priláka na Hrušov viac a viac
návštevníkov: "Hontianska pará−
da sa snaží zaujať návštevníka
rôznymi tradíciami, nie je zame−
raná iba jedným smerom. A máme
tu ochotných ľudí, ktorí sa spoloč−
ne združia a počas parády sú o−
chotní ukázať návštevníkom to čo,
ešte aj oni zažili − robotu v domác−
nostiach i na poliach. Mnohí ná−
vštevníci sem prichádzajú aj pre−
to, aby sa s tými ľuďmi porozprá−
vali, povyzvedali sa o niekdajšom
živote. Je tu bezprostredná spoji−
tosť medzi návštevníkmi a našimi
ľuďmi, ktorí ukazujú tradície,
ako ich ešte aj oni zažili − sú to te−
da tradície z prvej ruky."
A kde sa v týchto milých a ochot−

ných obyvateľoch Hrušova berie
energia na prípravu tohto poduja−
tia? "Ešte stále máme v sebe ener−
giu," hovorí Mária Hajdúchová, a
aj recept neodmysliteľného účast−
níka parády uja Antona Bendíka :
"Majte vždy veselú myseľ. To je
dôležité v živote. Aj ja sa toho dr−
žím. Veselú myseľ."
A ak chcete aj vy zažiť tradície z

prvej ruky a ste veselej mysle,
príďte na Hontiansku parádu aj
budúci rok. Veď nový ročník začí−
najú organizátori pod vedením
starostu Ing. Pavla Bendíka, Jána
Brloša či Márie Augustínovej pri−
pravovať už teraz.             −René− 

(Dokončenie zo str. 4)

Hontianska paráda dorástla do dospelosti

1. − Anton Bendík:" Majte vždy veselú myseľ"
2. − Rytmus cepov pri mlátení už chytajú aj mladí

Hrušovčania 
3. − Ján Fašang: "Asi mám predĺženú životnosť z EÚ," 

hovorí s úsmevom hlavný míliar
4. − Členovia FS Prameň z D. Strehovej pri skúške 

na večerný programPodujatie finančne podporil VÚC BBSK

2.

3.

4.

1.
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I. trieda Okres - futbalová sezóna 2013 / 2014 - JESEÒ 

Mužstvá si zmerali sily 
v kvalitnom zápase 

Diváci: 70; rozhodovali: Majer, P.Diváci: 70; rozhodovali: Majer, P.
Kalmár, st., Ambrózy; Gól: D −Kalmár, st., Ambrózy; Gól: D −
Krahulec; najlepší hráč: D − Krahulec,Krahulec; najlepší hráč: D − Krahulec,
H − Klacso; zostavy: D − Fekete, L.H − Klacso; zostavy: D − Fekete, L.
Bednár, Malov, Ďurčov, Režňák,Bednár, Malov, Ďurčov, Režňák,
Bariak, Lukáš Bednár, Pastorok,Bariak, Lukáš Bednár, Pastorok,
Krahulec, Melicher, Püšpöky, stried.:Krahulec, Melicher, Püšpöky, stried.:
Barcaj, Slatinský, Nociar, Barányi,Barcaj, Slatinský, Nociar, Barányi,
Laššan, Mózer; H − Jánoška, Balga,Laššan, Mózer; H − Jánoška, Balga,
Iždinský, N. Híveš, st., N. Híveš, ml.,Iždinský, N. Híveš, st., N. Híveš, ml.,
Jánoška, Hudec, Béreš, Balla, Sliacky,Jánoška, Hudec, Béreš, Balla, Sliacky,
Klacso, stried.: Zöllei, JakubecKlacso, stried.: Zöllei, Jakubec

Modrý Kameň − Opatovská
Nová Ves 1 : 2 (0 :1)

V bojovnom zápase si 
pochvalu zaslúžia aj arbitri 

Diváci: 80; rozhodovali: Ďuriš,Diváci: 80; rozhodovali: Ďuriš,
Košelák; góly: H − P. Filip; najlepšíKošelák; góly: H − P. Filip; najlepší
hráč: D − Cvengel; H − P. Filip; zostavy:hráč: D − Cvengel; H − P. Filip; zostavy:
D − Cvengel, Oroszlányi, Gorasz,D − Cvengel, Oroszlányi, Gorasz,
Morvai, Szatmári, Fodor, Mezei,Morvai, Szatmári, Fodor, Mezei,
Blažko, Tátrai, Varga, stried.:Blažko, Tátrai, Varga, stried.:
Blažko, Jonás, Szabo, Záhorský,Blažko, Jonás, Szabo, Záhorský,
Klukon; H − Hromada, Lalík, Karasy,Klukon; H − Hromada, Lalík, Karasy,
Šoltýs, Bódiš, I. Jánošík, P. Filip,Šoltýs, Bódiš, I. Jánošík, P. Filip,
Liska, Sabo, I. Filip, P. Novák, stried.:Liska, Sabo, I. Filip, P. Novák, stried.:
Balga, Šramka, R. Jánošík.Balga, Šramka, R. Jánošík.

Sečianky − Záhorce
0 : 1 (0 : 0) 

Derby zápasu svedčila remíza
Diváci: 132; rozhodovali: Bakoš, Húšťava,Diváci: 132; rozhodovali: Bakoš, Húšťava,
Ubrankovič; góly: D − B. Szuchetka,Ubrankovič; góly: D − B. Szuchetka,
Nasvady, H − Szabo, Miškey, najlepšíNasvady, H − Szabo, Miškey, najlepší
hráč: D − Málik, H − Szabo,  zostavy: D −hráč: D − Málik, H − Szabo,  zostavy: D −
Miško, T. Szuchetka, Baláž, Málik, E.Miško, T. Szuchetka, Baláž, Málik, E.
Varga, Mihalovič, Buriš, Bolgár,Varga, Mihalovič, Buriš, Bolgár,
Skabella, Nasvady, B. Szuchetka, stried.:Skabella, Nasvady, B. Szuchetka, stried.:
O. Krupčiak, A. Nagy, P. Varga, A.O. Krupčiak, A. Nagy, P. Varga, A.
Krupčiak; H − Sebenský, Schmidt,Krupčiak; H − Sebenský, Schmidt,
Petrovský, Nozdrovický, Varga, Z. Gemer,Petrovský, Nozdrovický, Varga, Z. Gemer,
Zaťko, Očko, Miškey, T. Gemer, Szabo,Zaťko, Očko, Miškey, T. Gemer, Szabo,
stried.: Bodzár, Kati, Sladovník, Tóth. stried.: Bodzár, Kati, Sladovník, Tóth. 

V. Čalomija − Nenince
2 : 2 (0 : 1)

Strednoplachtinčania kvôli obecným
oslavám zápas odložili.

S. Plachtince − K. Kosihy
odložený 

Body si rozdelili
Diváci: 80; rozhodovali: Ďurčov, Balga;Diváci: 80; rozhodovali: Ďurčov, Balga;
góly: D − Oláh, R. Kubolek, H − Galčík,góly: D − Oláh, R. Kubolek, H − Galčík,
Kováč, najlepší hráči: D − R. Kubolek, HKováč, najlepší hráči: D − R. Kubolek, H
− Bartoš; D − Veľkov, Matejkin, Hlivár,− Bartoš; D − Veľkov, Matejkin, Hlivár,
R. Kubolek, Zuzina, Oláh, Halama, M.R. Kubolek, Zuzina, Oláh, Halama, M.
Mitter, Turan, Odaloš, P. Mitter, stried.:Mitter, Turan, Odaloš, P. Mitter, stried.:
Zvara, O. Marek, Kašiar, Mozola, J.Zvara, O. Marek, Kašiar, Mozola, J.
Bariak; H − Bartoš, Galčík, Berecký,Bariak; H − Bartoš, Galčík, Berecký,
Lőrincz, R. Babka, Macko, Marinyec,Lőrincz, R. Babka, Macko, Marinyec,
Majer, Kováč, Pavlík, Lőcsa, stried.:Majer, Kováč, Pavlík, Lőcsa, stried.:
Košík, M. Babka, Máňa. Košík, M. Babka, Máňa. 

Dačov Lom − Lesenice
2 : 2 (1 : 1) 

Slušný zápas s tesným výsledkom
Diváci: 30; rozhodovali: Mačuda, Boldiš,Diváci: 30; rozhodovali: Mačuda, Boldiš,
Kremničan; góly: D − Bášti, Kissimonyi,Kremničan; góly: D − Bášti, Kissimonyi,
H − M. Fašang; najlepší hráč: D − Zolcer,H − M. Fašang; najlepší hráč: D − Zolcer,
H − M. Fašang, zostavy: D  −  Moravčík,H − M. Fašang, zostavy: D  −  Moravčík,
Mucha, Kováč, Kalmár, Cseri, Várkőzi,Mucha, Kováč, Kalmár, Cseri, Várkőzi,
Villám, Zlatovský, Zolcer, Kissimonyi,Villám, Zlatovský, Zolcer, Kissimonyi,
Bašti, stried.: Buriš, Kmeť, Alakša,Bašti, stried.: Buriš, Kmeť, Alakša,
Šmikňa; H − Tuhársky, Nácesta, T.Šmikňa; H − Tuhársky, Nácesta, T.
Korpáš, Baláž, Augustín, M. Kováč, J.Korpáš, Baláž, Augustín, M. Kováč, J.
Kováč, Hojsa, Kereš, J. Fischer, M.Kováč, Hojsa, Kereš, J. Fischer, M.
Fašang, stried.:  Ľ. Fischer, Sás, M.Fašang, stried.:  Ľ. Fischer, Sás, M.
Korpáš, P. Fašang, Š. Kováč. Korpáš, P. Fašang, Š. Kováč. 

Kosihy n. I. − Hrušov
2 : 1 (1 : 0)

II. trieda okres
* OFK Olováry "B" − voľno 

* Bušince − V. Zlievce/
D. Strehová "B" 5 : 5

* Želovce − Sklabiná "B" 2:1 

III. liga dorast − JUH  
4. kolo : MFK Detva  − Baník Veľký Krtíš 

0 : 2 (0 :2)
TRI BODY AJ Z DETVY

Zostava Baník VK: Čepo, Ádam, Fodor,
Weisz, Balla, Petrus (Lancini), Gemer,
Kušický (Gibala), Greguš, Kliment
(Andok), Németh (Matikovský). Góly : 0:1
Kliment (10. min.), 0:2 Kliment (11. min.).
ŽK:   Čepo, Weisz

Veľkokrtíšania si zaslúžené tri body pri−
viezli aj z Detvy, keď v prvom polčase zo
svojej prevahy vyťažili dva góly v rozpätí
jednej minúty, ktorými súpera zaskočili. V
druhom polčase sa prejavila väčšia skúse−
nosť a taktická vyzretosť našich chlapcov,
ktorí si dokázali dvojgólový náskok ustrá−
žiť, pričom ešte niekoľkokrát domácim po−
hrozili nebezpečnými protiútokmi. 

Týmto víťazstvom mladí baníci potvr−
dili svoju pozíciu na čele súťaže, v ktorej
po 4. kole bez straty bodu zostali už len oni
a tím FK 09 Bacúch. 

− GREGUŠ −

V kvalitnom zápase sa obidve muž−
stvá snažili strhnúť víťazstvo na
svoju stranu. Napriek snahe domá−
cich si gól v I. polčase pripísali na
svoj účet hostia. V II. polčase do−
máci vyrovnali, no žiaľ vypustili 30
minút zo zápasu, čo sa im vypomstilo
obratom − 1 : 2 a tým prišli o vzácne
tri body z domáceho zápasu.

− IGOR MACHAVA −

Domácemu mužstvu chýbali traja
zranení hráči, čo bolo na ihrisku
veľmi cítiť. V I. polčase zatlačili
hostia domácich, ale nepodarilo sa
im dať gól. V II. pol. domáci "zosta−
li" v kabíne a hostia využili príle−
žitosť − 0 : 1. Domáce mužstvo vy−
striedalo troch hráčov, zatlačili
hostí, no využili tri gólové šance a
hostia tým zaslúžene vyhrali.  Ďa−
kujem fanúšikom za veľmi dobrú
divácku kulisu a vytrvalé po−
vzbudzovanie. 

− TIBOR KONCZ − 

JOZEF KARASY (hostia): "Chceme
poďakovať našich chlapcom, ktorí
boli lepší, no nevyužili ešte ďalšie
štyri gólové šance. Za dobrý výkon
je treba pochváliť aj rozhodcovskú
trojicu."

Zápas sa hral na slušnej úrovni, do−
máci tím vytvoril tesný náskok, ktorý
sa im podarilo udržať do konca zápa−
su. Napriek tomu, že hostia dvakrát
nastrelili tyč brány domácich. 

− ŠTEFAN DOBOŠ − 

Zápas mal zo začiatku veľmi dobrú ú−
roveň, o čo sa pričinili obidve mužstvá.
V 2.´  domáci brankár kryl tutovku
hostí a z následného protiútoku
Nasvady nepremenil.  Útoky sa strie−
dali na obidvoch stranách. V 29.´
Mihalovič opečiatkoval brvno brány
hostí. V 35.´ hráč hostí rovnako nastre−
lil iba brvno. Do vedenia poslal hostí v
41.´ Szabo. 

II. polčas začali domáci aktívnou
hrou − mali viac snahy, čo prinieslo aj
zaslúžené ovocie z kopačiek "benja−
mínka" v mužstve B. Szuchetku.
Domáci útočili ďalej a po najkrajšej
akcii celého stretnutia Skabella od−
centroval a Nasvady poslal domácich
do vedenia. Hostia vyrovnali v 94.´,
keď zachránili aspoň bod. Veľmi dobré
stretnutie sa nakoniec skončilo remí−
zou.                             − JÁN LAVRÍK  −  

V zápase výbornej úrovne domáci
vybojovali bod, aj keď rátali s tromi
bodmi, a aj hostia sú rovnako radi,
že získali aspoň jeden bod. 

− MIROSLAV KUBOLEK −
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Vinické oberačkové slávnosti sme o−
tvárali atraktívnym zápasom s lídrom
súťaže, s mužstvom ktoré ešte vlani
pôsobilo v 3. lige. Naši hráči sa mužstva
s väčšími skúsenosťami a zvučnejšieho
mena nezľakli. Dokázali to už vo 4.´,
keď Gálova hlavička skončila mimo
brány hostí. Ďalšia pekná kombinácia
Viničanov bola zastavená obranou hos−
tí už v 6.´ Hostia vyskúšali Geregaiov
postreh až v 10.´   V 12.´ Nemčok kope
priamy kop po faule na Tótha, ale lopta
končí v múre hosťujúcej obrany. V 16.´
Csatlósov pokus končí nad bránou. Po
incidente útočníka hostí museli domá−
ceho brankára v 17.´ ošetrovať. V 20.´
videli diváci Tóthovú peknú prihrávku
Nemočkovi, ale brankár strelu vyráža a
vracia loptu späť do hry. V 23.´ prišla
séria útokov na oboch stranách. Už o
minútu na to, v 24.´, nepresnú vinickú
rozohrávku využívajú hostia na vsiete−
nie vedúceho gólu. V 30.´ po faule na
Antala kope Zachar priamy kop, ktorý
končí mimo bránky. Následne prišli
ďalšie priame kopy po fauloch na
Antala a Boroša, keď Csatlósov priamy
kop vytláča brankár a vyrazená lopta
končí po Nemčokovej strele nad brá−

nou. Túto veľkú príležitosť na vyrovna−
nie však domáci nevyužili. Hneď v úvo−
de druhého polčasu sa hostia dopraco−
vali k strele, ktorú Geregai vyráža na
roh. V 49.´ Zacharov únik hostia odvra−
cajú na roh, z ktorého Šút strieľa vedľa
brány. V 55.´ po rohu hostí nasleduje
séria ďalších, aj nepresných zakončení.
V 58.´ po zranení Gála, ktorý musel od−
stúpiť, nastupuje do hry Varga., V 66.´
po Zacharovom centri prišla pekná
Csatlósova hlavička. V 67.´ videli diváci
priamy kop hostí zakončený strelou ve−
dľa brány. V 79.´ Vargov center bol od−
hlavičkovaný na roh, z ktorého už Régi
nekompromisnou strelou vyrovnáva na
1:1. Opäť sú tu útoky na oboch stra−
nách. V 75.´ letí Csatlósova hlavička
nad bránku. V 76.´ strelu hostí istí do−
máci gólman Geregai. Veľkú šancu mal
v 80.´ Varga, keď z voleja strieľa na
bránku, ale bez efektu.  V 82.´ hostia za−
útočili na bránu Geregaia, Régi ale od−
hlavičkoval útok a lopta skončila v ru−
kách brankára. O dve minúty na to má
šancu na opačnej strane ihriska
Zachar, keď strieľa priamy kop, ibaže
lopta letela mimo bránky. V 88.´ sa vy−
znamenáva domáci brankár svojim, do−

slova futbalovým čarovaním, keď zoči −
voči  unikajúcemu útočníkovi hostí vy−
stihuje a predvída jeho hru. Brankár
hostí vytláča v 89.´ Vargov center na
roh. Vzápätí Csatlósovu strelu blokuje
obranca hostí rukou, za čo je nariadený
pokutový kop, ktorý Nemčok s istotou
premieňa na 2:1. Keď si už myslíme, že
máme tento zápas zvládnutý, prichád−
za v 94.´ blesk z jasného neba, keď hos−
tia kopú priamy kop, z ktorého lopta
končí, na našu škodu, v bráne, a tak
hostia vyrovnávajú na 2:2. Napriek re−
míze a spravodlivej deľbe bodov videli
domáci diváci vynikajúci zápas, za čo
patrí poďakovať hráčom Vinice. Určite
však na ich výkone mali podiel aj ich
fanúšikovia, ktorí hlasným skandova−
ním a potleskom povzbudzovali svojich
futbalistov. Futbalisti Vinice sa pričini−
li o to, že mali sviatok nielen vinári, ale aj
milovníci koženej. Vo štvrtok hráme predo−
hrávku s Kováčovu a v nedeľu cestujeme
do Málinca.       

− GABRIEL ZSIGMOND − 

Vo Vinici mali sviatok vína aj futbalu
Zostava Vinice: Ján Geregai, Tomáš Régi, Jozef Antal, Szilárd Tóth, PeterZostava Vinice: Ján Geregai, Tomáš Régi, Jozef Antal, Szilárd Tóth, Peter
Zachar, Csaba Csatlós, Róbert Súth, Gabriel Kiss, Tomáš Gál, Peter Boros,Zachar, Csaba Csatlós, Róbert Súth, Gabriel Kiss, Tomáš Gál, Peter Boros,
Attila Nemčok. Na striedanie: Dávid Régi, Tibor Tóth, Roman Doboš,Attila Nemčok. Na striedanie: Dávid Régi, Tibor Tóth, Roman Doboš,
Matyas Pobori, Arpád Bugyi, Ronald Varga. Góly: 70.´ Tomáš Régi, 90.´Matyas Pobori, Arpád Bugyi, Ronald Varga. Góly: 70.´ Tomáš Régi, 90.´
Attila Nemčok. ŽK: Tóth, Boros, Nemčok. ČK: Doboš. Rozhodoval: Gemzický.Attila Nemčok. ŽK: Tóth, Boros, Nemčok. ČK: Doboš. Rozhodoval: Gemzický.
Divákov: 150.  Divákov: 150.  

Domáci privítali nováčika 5. ligy
Družstevník Mýtnu. Od úvodu sa hral
svižný futbal. Prvú príležitosť mali do−
máci, keď Zošák nebezpečne centroval
do 16−ky hostí, ale Matikovskému  chý−
bal povestný krôčik. Hostia odpovedali
v 10. ´ Trebuľom, ktorého strela končí
na tyči domácej bránky. V 19.´ hostia
znovu vystrašili, zatiaľ ľahkovážne
hrajúcich domácich, keď strelu
Korýstka Koči reflexívne zneškodnil. V
24. ´sa súperovou obranou predral
Matikovský,  ale úspešnejší bol bran−

kár hostí Skrutek. V 26. ´efektivitu
predviedol hosťujúci Dračko, ktorého
strela končí za chrbtom bezmocného
Kočiho. V 40.´ hrúbka domácich pri
rozohrávke, ale našťastie sa Taliansky
unáhlil a strieľa tesne vedľa bránky. V
44.´mali blízko  k vyrovnaniu domáci,
ale znovu sa prejavila zbrklosť v tomto
zápase. Do druhého polčasu domáci vy−
rukovali  s veľkým úsilím o vyrovnanie,
a hneď v 46.´ ďalšia tzv. tutovka
Matikovského  ostáva nevyužitá.
Hostia naďalej hrali zatiaľ svoju úspeš−

nú hru a rýchlymi  protiútokmi stále o−
hrozovali domácu bránku. Domáci aj
keď mali územnú prevahu, stroskotá−
vali na obrane hostí vedenej Topocim.
V 73.´ hostia udreli  po druhýkrát, keď
Koric zvýšil na 0:2. Otrasení domáci
mohli inkasovať po tretíkrát, keď hos−
tia v 76.´spálili ďalšiu obrovskú príleži−
tosť. Nádej pre domácich svitla v 78.´
keď hlavička Berkyho končí, na žiaľ
domácich, na brvne. V 79.´domáci za−
hrávali 11−m kop, keď obrana hostí za−
stavila Matikovského za cenu faulu a
trestný kop bezpečne premenil Kováč.
Domáci, i keď sa do posledných chvíľ
snažili vyrovnania, nebolo im dnes sú−
dené streliť druhý gól. Skôr za zmien−
ku stojí zamyslenie nad výkonom v pr−
vom polčase. Hostia si svojou hrou od−
niesli cenné 3 body.
Žiaci: Sklabiná − Opatovská Nová Ves
4:1.                         − JOZEF PAHOLÍK − 

Domácim nebolo súdené vyhra�
Zostava: Koči, Žingor,  Ďurica, D. Drienovský, Kalmár, Maslaňák, Kováč,Zostava: Koči, Žingor,  Ďurica, D. Drienovský, Kalmár, Maslaňák, Kováč,
Matikovský, Černák, Zošák, Koči Ľ., na striedanie: Havrila, Berky  a M.Matikovský, Černák, Zošák, Koči Ľ., na striedanie: Havrila, Berky  a M.
Drienovský. Drienovský. 

IV. liga JUH: Vinica − Zvolen 2 : 2 (0 : 1)

V. liga D: Sklabiná − Mýtna 1 : 2 (0 : 2)

V prvom polčase mali miernu prevahu
hostia, ale domácim sa podarilo udržať
bezgólový stav. V druhom polčase sa
hostia ujali vedenia, čo vyburcovalo
domácich k vyššiemu úsiliu.  Prinieslo
to svoje ovocie a Čebovčania 15 minút
pred koncom zápasu vyrovnali
Bogdányim. Záver stretnutia zdramati−

zovali domáci, ktorí vyvinuli značný
tlak na bránu hostí, ale gól sa im stre−
liť nepodarilo. V nadstavenom čase to
však boli oni, ktorí sa mohli obávať o
výsledok po tvrdej strele hostí z pria−
meho kopu. Hostia podali v tomto zá−
pase dobrý výkon a domáci mali čo ro−
biť, aby získali bod za remízu. 

−LADISLAV MARTIN −

Vydretá remíza domácich
Zostavy − Čebovce: L. Bojtoš − P. Balga,Zostavy − Čebovce: L. Bojtoš − P. Balga,
L. Zaťko, Cibuľa, Koncz, Mudroň,L. Zaťko, Cibuľa, Koncz, Mudroň,
Bogdányi, Gyénes, Nozdrovický, Péter,Bogdányi, Gyénes, Nozdrovický, Péter,
Kovács; na striedanie: Š. Balga,Kovács; na striedanie: Š. Balga,
Vlačuha, E. Bojtoš, L. Bojtoš, Bakša,Vlačuha, E. Bojtoš, L. Bojtoš, Bakša,
Husár;  R: Melicher, Horný, Fáber.   Husár;  R: Melicher, Horný, Fáber.   

V. liga D: Čebovce − Radzovce 1 : 1 (0 : 0)

TJ Baník V. Krtíš oznamuje záujem−
com (príp. rodičom žiakov) o futba−
lovú prípravku pre talentované de−
ti, že dňa 2. septembra 2013 (ponde−
lok) sa na štadióne vo V. Krtíši o
17.00 hod. uskutoční výber do futba−
lovej prípravky pre vekovú kategó−
riu od 6 do 10 rokov.

Mladé futbalové
talenty, pozor!
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Domáci nastupovali na tento zápas s
cieľom potvrdiť získané body v Balogu
nad Ipľom. Prvý polčas tomu nena−
svedčoval, lebo laxný prístup celého
mužstva spôsobil, že bolo na ihrisku
málo vzruchu. Napriek tomu mali do−
máci príležitosť otvoriť skóre, keď dve
možnosti na gól v tretej a deviatej min−
úte Šramka nepremenil. 

II. polčas začal náporom domácich, z
ktorého vyťažili vedúci gól po rohu

Csányiho − dal ho  hlavou Motoška.
Druhý gól padol opäť po rohu
Csániyho, keď skóroval Gluch. Zápas
skončil zaslúženým víťazstvom domá−
cich, aj keď proti neškodnému súpero−
vi mohol byť aj vyšší. Žiaľ, šance Žingo−
ra, Šaranka i Glucha ostali nevyužité.
Na budúci týždeň Olováry cestujú na
derby do Slovenských Ďarmôt.  

− ERVÍN VLADÁR −  
Žiaci: Olováry − Dolná Strehová  5:0 

Gólov mohlo by� aj viac
Diváci: 80; rozhodoval: Dodok, Zostava domáceho mužstva: Skopal, Motoška,Diváci: 80; rozhodoval: Dodok, Zostava domáceho mužstva: Skopal, Motoška,
Zolnay, Skabella, Šramka, Csányi, Matuška, Nemčok, Merica, Gluch, Žingor, striZolnay, Skabella, Šramka, Csányi, Matuška, Nemčok, Merica, Gluch, Žingor, stri−−
ed.: Švonavec, Krnáč, Botoš, Šaranko, Paterman, Bablena. ed.: Švonavec, Krnáč, Botoš, Šaranko, Paterman, Bablena. 

Mužstvo opäť nastúpilo na zápas v
pozmenenej zostave. Domáci v priebe−
hu dvadsiatich minút  rozhodli o vý−
sledku. Balog n. Ipľom na budúci týž−
deň privíta na svojom ihrisku v derby

zápase mužstvo z Dolnej Strehovej.
Vedenie domáceho mužstva dúfa, že sa
mu konečne podarí získať tri body. 

− JOZEF STRICHO  −
Dorast: Balog n. I. − Vinica 8 : 2 

O výsledku sa rozhodlo rýchlo
Zostava Balogu nad Ipľom: Mics, Š. Nagy, P. Gyurász, M. Oroszlány, K.Zostava Balogu nad Ipľom: Mics, Š. Nagy, P. Gyurász, M. Oroszlány, K.
Faršang, K. Belá, D. Kalmár, K. Radoš, G. Zolczer, J. Nedeľa, G. Gyurász,Faršang, K. Belá, D. Kalmár, K. Radoš, G. Zolczer, J. Nedeľa, G. Gyurász,
stried.: O. Mics, L. Radoš, Sz. Petrezsél, E. Ďurás, P. Molnár. Rozhodoval:stried.: O. Mics, L. Radoš, Sz. Petrezsél, E. Ďurás, P. Molnár. Rozhodoval:
Pataki.Pataki.

Okresné derby sa nieslo vo svižnom vy−
sokom tempe, ale aj v pomerne v ner−
vóznom ovzduší. To sa odzrkadlilo po−

merne vysokým počtom žltých kariet
na jednej aj druhej strane. Veľkú šancu
mal v 19.´ Marek Červoč, keď išiel sám

na bránku, Holub však vybehol z brány
a loptu chytil. O pár minút si takúto só−
lo jazdu vyskúšal aj Maťko Holík, ale
takisto bez gólového zakončenia.
Samozrejme, mali šancu aj Ďarmoty,
ale ani jednému  mužstvu  nebolo  do−
priate tešiť sa z gólu. 

− ĎURČOK − 

Spravodlivá de¾ba bodov
Zostava domácich: Baláž, P. Červoč, Trebuľa, Prešinský, Balík, Macko, L.Zostava domácich: Baláž, P. Červoč, Trebuľa, Prešinský, Balík, Macko, L.
Parkáni, M. Červoč, Rybár, Holík, M. Cesnak; na striedanie P. Cesnak,Parkáni, M. Červoč, Rybár, Holík, M. Cesnak; na striedanie P. Cesnak,
Pomoti, Celleng, Čierny.  Pomoti, Celleng, Čierny.  

Domáci začali aktívne a už v 4.´ sa
Kminiak dostal za obranu Jesenského,
ale zakončil iba do nôh brankára
Micháleka. V 23., 24., a 25.´ si pýtali gól
tri identické strely z uhla, ktoré na
bránu hostí vyslal Kollár.  V 32.´ Bolcso
v gólovej príležitosti prekopol bránu
domácich. 
Druhý polčas začali lepšie hostia a už

v 46.´ prešiel Radič cez 5 obrancov a
povedľa vybiehajúceho brankára  vsie−
til prvý gól hostí − 0:1. V 54.´ mohol
Kminiak vyrovnať, ale svoj samostatný

nájazd  zahodil a strelil iba vedľa brá−
ny. V 70.´ po Dominikovom rohu dal zo
skrumáže 2. gól hostí Bolcso. Iba o šty−
ri minúty neskôr rýchlonohý Radič
znovu ušiel domácim stredom ihriska
a dal tretí gól hostí 80.´povedľa vybie−
hajúceho brankára hostí. V 89.´
Kminiak v samostatnom úniku strelil
iba do rúk bankára Jesenského a v 90.´
odolali domáci prudkej strele z pria−
meho kopu. 

−JÁN HRIŇ − 

Domáci nezvládli druhý polèas
Zostava D. Strehovej: D. Hriň − Báťka, Klátik, Oláh, Novák − Kollár,Zostava D. Strehovej: D. Hriň − Báťka, Klátik, Oláh, Novák − Kollár,
Sokol, Hudec, Drozd, −Kminiak, Korbeľ, striedali 54.´ Kollár − MarekSokol, Hudec, Drozd, −Kminiak, Korbeľ, striedali 54.´ Kollár − Marek
Hriň, 61.´ Novák − Tóth; Góly:  46. a 74.´ Radič,  70.´ Bolcso, 90.´ Farkaš.Hriň, 61.´ Novák − Tóth; Góly:  46. a 74.´ Radič,  70.´ Bolcso, 90.´ Farkaš.
ŽK:  58.´ Oláh. Rozhodovali: Fábry; Jodas, Doval; 150 divákovŽK:  58.´ Oláh. Rozhodovali: Fábry; Jodas, Doval; 150 divákov

V. liga D: D. Strehová − Jesenské 0 : 4 (0 : 0)

V. liga D: Olováry − Tomášovce 2 : 0 (0 : 0)

V. liga D: Buzitka − Balog n. I. 6 : 1 (6 : 1)

V. liga D: Príbelce − S. Ďarmoty 0 : 0

IV. liga JUH
4. kolo − Ne 25. 8. o 16.00

Fiľakovo − Žarnovica 
Hnúšťa − Poltár 
Kováčová − Divín 
Revúca − Podbrezová B
V. Krtíš − voľný žreb 
Š. Bane − Málinec 
Vinica − Zvolen

5 : 1
1 : 0
6 : 1
2 : 1

−
14 : 3
2 : 2

V. liga D
4. kolo − Ne 25. 8. o 16.00

Sklabiná − Mýtna 
Tornaľa − Lubeník 
Čebovce − Radzovce 
Príbelce − S. Ďarmoty 
Olováry − Tomášovce 
Buzitka − Balog n. I. 
D. Strehová − Jesenské

1 : 2
2 : 2
1 : 1
0 : 0
2 : 0
6 : 1
0 : 4



nPredám kočík, vajíčko, sto−
ličku, všetko za 98 eur. Inf.
m 0907 369 698.       np − 1148
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dojnú kozu. Cena
40 euro. Inf. m 0915 583 533.   

np − 1149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Firma MAFÍK VeľkýFirma MAFÍK Veľký
Krtíš príjme do kuchyneKrtíš príjme do kuchyne
kuchárku ako pomocnúkuchárku ako pomocnú
silu. Inf. silu. Inf. m 0905 657 6890905 657 689. 

np − 1150
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám AVIU 31, valník,
cena 400 euro. Inf. m 0915
213 791.                     np − 1151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt, cena
15.500 euro − dohoda možná.
Inf. m 0940 799 490, 0910 408
185.                          np − 1152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem  garáž na Ľ.
Štúra vo V. Krtíši.  Inf. m
0903 383 623.            np − 1159

n Predám registračnú po−
kladňu − fiškálnu (2 ks), SAM
4 S, z toho je jedna nepouží−
vaná v záruke za 150 euro,
cena druhej je 100 euro. Inf.
m 0915 897 285.       np − 1155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské od−
stavčatá. Inf. m 0917 851 897.  

np − 1156
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám hlavu na Škodu
GLS. Inf. m 0917 851 897.  

np − 1157
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Lučenskej 89 vo V. Krtíši.
Inf. m 0903 383 623.  

np − 1158
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá a ovce.
Inf. & 0903 128 599. 

np − 1160
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem trojizbový byt
v centre V. Krtíša s balkó−
nom − ihneď. Inf. & 0944 385
919.                           np − 1161
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MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2

IV. liga JUH:  Málinec − Vinica 

V. liga D: Jesenské − Sklabiná

V. liga D: S. Ďarmoty − Olováry

V. liga D: Lubeník − Čebovce

I. trieda okres:  Hrušov − D. Lom

IV. liga JUH: Podbrezová B − V. Krtíš

V. liga D: Balog n. I. − D. Strehová

I. trieda okres: Lesenice − M. Kameň

V. liga D: Radzovce − Príbelce

I. trieda okres: Nenince − S. Plachtince

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 5. KOLO

Hráte spolu o 60 eur!l PO UZÁVIERKE

Sú�a� o NAJLEPŠÍ RECEPT MESIACA
Máte dobrý a osvedčený recept? Penzión Babičkin dvor spolu s našou redakciou vyhlasujú súťaž 

o NAJLEPŠÍ RECEPT MESIACA. Každý mesiac svoje recepty (môžu byť aj s fotografiami)
posielajte podľa vyhlásenej témy. V septembri môžete posielať recepty 

− hlavné jedlá aj múčniky−  z ovocia a zeleniny, prípadne ak budú rásť aj z húb.
Najzaujímavejšie recepty uverejníme a jeden vylosovaný vedúca Penziónu na Babičkinom

dvore Eva Báňayová odmení peknou vecnou cenou. Takže, nalistuje svoje rodinné 
kuchárske knihy a šup s nimi na mail: noviny.pokrok@stonline.sk alebo ich pošlite poštou. 

Výsledky jednotlivých kôl poradia tipovačky prinášame s týžd−
ňovým oneskorením. Uznávame tikety z novín, nie ich prefotenú
kópiu. 

Nepozorný motorkár
Nepríjemnú spomienku na

návštevu nášho okresného
mesta bude mať mladá vo−
dička Octavie z okresu
Poltár. Vo štvrtok podvečer
išla po Škultétyho ulici sme−
rom od evanjelického kosto−
la na Malý Krtíš, keď  na kri−
žovatke s Baníckou ju zasta−
vilo nedobrovoľné stretnutie
s motorkárom. Nepozorný
vodič hádam už aj veterán−
skeho motocykla ČZ z
Brusníka, išiel po Baníckej
ul. a Octavii na hlavnej ne−
dal prednosť. Poškodil pri
tom ľavú prednú časť auta.
Aj keď nehoda vyzerala po−
merne hrozivo, podľa našich
informácii sa obišla bez zra−
není. 

−red−
Foto: Š. Čajkovský

l Motocyklista mal šťastie v nešťastí a zo zrážky vyviazol bez 
zranení, aj keď bezprostredne po nehode ostal ležať na ceste
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ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Nariaďujeme odohrať  MFS: a)  I. tri−

eda dospelí  2. kolo S. Plachtince – K.
Kosihy dňa 3.11.2013 o  13:30 h., vzájomná
dohoda, FK S. Plachtince uhradí 10 eur
MZF, b) I. trieda dorast 4. kolo M. Kameň –
Sečianky dňa 23.8.2013 o 16:00 h., vzájom−
ná dohoda, FK M. Kameň uhradí 10 eur
MFZ, c) II. trieda dospelí 3. kolo D.
Strehová „B“ – Želovce dňa 1.9.2013 o 12:30
h., d) žiaci 4. kolo Bušince – Hrušov
25.8.2013 o 15.30 h.

Kontumujeme MFS 3. kolo žiakov D.
Strehová – O. N. Ves a priznávame 3 body
a skóre 3:0 v prospech FK D. Strehová, po−
dľa SP čl. 100/b, (hostia sa nedostavili na
stretnutie), prípad odstupujeme na DK.

Kontumujeme MFS nasledovne: a) 1.
kolo žiaci Bušince – Sklabiná a priznáva−
me 3 body a skóre 3:0 v prospech FK
Sklabiná, podľa SP čl. 100/i, b) 2. kolo žiaci
Bušince – Vinica a priznávame 3 body a
skóre 3:0 v prospech FK Vinica, podľa SP
čl. 100/i, c) 1. kolo žiaci S. Ďarmoty −
Bušince a priznávame 3 body a skóre 3:0 v
prospech FK Sklabiná, podľa SP čl. 100/i.
Vyššie uvedené MFS boli kontumované
podľa SP čl. 100/i na základe neoprávnené−
ho štartu hráča FK Bušince Jozef Jakubec
1266630, prípad odstupujeme na DK.

Kontumujeme MFS nasledovne: a) 1. ko−
lo žiaci S. Ďarmoty – Príbelce a priznáva−
me 3 body a skóre 3:0 v prospech FK S.
Ďarmoty podľa SP 100/i, pre neoprávnený
štart hráča FK Príbelce Oláh Peter
1266969, b)  2. kolo žiaci Príbelce − Hrušov
a priznávame 3 body a skóre 3:0 v pro−
spech FK Hrušov podľa SP 100/i, pre neo−
právnený štart hráča FK Príbelce Oláh
Peter 1266969, c) 3. kolo žiaci Záhorce –
Príbelce a priznávame 3 body a skóre 3:0 v
prospech FK Záhorce podľa SP 100/i, pre
neoprávnený štart hráča FK Príbelce Oláh
Peter 1266969,Erik Tura 1337053, Dávid
Černák 1335823, prípady odstupujeme na
DK.
Námietka kap. domácich v MFS žiakov 3.

kolo S. Ďarmoty – Bušince bola prerokova−
ná ako opodstatnená.

Odstupujeme na DK rozhodcov z MFS ži−
akov 1. 2. a 3. kola Jakub Bódiš, Jozef
Balga, Gabriel Zaťko za nedostatky pri
kontrole RP pred stretnutím (neoprávne−
ný štart hráčov).

Zmeny v RS 2013/2014 bod 24. písmeno j)
Družstvo, ktoré nenastúpi na MFS zaplatí
paušálny poplatok na účet ObFZ: dospelí –
25 eur, dorast a žiaci – 15 eur.

k) Družstvo, ktoré opakovane nenastúpi
na MFS resp. nedohrá stretnutie za opako−
vaný pokles hráčov pod 7, zaplatí popla−
tok: dospelí – 70 eur, dorast a žiaci 40 eur.
Uvedené zmeny v tomto bode boli schvále−
né VV ObFZ dňa 10.7.2013.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D4 Trestá sa hráč FK Nenince T.
Petrovský 1166643 1 MFS pod. od 21.8.2013
do 20.11.2013 podľa 1/5a, poplatok 10 eur
MZF.
D5 DK trestá FK Príbelce pokutou 10 eur
MZF, podľa 2/5, poplatok 10 eur MZF.
D6 DK prejednala neoprávnený štart hrá−
ča FK Bušince Jozef Jakubec 1266630 a
prípad odstupuje na DK SsFZ, poplatok 5
eur MZF.
D7 Martin Krahulec 1265588 FK Bušince 1
mesiac nepod. od 21.8. podľa 1/9−2b, popla−
tok 5 eur MZF.

D8 Michal Húdek nar. 27.9.1974 ved. druž−
stva žiakov FK Bušince – zákazom výkonu
funkcie 2 mesiace nepod. od 21.8.2013 po−
dľa 9/9−2b, poplatok 10 eur MZF.
D9 DK trestá FK Bušince pokutou 30 eur
MZF podľa 2/5, poplatok 10 eur MZF.
D10 DK trestá FK O. N. Ves poplatkom 15
eur MZF podľa RS bod 24 pis. j), poplatok
10 eur MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať
do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
Zasadnutie VV ObFZ V. Krtíš sa usku−

toční dňa 28.8.2013 o 17:00 h. na sekretari−
áte ObFZ.

Upozorňujeme všetky futbalové kluby,
ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie pla−
stových preukazov hráčov cez elektronic−
kú podateľňu, že vzhľadom na technológiu
výroby takéhoto typu preukazov je neprí−
pustné skenovať z už použitých fotografií.
Je potrebné hráča odfotografovať digitál−
nym fotoaparátom, prípadne mobilným te−
lefónom a fotografiu v elektronickej podo−
be nahrať. Len fotografie v takejto kvalite
môže odsúhlasiť príslušný matrikár do vý−
roby. Príslušný program v ISSF vám u−
možní fotografiu správne upraviť „zare−
zať“, tak aby sa nahrala fotografia od ra−
mien vyššie s jasnými črtami tváre.

Rozhodca je povinný povoliť štart hrá−
čovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výro−
by, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný
cez ISSF. Zároveň však musí byť požiada−
né o vydanie registračného preukazu da−
nému hráčovi cez elektronickú podateľňu
v ISSF. R stretnutia je povinný túto sku−
točnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o
stretnutí. V prípade straty, alebo odcudze−
nia RP je nutné požiadať o vydanie nového
RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

Upozorňujeme funkcionárov FK, že za−
vedením mesačnej zbernej faktúry (MZF)
nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní
v Úradnej správe akýkoľvek poplatok, po−
kutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V
prípade, že chýba toto označenie – uhradiť
sumu tradičným spôsobom na účty ObFZ
všetky bežné platby na 9131402/0200.

Upozorňujeme FK, že po ukončení prí−
slušného mesiaca obdržíte prostredníc−
tvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú
faktúru označená v ISSF ako
VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potreb−
né v termíne splatnosti uhradiť na účet u−
vedený na faktúre a nezabudnúť uviesť ti−
ež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie
je potrebné nikde posielať a po pripísaní
na uvedený účet by mala byť v ISSF faktú−
ra označená ako uhradená. Úhradu vyko−
najte:
−  prevodom z účtu na účet (internetban−
king),
−  vkladom priamo na účet v Slovenskej
sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,
−   nedoporučujeme používať platbu pošto−
vým poukazom (šekom) – trvá dlho 3−6 dní

Prostredníctvom ISSFZ však dostanete
aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia
faktúry, ktorú ste uhradili  kuriérovi pri
dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

Upozorňujeme všetkých rozhodcov,
aby zápisy z MFS zo dňa 25.8.2013 doručili
na sekretariát ObFZ V. Krtíš do utorku t. j.
do 27. 8.2013.

Rozhodca je povinný uzatvoriť  elektro−
nický zápis hneď po stretnutí. Keď sa ne−
bude dať uzatvoriť zápis, tak rozhodca mu−
sí uviesť v papierovom zápise dôvod.  Pri

neuzatvorení zápisu hneď po stretnutí,
rozhodca je povinný do 24 hod. po stretnu−
tí  osobne  sa dostaviť na ObFZ s papiero−
vým zápisom o stretnutí.

Rozhodca, papierový zápis o stretnutí z
I. a II. triedy dospelých  doručí na ObFZ,
len v tom prípade, keď neuzavrie  hneď po
stretnutí elektronický zápis.

KR predvoláva dňa 28.8.2013 o 16:00 h. R:
J. Bódiš, J. Ambrózi.

Delegovanie  pozorovateľov ObFZ na
MFS:  I. trieda dospelí  V. Čalomija –
Nenince (P. Kuchársky), Kosihy n. I. –
Hrušov (M. Halaj),

II. trieda dospelí Bušince – D. Strehová
„B“ (Halaj).

LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ

KR (predseda 
Peter Kuchársky)
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