
Dňa 9. septembra 2013 uplynie rok,
ako nás vo veku 65 rokov náhle
opustil náš drahý manžel, otec 

a starý otec ŠTEFAN BERCSÉNYI
z Glabušoviec. 

Prestali sa ústa usmievať, prestali
ruky objímať, nebolo súdené očiam

viac vidieť, len ticho snívať...
So žiaľom v srdci spomínajú manželka

Mária, syn Zsolt a nevesta Monika, 
dcéra Andrea a zať Jozef. 

Na svojho starkého nikdy nezabudnú vnúčatá: 
Nikola, Tímea, Enikő a Kristián. 

Všetci, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku. 

Nikdy na Teba nezabudneme

"Neplačte, stíšte v srdci žiaľ, 
ja dobré dielo v žití vykonal 
a po práci chcem ticho spať. 
Aj bez sĺz možno spomínať."

S hlbokým žiaľom a zármutkom
oznamujeme všetkým príbuzným 

a známym, že náš drahý manžel,
otec a starý otec, kolega a priateľ 

PAVEL BERGMAN nás dňa 25. 8. 2013
vo veku nedožitých 70 rokov  navždy opustil.

Smútiaca rodina vyslovuje úprimné poďakovanie 
za príkladnú lekársku starostlivosť profesorovi 

MUDr. Jánovi Klimentovi, CSc., prednostovi Urologickej
kliniky ako aj MUDr. Eve Pritzovej, zástupkyni primára

onkológie Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. 

Odpočívaj tíško v pokoji

"Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť Tvoj
hlas...  Už sa však nevráti, čo nám

čas vzal, ostali len spomienky 
a v srdci žiaľ."

S bolesťou v srdci a slzou v oku sme
si 1. septembra pripomenuli 

dvadsiate výročie úmrtia našej 
milovanej manželky, mamičky a babičky 
VLASTY NEMCOVEJ z Veľkého Krtíša, ktorá

nás po ťažkej chorobe opustila vo veku 66 rokov. 
S láskou a úctou spomína manžel, dcéra

Vlasta a syn Milan s rodinami. 

Už dvadsať rokov nie si s nami

"Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto
nečakal a v srdci si nám 

iba bolesť zanechal. Milovali sme
Ťa, Ty si miloval nás, tú lásku 
v našich srdciach nezničí ani

čas. "Zbohom" nestihol si povedať, 
len žiaľ v srdciach nás všetkých 

zanechať. Už nepočuť ten krásny
hlas, prestali sa ústa smiať.

Tak veľmi si si prial ešte žiť, 
toľko veľa urobiť. 

Aj keby láskou sme Ťa vzbudiť chceli, neozveš 
sa viackrát. V smutný deň sme Ťa do tmavej studenej 
zeme uložili, kvetmi lásky  obložili. Že čas žiaľ zahojí, 
je len veľký klam. Čím viac ubieha, tým viacej chýbaš

nám. Spi sladko, drahý náš, snívaj svoj večný sen. 
V spomienkach sme pri Tebe každý deň. Osud nám 

nevráti, čo čas vzal. Zostali nám len spomienky a hlboký
žiaľ. Dňa 9. 9. 2013 uplynulo dvadsať rokov odvtedy, 

ako nás opustil náš drahý manžel 
a otec JOZEF UHRÍK z Ďurkoviec vo veku 53 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú najbližší.  

Chýbaš nám stále viac

"Čas plynie a smútok zostáva, tá
strata v srdci bolieť neprestáva.

Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí

ani čas." 
Dňa 14. 9. 2013 si pripomenieme

smutné piate výročie, ako nás opustil
náš milovaný manžel, otec a starý otec 

VIKTOR MAGA 
z Veľkého Krtíša vo veku 84 rokov.

Nezabúdame a stále spomíname: 
manželka, deti a vnúčatá. 

Lásku v srdci čas nezničí 

"Milovala si život a svojím 
smiechom všetkých tešila, nikdy
nezabudneme, ako si nás ľúbila.

I keď zmĺkli Tvoje ústa, srdce
prestalo biť, v našich srdciach

budeš stále žiť."
S hlbokým žiaľom oznamujeme, 
že nás 25. 8. 2013 náhle opustila 
naša milovaná dcéra a  mamička

KLÁRA SOKOBOVÁ
z Veľkého Krtíša vo veku 61 rokov.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť 
28. 8. na cintorín v Muli a kvetinovými darmi 

a prejavmi sústrasti sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
"Navždy zostaneš v našich srdciach, mamacska, deti 

Klára, Zolo a Diana s partnermi, vnučky Andrea a Viola. 

Odišla si tak náhle
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Úprimne blahoželáme Vám 
"Je nám veľkým potešením, priať

Vám v čase narodenín pevné 
zdravie, šťastia veľa, všetko, čo si 
srdce želá. Veľa lásky, spokojnosti

v celej ďalšej budúcnosti. 
Úsmev v tvári, radosť v oku, 

úspech v každom žitia kroku!" 
Blahoželáme našim blízkym: 
ŠTEFANOVI SLEZÁKOVI

z Obeckova, ktorý 7. 9. 2013 oslávil krásne štyridsiate
narodeniny a ICKE SLEZÁKOVEJ, 

ktorá sa 9. 9. 2013 dožíva krásneho životného
jubilea − sedemdesiatich rokov. 

Do ďalších rokov im všetko najlepšie
praje Betka s celou rodinou. Mame Icke
prajú piati synovia s rodinami všetko
najlepšie a k blahoželaniu  sa pripája

ostatná rodina a susedia. 

28.8. Margita Parkaiová
nar. 1939 z Pribeliec,  2.9. Štefan
Lakatoš nar. 1919 z Kamenných

Kosih, 3.9. Pavel Perenčai nar. 1940 z V.Krtíša

OPUSTILI NÁS

22.8. Amira z Neniniec, 25.8.
Filip z Dolnej Strehovej, 26.8.
Tamara z Veľkého Krtíša, 28.8.

Sebastián z Veľkého Krtíša, 28.8. Marcel z Veľkého
Krtíša, 28.8. Eliana z Čeboviec, 31.8. Aurel z Čelár, 1.9.
Emma z Veľkého Krtíša, 2.9.  Patrik z Brusníka

NARODILI SA



Dňa 11. 9. 2013 si pripomenieme 20. výročie
tragickej smrti nášho milovaného manžela 

a otca JUDr. STANISLAVA SAMSONA
z Dolných Plachtiniec, ktorý nás opustil

vo veku nedožitých 38 rokov.
Za tichú spomienku všetkým, 
ktorí  ho poznali, ďakujeme.

S láskou a úctou spomínajú: manželka, dcéra Stanka
s manželom a synčekom Matúškom a syn Stanko.

Ani čas ranu nezahojil...

"Už nepočuť po dome otcov hlas, už nepríde
medzi nás. Osud nám nevráti, čo nám navždy
vzal. Za pokojný spánok Tvoj v modlitbách

prosíme a spomienku na Teba v srdci stále nosíme."
Dňa 10. 9. 2013 si pripomíname smutné prvé 

výročie, ako nás opustil náš milovaný manžel 
a otec JÁN TREŠO zo Želoviec vo veku 63 rokov. 

Tvoja spomienka v nás zostane navždy živá. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Eva, 

syn Miroslav, dcéra Jana, syn Roman, vnúčatá, rodina
Hudíková, všetci príbuzní a známi. 

Prvé smutné výročie
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Blahoželanie k perlovej svadbe
Dňa 10. 9. 2013 oslávia manželia 

ANNA a IGOR KRNÁČOVCI  z Horných Strhár 
30. výročie sobáša. Milí naši rodičia, nedá 

sa slovami opísať, čo cítime v srdci 
za Vašu starostlivosť, obetavosť a lásku, ktorou

nás už tridsať spolu zahŕňate.
Čo ste si pred oltárom sľúbili, do bodky ste naplnili.
Stojíte pri sebe v dobrom aj

zlom, preto ste pre nás 
príkladom. Žite aj ďalej v láske

a porozumení, nech sa Vám Boh za to zdravím odmení. 
Všetko najlepšie Vám zo srdca prajú dcéry Gabika,

Monika s priateľmi, vnučka Kristínka a starká.  

Neobývané domy lákajú
V ostatných týždňoch zaznamenali policajné or−

gány viacero vlámaní a krádeží v neobývaných
domoch, alebo bytoch. Predmetom záujmu zlode−
jov sú víkendové domy či chatky, alebo byty, kto−
rých majitelia odchádzajú na dlhšiu dobu za prá−
cou mimo svojho bydliska. 
V noci z 13. na 14. 8. 2013 sa doteraz neznámy pá−

chateľ vlámal do neobývaného rodinného domu v
Bušinciach. Zlodej sa zameral hlavne na obleče−
nie a jeho krádežou spôsobil majiteľovi z Veľkej
nad Ipľom škodu vo výške 24,− eur. 

Do bytu na 1. poschodí na Mierovej ul. sa 22. 8.
vlámal doteraz neznámy páchateľ. Do bytu vnikol
zatiaľ neznámym spôsobom a majiteľovi spôsobil
krádežou rôznych predmetov škodu vo výške
485,− eur. 

Aj v Hrušove − Beluji mali "nepozvaného hosťa".
Na tamojšom hospodárstve sa 26. 8. vlámal do ba−
žantnice a liahne, odkiaľ ukradol rôzne náradie a
elektrické káble. Majiteľovi spôsobil škodu vo
výške 1 550,− eur. 

Dlhodobo preč bol majiteľ jedného z rodinných
domov v M. Kameni. Využil to doteraz neznámy
páchateľ, ktorý niekedy do 31. 8. vypáčil vchodo−
vé dvojkrídlové dvere a dostal sa do domu.
Ukradol tam viacero telefónov aj 1 050,− forintov v
hotovosti. Majiteľovi spôsobil škodu vo výške
približne 700,− eur. 

Drobné predmety bežnej spotreby, porcelán i
rôzne kožušiny ukradol doteraz neznámy pácha−
teľ, ktorý sa vlámal do aj neobývaného rodinného
domu na Školskej ul. v Bušinciach. Poškodená vy−
číslila škodu spôsobenú krádežou na približne 3
000,− eur.  

Vodiči alkohol
piť neprestali

Niektorí vodiči si akoby stále neuvedomili, alebo
nezaregistrovali, že cestný zákon prešiel nieko−
ľkými legislatívnymi zmenami. V dôsledku nich
sa v podstate normatívne za určitých okolností o−
značilo vedenie motorového vozidla pod vplyvom
návykovej látky za trestný čin. Dopustí sa ho vo−
dič, u ktorého sa dokáže viac ako 0,4762 mg/l al−
koholu v krvi (1 promile). Pri určovaní tejto hod−
noty sa vychádza z pravidla, že toto množstvo
spôsobuje stav vylučujúci spôsobilosť na pred−
metnú činnosť. Hodnota 0,4762 mg/l alkoholu v
krvi je hodnota, pri ktorej podľa lekárskej vedy ži−
aden − teda ani nadpriemerne disponovaný vodič
motorového vozidla, nie je schopný bezpečne vi−
esť vozidlo. 
Aj v ostatných dvoch týždňoch augusta u viace−

rých vodičov v našom okrese hladina alkoholu v
krvi prekročila túto hranicu.  Policajná hliadka
pri dychovej skúške 15. 8. v Žihľave namerala 48−
ročnému vodičov 1,22 promile alkoholu v dychu. 

Pri kontrole posádky motorového vozidla 17. 8.
vo V. Krtíši približne o 3.00 hod., sa 26−ročný vodič
odmietol podrobiť dychovej skúške i lekárskemu
vyšetreniu. Navyše, vodič nemal pri sebe vodič−
ský preukaz a ako sa neskôr zistilo, vodičský pre−
ukaz bol tomuto vodičovi už zadržaný a mal zá−
kaz viesť motorové vozidlá na dobu 3 rokov.
Porušením tohto zákazu sa vodič dopustil mare−
nia výkonu úradného rozhodnutia a hrozí mu ne−
podmienečný trest. 

Pri ďalšej kontrole bezpečnosti premávky vo V.
Krtíši 22. 8. zadržala policajná hliadka 30−ročného
vodiča, u ktorého zistili 2,25 promile alkoholu.
Nafúkal aj 32−ročný Plachtinčan, ktorému 25. 8 .
namerali v dychu 1,6  promile alkoholu.        −red−

Za teplo v zime zmrazenie v lete
Poverený vyšetrovateľ 20. 8. začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvine−

nie voči dvom 26. a 29. ročným mužom z Mule. Tí ešte niekedy v mesiacoch ja−
nuár alebo február mali spíliť drevený posed v katastri obce. Posed následne po−
pílili a odniesli domov, kde drevo použili na kúrenie. Zničením posedu spôsobi−
li poľovnému združeniu škodu vo výške 150,− eur. 

Spravodlivosti neutečie
Policajtom sa podarilo v týchto dňoch objasniť krádež, ktorej sa 12. 3. dopustil

27−ročný páchateľ z Lučenca. V tom čase sa vlámal do rodinného domu v Závade.
Krádež rôznych premetov a vecí spôsobil majiteľovi škodu vo výške 350.− eur.
Poverený vyšetrovateľ vzniesol voči podozrivému 16. 8. obvinenie z trestného
prečinu krádeže vlámaním a v súčasnosti je už vo vyšetrovacej väzbe v B.
Bystrici.              

Ďakujeme, pani učiteľky
Úprimne ďakujeme Ing. Janke Mišurdovej, riaditeľke ZŠ s MŠ vÚprimne ďakujeme Ing. Janke Mišurdovej, riaditeľke ZŠ s MŠ v

Modrom Kameni, že nám vyšla v ústrety tým, že prijala nášho synaModrom Kameni, že nám vyšla v ústrety tým, že prijala nášho syna
Filipka Agócsa do kolektívu škôlkarov v tamojšej materskej škole vFilipka Agócsa do kolektívu škôlkarov v tamojšej materskej škole v
minulom školskom roku. minulom školskom roku. 

Zároveň vyslovujeme naše veľké poďakovanie celému kolektívu maZároveň vyslovujeme naše veľké poďakovanie celému kolektívu ma−−
terskej školy a učiteľkám Eve Hluchej a Hildegarde Sányovej za lásterskej školy a učiteľkám Eve Hluchej a Hildegarde Sányovej za lás −−
kavú starostlivosť a skvelý prístup k nášmu synovi Filipkovi, ktorýkavú starostlivosť a skvelý prístup k nášmu synovi Filipkovi, ktorý
neraz vyskúšal trpezlivosť všetkých okolo seba... neraz vyskúšal trpezlivosť všetkých okolo seba... 

Ešte raz prajeme celému kolektívu veľa úspechov, samé spokojné aEšte raz prajeme celému kolektívu veľa úspechov, samé spokojné a
šťastné deti, ako aj vďačných rodičov. šťastné deti, ako aj vďačných rodičov. 

Rodičia Agócsovci z Veľkého Krtíša. Rodičia Agócsovci z Veľkého Krtíša. 
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V rámci 18. ročníka festivalu
Hontianska paráda 2013, ktorý sa
konal 16.− 17. augusta, obec pre po−
silnenie prezentácie zahraničného
folklóru realizovala projekt
Hontianska paráda Festival
Európskej kultúry, ktorý bol podpo−
rený Európskou komisiou a to
prostredníctvom  programu
Európa pre občanov. Hlavným cie−
ľom projektu nebola len prezentá−
cia zahraničných kultúr, ale hlav−
ne spoznávanie života komunít
vybraných obcí z krajín
Európskej únie a predovšetkým
ich bezprostredný kontakt s mi−
estnymi občanmi Hrušovčanmi.
Partnermi obce Hrušov v tomto
projekte boli Městys Moravská
Nová Ves v Čechách, obec
Vanyarc v Maďarsku, obec
Lanckorona v Poľsku a mesto
Rijeka v Chorvátsku. 

Účasťou pomerne veľkých sku−
pín týchto partnerských subjek−
tov v zastúpení folkloristov, reme−
selníkov, predstaviteľov miest−
nych samospráv a štatutárnych
zástupcov sa vytvoril veľký pries−
tor pre najrozmanitejšie spolo−
čenské a kultúrne aktivity, z kto−
rých väčšina obohatila samotný
program festivalu Hontianska pa−
ráda. 

Príchod väčšiny zahraničných
skupín bol už vo štvrtok 15.8.2013.
Ihneď po ich pricestovaní do
Hrušova sa uskutočnilo spoločné
stretnutie všetkých zúčastnených
partnerov so zástupcami obce
Hrušov. Neformálne posedenie a
vzájomné spoznávanie bolo pred−
pokladom úspešného priebehu
pobytu na festivale. 

Na druhý deň − 16. 8. − sa usku−
točnili tri semináre. Prvý na tému
Dobrovoľníctvo, ktorej hlavným
lektorom bola Bc. Mária
Augustínová, štatutárny zástupca
občianskeho združenia OSOH
Hrušov. Na príklade tohto miest−
neho občianskeho združenia ilus−
trovala spôsob aktivizácie dobro−
voľníkov pre verejnoprospešné
záujmy obce Hrušov, ale i pre sa−

motný festival, v ktorom združe−
nie hrá nezastupiteľnú organizač−
nú funkciu. 

Druhé spoločné stretnutie sa u−
skutočnilo v rámci pracovného o−
beda, pri ktorom sa diskusia vied−
la o aktívnom občianstve.
Starosta obce Hrušov Ing. Pavel
Bendík zahraničným hosťom
predstavil spôsob práce obecnej
samosprávy a podiel miestnych
občanov na jej fungovaní a na re−
alizácii rozvojových programov.
Vyzdvihol rozdiel medzi pojmom
občan a obyvateľ, ktorý spočíva v
tom, že pokiaľ obyvateľ len preží−
va v sídle svojho trvalého pobytu,
občan sa aktívne zúčastňuje na
formovaní sídla prostredníctvom

svojej účasti na rozvojových pro−
gramoch, práci spolkov a hlavne
na formovaní miestnej identity a
to i napríklad takou drobnosťou,
ako je aktívna  účasť na folklór−
nom účinkovaní. 
Tretí workshop zameraný na ak−

tívne starnutie bol veľmi praktic−
ký. Návštevníkom sa na ňom
predstavili práve aktívni starší ľu−
dia v typických hrušovských dvo−
roch pri ukážkach hospodár−
skych prác, pečení chleba, žatve,
opracovaní dreva či kameňa.
Sprievodcom a lektorom bol ve−
ľmi aktívny senior Igor Kovačovič. 
Najväčšou spoločnou prezentač−

nou aktivitou bolo spoločné folk−
lórne vystúpenie na amfiteátri v

sobotu pod názvom Folklórne si−
ločiary Európy. Už deň predtým
sa však na amfiteátri predstavili
ľudové hudby zo zahraničia v ú−
vodnom programe festivalu Prvé
nôty. Neskôr si zahraničné folk−
lórne skupiny našli priestor i na
vedľajších scénach hlavne na
Pódiu pri vežičke.

Pre návštevníkov bola tiež a−
traktívna účasť remeselníkov a
výrobcov vo Dvore priateľov, kde
sa priatelia z Moravy predstavili
predovšetkým svojim vínom a
mäsovými výrobkami, hostia z
Chorvátska prímorskými pochu−
tinami a netradičnou výrobou
masiek. Hostia z Poľska nezvyčaj−
ne širokou ponukou remeselných
výrobkov z najrôznejších materi−
álov a priatelia z Maďarska svoji−
mi typickými folklórnymi výrob−
kami. 
Najväčšou devízou však iste bolo

spoločné nažívanie v jednom pries−
tore, o ktorý sa vzájomne  museli
podeliť a maximálne ho využiť. I
preto priestor v sále starého kul−
túrneho domu pod názvom  Dvor
priateľov bol viac ako príznačný.
Ocenili to i vzácni hostia dvora
podpredseda NR SR Jana
Laššáková, poslanci NR SR, ale i
predseda VÚC BB a poslanec
Európskeho parlamentu Vladimír
Maňka. 

Ďalšiu budúcnosť partnerských
obcí účastných na projekte spolu
plánovali štatutárni zástupcovia
partnerov a zástupcovia samos−
práv na stretnutí a pri prijatí v
kancelárii starostu obce Hrušov.
Došlo k všeobecnej zhode o udrži−
avaní už vybudovaných vzťahov a
ich prehlbovaní na úrovni kultúr−
no−spoločenských výmen.  

Pre zainteresovanie širšej obPre zainteresovanie širšej ob−−
čianskej základne u jednotličianskej základne u jednotli−−
vých partnerov projektu sa závých partnerov projektu sa zá−−
stupcovia dohodli na vytvorenístupcovia dohodli na vytvorení
spoločného dokumentu o pospoločného dokumentu o po−−
dujatí Hontianska paráda, vdujatí Hontianska paráda, v
ktorom boli aktívnymi aktérmiktorom boli aktívnymi aktérmi
a podieľali sa na jeho šírení va podieľali sa na jeho šírení v
rámci jednotlivých zúčastnerámci jednotlivých zúčastne−−
ných miest a obcí.ných miest a obcí.

− OZ OSOH −   

Hontianska paráda 2013  − Festival európskej kultúry

Na ktorom sa stretli zástupcovia spriatelených
miest z Čiech, Poľska, Maďarska i Chorvátska

Usporiadatelia festivalu Hontianska paráda každoročne vytvárajú priestor pre prezentáciu zahranič−
ných národných kultúr javiskovou formou, ale i ukážkami zručnosti remeselníkov zo zahraničia a vy−
tvorením priestoru pre zahraničný Dvor. V minulých ročníkoch to boli hlavne krajanské dvory
Slovákov zo zahraničia a to najmä zo Srbska, Čiech a Maďarska.

l Zástupcovia hostí z Čiech, Poľska, Maďarska a Chorvátska sa v piatok  16. 8. 2013 
stretli na neformálnom posedení, aby sa okrem iného aj vzájomne spoznali

l Účasťou pomerne veľkých skupín zahraničných hostí v
zastúpení folkloristov, remeselníkov, predstaviteľov miestnych
samospráv a štatutárnych zástupcov bol významne 
obohatený samotný program festivalu Hontianska paráda

l Najväčšou spoločnou prezentačnou aktivitou bolo spoloč−
né folklórne vystúpenie na amfiteátri v sobotu pod názvom
Folklórne siločiary Európy

l Druhý deň − 16. 8. − sa pre
hostí niesol v znamení až
troch seminárov.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne 
názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente
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V rámci výstavy bude aj súťaž
o Najkrajšie jablko okresu, pre−
to chceme požiadať všetkých
pestovateľov ovocia, zeleniny a
osobitne jabĺk,  aby poskytli
svoje výpestky na výstavu, kto−
rá môže majiteľom ocenených
výpestkov priniesť aj hodnotné
ceny. Najkrajšie jablko postúpi
na celoslovenskú súťaž, ktorá
bude v tomto roku v
Piešťanoch. Počas výstavy bu−
dú návštevníci vidieť aj najmo−
dernejšiu záhradnú techniku,
ktorú predstaví firma Echo −
Novák. Svoje výrobky budú vy−
stavovať spracovateľské a po−
travinárske podniky okresu.
Svoje výpestky nám na výstavu
poskytnú aj agropestovatelia
od S. Ďarmot až po Veľkú Ves n.
I., ibaže ich sortiment nebude
taký bohatý ako po iné roky,
pretože v súčasnosti ani jeden
nepestuje celý sortiment zeleni−

ny. Poľnohospodári sa zameria−
vajú prevažne na pestovanie
kapusty, zemiakov a cibule a
zrejme budú chýbať mrkva,
petržlen, paradajky a určite sa
pod ich veľkosť podpíše aj ich
dlhodobé sucho. 

Výstava bude trvať iba jeden
deň, napriek tomu, že samotná
príprava si vyžaduje množstvo
práce. Nepremeškajte preto po−
čas vinobrania výstavu poľno−
hospodárov v kultúrnom dome
vo V. Krtíši 27. 9. 2013.  

VVšetci členovia i nečlenoviašetci členovia i nečlenovia
SZZ, ktorí by chceli vystaviťSZZ, ktorí by chceli vystaviť
svoje výpestky, ich môžu dosvoje výpestky, ich môžu do−−
niesť v pondelok 23. 9. a utoniesť v pondelok 23. 9. a uto−−
rok 24.  9.  do kancelárie SZZrok 24.  9.  do kancelárie SZZ
na Baníckej ul. č. 4 (slobodána Baníckej ul. č. 4 (slobodá−−
reň). Záujemcovia môžu zísreň). Záujemcovia môžu zís−−
kať viac informácií  kať viac informácií  na telena tele−−
fónnom čísle predsedu OVfónnom čísle predsedu OV
SZZ Ing. M. Boroša  −  SZZ Ing. M. Boroša  −  

tel.tel.0903 581 293.0903 581 293. −red−−red−
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Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb V. Krtíš vyhlasuje
Účelom zbierky je podpora a skvalitnenie života klientov v Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb V. Krtíš. Miestom konania zbierky sú verejne prí−
stupné miesta na území okresu V. Krtíš. Na zbierku môžete prispieť vkladom a−
lebo prevodom na účet č. 70000398874/8180, VS 647551, alebo priamym finanč−
ným príspevkom  v hotovosti do označenej uzavretej pokladničky. Osoby zod−
povedné za konanie zbierky: Mgr. Júlia Černajová, riaditeľka DDaDSS V. Krtíš
a  Mgr. Erika Hriechová sociálna pracovníčka. 

Inf.: tel:  047/4830825, domov− dochodcov@stonline.sk

Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky
DOBROVOĽNÚ VEREJNÚ ZBIERKU za účelom získania finančných

prostriedkov na podporu a skvalitnenie života klientov v Domove
dôchodcov a domove sociálnych lužieb Veľký Krtíš

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na podujatie

DOMOVÁCKE TRHY 2013DOMOVÁCKE TRHY 2013
KTORÉ SA USKUTOČNIA V AREÁLI DOMOVA DÔCHODCOV 

A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VO V. KRTÍŠI  

20. septembra 2013
S NASLEDOVNÝM PROGRAMOM: 

l10.00 hod. Otvorenie, privítanie a príhovor poslancov VÚC BBSK; 
vystúpenie folklórneho súboru Krtíšanček l11.30 − 12.30 hod. Obed pre
pozvaných hostí. l13.00 hod. Kultúrny program: Hrušovskí heligónkari,

fujarista Janko Trebula l15.00 hod. Citaristi z Neniniec. 
PRÍĎTE, UVIDÍTE A ZAŽIJETE: Tradičné remeslá a ručné práce, 

folklórne tradície a ochutnávku špecialít. 
Na spoločné stretnutie s Vami sa teší kolektív DD a DSS vo V. Krtíši; 

e−mail: ddadss@azet.sk, Mgr. Erika Hriechová 0908 608 540 

PODMIENKY ÚČASTI VÝBEROVÉHO KONANIA: 
" Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR 
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pre pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 
" Prax najmenej 5 rokov v predškolskom zariadení MŠ. 
ĎALŠIE  KVALIFIKAČNÉ A INÉ PREDPOKLADY:
− Bezúhonnosť, predpoklady pre výkon riaditeľskej funkcie,

− znalosť školskej legislatívy,  riadiace a organizačné 
schopnosti,  osobné a morálne predpoklady, znalosť právnych,
ekonomických a bezpečnostných predpisov,  práca s PC. 
POŽADOVANÉ DOKLADY:
− Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedagogickej
praxi, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, stručný
profesijný životopis, koncepčný zámer rozvoja materskej 
školy, súhlas k použitiu osobných údajov pre účely výberového
konania v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane 
osobných údajov,  preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre 
výkon práce riaditeľa(ky) MŠ.

Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža V. Krtíš

Pozýva všetkých dobrovoľných darcov krvi na 
ODBER KRVI VENOVANÝ DŇU 

PRVEJ POMOCI A DŇU SRDCA
Srdečne vás pozývame na odber krvi, ktorý sa bude

konať vo štvrtok 12.9.2013 a organizuje ho Miestny
spolok Slovenský červený kríž vo Veľkom Krtíši v ča−
se od 7.30 do 10.00 hod. v priestoroch novej baníckej
slobodárne na Ul. Nemocničná vo Veľkom Krtíši. V
tomto čase ste vítaní všetci tí, ktorí chcú podporiť
darcovstvo krvi v našom okrese. Tešíme sa na vás,
dobrovoľných darcov krvi, prvodarcov a študentov. 

− Predsedníčka: J. UBRANKOVIČOVÁ 

Napriek suchu, ktoré vládne tomuto letu, sa Mesto V.
Krtíš v spolupráci s Okresným zväzom záhradkárov V.
Krtíš rozhodlo usporiadať výstavu ovocia, zeleniny, kve−
tov, výpestkov nášho okresu, ktoré sú pozoruhodné svo−
jou veľkosťou, tvarom, sfarbením a pod. 

Obec Kosihovce ako zriaďovateľ Materskej školy Kosihovce, Kosihovce č. 194 
na základe § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE 
RIADITEĽA (−KY) MATERSKEJ ŠKOLY KOSIHOVCE, KOSIHOVCE Č. 194

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doručiť do 30. 9. 2013 do 15.00 hod. na
adresu: Obec Kosihovce, Kosihovce č 251, 991 25 Čebovce. Obálku označte heslom: "Neotvárať − Výberové konanie MŠ". Termín a
miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.   Starostka obce Eva Gyurászová 

Záhradkári, môžete opäť 
vystavovať svoje výpestky

BBSK − Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš
Mesto Modrý Kameň a DH Hradčianka Modrý Kameň

Vás srdečne pozývajú  na XII. ročník festivalu 
malých dychových hudieb BBSK 

HRADSKÁ MUZIKA 2013
dňa 15. 9 2013 o 15.00 hod.

na Lipovom námestí v Modrom Kameni
VYSTÚPIA: HRADČIANKA MODRÝ KAMEŇ,

SEBECHLEBSKÍ HUDCI SEBECHLEBY, 
HRADOVANKA TISOVEC A GEMERČANKA REVÚCA
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aždý rok si v pamätný deň
začiatku SNP pripomína−
me hrdinstvo a obetu, kto−

rú naši predkovia prejavili pri
boji za oslobodenie od jarma fa−
šizmu. Tradičné plamene vati−
er pripomínajú odvahu a silu
ducha, s ktorou sa neváhali
pustiť obyvatelia slovenských
obcí do boja proti armáde, kto−
rá chcela ovládnuť svet. Aj na
kopci pri lyžiarskom vleku v D.
Lome sa rozhoreli spomienko−
vé plamene Vatry SNP, ktorú
už po 5. raz pripravil Obecný
úrad D. Lom a Okresná orga−
nizácia strany SMER −
Sociálna demokracia vo V.
Krtíši v spolupráci s   Prvou
družstevnou a.s. D. Lom,
Poľovným združením D. Lom
a ďalšími spoluorganizátor−
mi. Na kopci nad obcou sa
stretlo množstvo ľudí, kto−
rých privítal predseda
Okresnej organizácie strany
SMER − SD Ľubomír Haško.
Medzi hosťami boli aj poslan−
kyňa a podpredsedníčka NR
SR, predsedníčka Krajskej or−
ganizácie strany  SMER−SD v B.
Bystrici JUDr. Jana Laššáková,
poslanec EP, predseda VÚC
BBSK Ing. Vladimír Maňka, po−
slanec NR SR a prezident SPZ,
SPK Ing. Tibor Lebocký, posla−
nec VÚC BBSK MUDr. Ondrej
Kollár, predstavitelia štátnej
správy i  samosprávy.  

Zabráňme nepravde
a mýtom o fašizme
Na úvod stretnutia pri vatre

zaznela hymnická pieseň Na
Kráľovej holi a potom sa v kul−
túrnom programe predstavili
mladí heligonkári i detská ľu−
dová hudba z Hrušova. Bojové
umenie predviedli mladí kara−
tisti z V. Kríša a ukážky obran−
ných hmatov i protiteroristic−
kého zásahu ukázali vojaci z
Lešti. Účastníkov pietnej spo−
mienky potom pozdravil v krát−
kom príhovore Ing. V. Maňka,
ktorý sa v úvode poďakoval or−

ganizátorom za dobre pripra−
venú akciu i kvalitný program.
Všetkým prítomným poďako−
val, že prišli v takom hojnom
počte, a že nezabúdajú na pa−
miatku našich otcov a dedov,
ktorí v SNP bojovali proti fašiz−
mu. Pripomenul, že u nás i v
Európe sa stále širia mýty a ne−
pravdy o fašizme, preto by sme
nemali zabúdať na odkaz SNP
a pripomínať si ho aj v budúc−
nosti a zachovať protifašistické
tradície. Svoj príhovor zakončil

slovami: "C"Cítime sa medzi vaítime sa medzi va−−
mi veľmi príjemne. Verím ami veľmi príjemne. Verím a
teším sa na to, že sa budemeteším sa na to, že sa budeme
stretávať aj v ďalších rostretávať aj v ďalších ro−−
koch." koch." 

Po slávnostnom príhovore po−
tom Ing. V. Maňka spolu s JUDr.
J. Laššákovou zapálili vatru,
ktorá sa rozhorela jasným pla−
meňom so silným posolstvom hr−

dinstva našich predkov pre bud−
úce generácie. Vzácni hostia sa
po krátkom posedení s predsta−
viteľmi OO strany SMER − SD a
občerstvení rozlúčili, ale pietna
spomienka pri vatre pokračova−
la. Organizátori pre všetkých
hostí pripravili chutný guláš a
keďže to bola aj rozlúčka s letom
v našom kraji, nemohol chýbať

ani známy regionálny produkt
týchto dní, ktorý vraj vymieňa
krv − burčiak.  Pripravené bolo
aj kvalitné vínko, pivo i nealko
pre deti a šoférov. Pri tanci a
hudbe mnohí vydržali do skoré−
ho rána a stihli pozdraviť i prvé
slnečné lúče nového dňa.
Lúčiacich sa návštevníkov
Vatry SNP a rozlúčky s letom
však hrialo nielen ich teplo na
tele, ale aj príjemný pocit na
srdci, že nezabúdame na hrdin−
stvo našich predkov a dokážeme
sa pri významných dňoch našej
histórie stretnúť aj vďaka orga−
nizátorom z D. Lomu a OO stra−
ny SMER−SD.                                

−René−

Po dvoch mesiacoch oddychu zasadli 2. 9. de−
ti opäť do školských lavíc. S najväčšími očaká−
vaniami kráčali do školy určite tí najmenší − pr−
váci. Na troch základných školách v okresnom
meste ich je spolu 169. Malí žiačikovia sa pred dvo−
ma mesiacmi rozlúčili so svojimi škôlkami a za−
čiatkom septembra už merali svoju prvú cestu do
školy. Začal im školský život a  hračky vymenili za
šlabikár.  Všetkým prvákom, ale aj ostatným žiakom
prajeme, nech sa im v škole darí.
Na fotografii sú dvojičky  Paulínka a Peťka Šu−

kalové z I. B na II. ZŠ vo V. Krtíši, ktorá otvorila 4
prvácke triedy so 76 žiakmi.  Túto školu navštevuje
spolu 591 detí (257 na I. stupni a 334 na II. stupni.)    

−ms−

Hračky vymenili za šlabikár

Významný medzník histórie ukončil leto
Slovenský národ sa výrazným písmom zapísal do histórie  2. svetovej vojny, keď 29. 8. 1944 povstal proti okupácii nášhoSlovenský národ sa výrazným písmom zapísal do histórie  2. svetovej vojny, keď 29. 8. 1944 povstal proti okupácii nášho
územia fašistickým Nemeckom. Stredom Slovenského národného povstania bola B. Bystrica, ale bili preň srdcia všetkých,územia fašistickým Nemeckom. Stredom Slovenského národného povstania bola B. Bystrica, ale bili preň srdcia všetkých,
ktorí chceli skoncovať s  nadvládou nemeckých okupantov. Aj v našom regióne sa zvádzali tuhé partizánske boje, do ktoktorí chceli skoncovať s  nadvládou nemeckých okupantov. Aj v našom regióne sa zvádzali tuhé partizánske boje, do kto−−
rých sa zapojili občania viacerých obcí okresu. rých sa zapojili občania viacerých obcí okresu. 

K

l Ľ. Haško na Vatre SNP privítal aj JUDr. J. Laššákovú, 
Ing. V. Maňku, Ing. T. Lebockého, MUDr. O. Kollára 

i prednostu ObÚ Mgr. Jozefa Cupera.  

lJUDr. J. Laššáková 
v sprievode Ľ. Haška

zapálila vatru

l Stretnutie pri vatre spestrili heligonkári
a detská ľudová hudba z Hrušova 
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Štúdium a neskôr práca.
Obidvomi vecami si väčšina
mladých ľudí prejde. Čo to však
pre nich znamená? Odchod z
domova, pobyt na internáte či
hľadanie nového bývania.
Mladý človek sa učí existovať
sám, byť zodpovedný a učiť sa
na vlastných chybách. Štúdi−
um na vysokej škole je nielen

poučným, ale aj veľmi zábav−
ným obdobím pre každého člo−
veka. Bezstarostné obdobie pi−
atich rokov ponúka možnosti
spoznávať svoje schopnosti a
premyslieť si, čo ďalej po vyso−
kej škole. Mnohí si obľúbia
mesto, v ktorom študovali na−
toľko, že v ňom ostanú aj pra−
covať, usadia sa a založia si ro−
dinu. 

Náš okres, bohužiaľ, neponú−
ka veľa pracovných ponúk, a

tak sa po vysokej škole mladí
ľudia musia obzerať za prácou
inde. Prácu si hľadajú na
Slovensku ale aj v zahraničí.
Ako sa hovorí, "domov, sladký
domov", počas štúdia ale aj
práce sa mladí ľudia vracajú
do svojho rodného bydliska.
Trávia tu chvíle so svojimi
najbližšími a načerpávajú e−
nergiu na svoje štúdium alebo
prácu. Trend vracania sa po
rokoch naspäť do svojho byd−
liska potvrdzuje aj fakt, že
mladí Sklabinčania nemenia
svoje trvalé bydlisko.

Ja sama už piaty rok študu−
jem v Košiciach a bývam na in−
ternáte. Domov sa vraciam
vždy rada, podľa toho ako mi

to škola dovolí, väčšinou na ví−
kend každé dva týždne. Doma
si vždy oddýchnem a načer−
pám energiu na ďalšie týždne
mimo domova. Košice som si
veľmi obľúbila a plánujem tam
aj ostať pracovať. Do Sklabinej
sa však budem vždy rada vra−
cať, pretože je to dedina, v kto−
rej som vyrastala a budem mať
na ňu vždy len tie najkrajšie
spomienky. 

Dva kilometre od obce
Sklabiná v roku 1981 bola vy−
budovaná vodná nádrž
Sklabiná, alebo ako to voláme
my, Sklabinský rybník. Plocha
12 hektárov ponúka využitie
pre chov rýb a následný rybo−
lov, rekreáciu a zavlažovanie.
Mnohí si pamätáme, že sme sa
tam ešte pred 15 rokmi chodili
kúpať. Z hygienických dôvo−
dov je to v súčasnosti už zaká−
zané.               

Rybári si tu však prídu na
svoje. Môžu si tu uloviť kapra,
sumca, šťuku či iné druhy
sladkovodných rýb. 

(Pokračovanie na str. 9)

Ma¾ovaná mapa dorazila do Sklabinej
Pred desiatimi rokmi podpísala bývala starostka obce Sklabiná prvú objednávku maľovanej
mapy s firmou CBS spol, s.r.o. Ako poďakovanie odovzdal túto fotomapu starostke obce
Sklabiná Bc. Marte Kálovcovej majiteľ firmy Milan Paprčka. 

Mapa zobrazuje obec Sklabiná z vtáčej perspektívy a je verným vyobrazením dediny a o−
kolitej prírody. Každý obyvateľ Sklabinej si na nej môže nájsť svoj dom či miesto, ktoré má
rád. Ako nám povedala starostka obce Bc. Marta Kálovcová: "V dnešnej ťažkej finančnej si−
tuácii nás veľmi potešil tento dar, ktorý nám bol odovzdaný ako poďakovanie za predchád−
zajúcu spoluprácu". Mapa nám aj o desiatky rokov pripomenie ako vyzerala naša obec a bu−
de cennou spomienkou na túto dobu. Ľudia, ktorých táto fotomapa obce bude zaujímať,
môžu si ju prísť pozrieť na Obecný úrad v Sklabinej, kde bude vystavená pri vstupe   na pr−
vom poschodí. 

l Takto oddychuje na svojom mieste pri rybačke pán Štefan

l Starostka obce Marta Kálovcová s majiteľom firmy 
Milanom Paprčkom pri preberaní fotomapy

Takto vidí svoje rodisko − Sklabinú − študentka UPJŠ v Košiciach − Simona Dudoková

lJÚLIA
VLADOVIČOVÁ (21): 

− Študujem v Košiciach
na Právnickej fakulte.
Bude to už tretí rok.
Domov chodievam vždy,
keď mám voľno, väčši−
nou každý týždeň na 3−4
dni. 

lMICHAELA
NEMCOVÁ (20): 

− Študujem v Českej re−
publike v Brne. Študu−
jem tam zatiaľ jeden rok
a väčšinou chodím do−
mov každé dva alebo tri
týždne na 4 dni.

lMILAN 
KIŠŠIMON (35): 

− Študujem aj pracujem
v Bratislave, mimo
Veľkého Krtíša som už od
svojich 22 rokov, domov
sa vraciam rád a podľa
možností, vychádza to as−
poň raz do mesiaca,  naj−
častejšie na 2−3 dni. 

lMONIKA
SUCHÁNSKA (23): 

− Mojím druhým domo−
vom je Brno kde študu−
jem a zároveň aj pracu−
jem. Žijem tu už piaty
rok, teda od skončenia
gymnázia. Domov sa

vraciam vždy rada, jedenkrát do mesiaca,
no väčšinou na 5 a viac dní.

lMARTA
KAŠŠOVÁ (24): 

− Momentálne pracujem
v mestečku Maastricht v
Holandsku. Avšak už po−
čas štúdia v Trnave som
brigádovala na Cypre, v
Taliansku, Nemecku či
vo Švajčiarsku. 

Fungujem týmto štýlom
asi šesť rokov a aj keď mi

domov nesmierne chýba, nastálo sa tak ľah−
ko vrátiť neplánujem. Snažím sa cestovať
domov vždy, keď mi to okolnosti dovolia, nie
je to však často. 

V ankete sme sa mladých ľudí zo Sklabinej opýtali, kde študujú alebo pracujú, a ako často sa vracajú domov: 

Mladí ľudia v obci 

Oddych v prírode
− to je rybník Sklabiná
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(Dokončenie zo str. 8)
Ak budete mať dostatok tr−

pezlivosti a šťastia, môžete sa
pochváliť kapitálnymi úlovka−
mi, ako je napríklad 25 kilový
sumec. Ak nemáte celosloven−
ské povolenie na lov rýb, s
platným rybárskym preuka−
zom je možné si zakúpiť hosťo−
vací lístok. Nadšení rybári tu
trávia nielen dni, ale aj noci,
cez víkendy tu môžete stretn−
úť niekoľkých rybárov, ktorí
sem prídu aj so stanmi, aby si
tak vychutnali nočnú rybač−
ku. Mnoho rokov sem chodia
aj manželia Suchánski, ktorí
tu trávia svoj čas na dôchod−
ku. Hoci sa obaja pohybujú
ťažko a pomáhajú im pri tom
barly, čas prísť sem si vždy ná−
jdu. Majú tu postavené prístre−
šie a tiež maringotku, kde z ča−
su na čas prespávajú. Ako po−
vedal pán Štefan: "Chodím sem
veľmi rád, pripomína mi to tu

detstvo." Jeho najväčším úlov−
kom bol 94 centimetrový a−
mur, ktorý mal 12 kíl. 

Pri rybníku sa nachádza aj
chatová oblasť, ktorá slúži na
oddych a rekreáciu. Milovníci
prírody si sem do ticha prídu
oddýchnuť a načerpať ener−
giu. 

Rybník v Sklabinej priláka
každoročne mnoho rybárov, a
to nielen z okolia, ale prichád−
zajú sem rybári z celého
Slovenska. 

Vysoké nároky na energie a
taktiež vysoký rast cien ener−
gií núti hľadať riešenia na zní−
ženie nákladov a hľadať alter−
natívne riešenie akým je aj "bi−
oenergia". Takouto bioenergi−

ou je aj bioplyn,
ktorý môže slú−
žiť na výrobu e−
lektrickej ener−
gie a tepla.

Bioplyn možno jednoducho
vyrobiť z biologických odpa−
dových látok. Takéto bioply−
nové stanice využívajú v sú−
časnosti mnohé obce, medzi ne
od mája tohto roku patrí aj
Sklabiná. Poľnohospodárska
bioplynová stanica v Sklabinej
využíva hovädziu hnojovicu,
hnoj, kukuričnú siláž, trávnu
a ďatelinovú senáž. Tieto suro−
viny sa kvasia v dvoch zastre−
šených valcovitých nádobách,
fermentoroch. Vyrobená elekt−
rina bude dodávaná do roz−
vodnej siete Stredoslovenskej
energetiky, 6% z nej sa využíva
priamo pri výrobe bioplynu.
Po zasiahnutí strešnej plachty
skladu bleskom sa musela v jú−
li prerušiť skúšobná výroba e−
nergie. Po opravení a odstrá−
není škôd, ktoré sú bohužiaľ
veľmi nákladné, bude bioplyn−
ka  fungovať ďalej. 

Bioplynových staníc na

Slovensku stále nie je veľa, v sú−
časnosti ide o vyše 60 biosta−
níc (napr. v Čechách ich je už
šesťkrát viac), ale ide o krok k
lepšiemu využívaniu prírod−
ných zdrojov a k zníženiu ná−
kladov na výrobu energie. 

Tento výrok patrí maďarské−
mu spisovateľovi a novinárovi
Kálmánovi Mikszáthovi, ktorý
sa narodil a svoju mladosť pre−
žil v Sklabinej. Pamätný dom,
zrekonštruovaný v roku 2006,
slúži ako stála expozícia jeho
života a diela. Do spisovateľov−
ho domu prichádzajú väčšinou
školské zájazdy zo Slovenska
či Maďarska, ale aj mnohí
dôchodcovia, ktorí sa zaují−
majú o históriu a život spisova−
teľa. V dome sa nachádza do−
bový nábytok, pretože pôvod−
ný sa nezachoval, súbor vyda−
ných kníh a spisovateľove o−
sobné veci. Nájdeme tu aj skla−
binský ženský a mužský kroj
zo začiatku 20. storočia.
Expozície sú pomenované v
troch jazykoch, slovenskom,
maďarskom a anglickom.  Tak
ako už spomínaný výrok prez−
rádza, spisovateľ mal veľmi
blízko k Slovensku a Slovákom,

hoci bol Maďarom. Už od det−
stva počúval tunajšie rozpráv−
ky a báje, čo sa neskôr odrazilo
aj v jeho tvorbe. Celý život rád
počúval rozprávanie iných.
Jeho prvým úspešným dielom
bola zbierka noviel "Slovenskí
rodáci", ktorá sa odohráva v o−
kolí Banskej Štiavnice, kde
prežil časť svojho života počas
štúdia na evanjelickom gym−
náziu. Ďalšou zbierkou noviel,
ktorá sa odohráva v okolí
Sklabinej je dielo "Dobrí
Polovci".  Spisovateľ celý život
pôsobil v dvojjazyčnom prost−
redí, mal blízky vzťah k
Slovákom, vyjadroval im úctu
a lásku, nerobil rozdiely. V
dnešnej dobe mnohým ľuďom
však takáto empatia a toleran−
cia chýba, čo je veľká škoda,
pretože človeka nerobí člove−
kom jazyk, ktorým rozpráva,
ale to, ako sa správa.  

l Takto vyzerajú biostanice, ktoré 
sa stavajú na celom Slovensku

lSpisovateľ Kálmán Mikszáth a jeho rodný
dom po rekonštrukcii 

"Slovensky hovoriť je pre mňa také potešenie, ako
prechádzka za včasného letného rána, bosými 

nohami po zarosenej tráve."

Už 23 rokov, teda od svojho narodenia, žijem v Sklabinej. Po skončení gymnázia som sa rozhodla študovať masmediál−
ne štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tento rok bude už na škole môj posledný, čaká ma potom
naplno "dospelé obdobie" práce a života mimo domova, dúfam, že aj naďalej v Košiciach. Prečo som sa rozhodla štu−
dovať práva masmédiá? Je to zaujímavá oblasť, ktorá zaberá veľmi širokú oblasť pôsobenia − noviny, televízia, rá−
dio, reklama či PR. Práca s ľuďmi, kreativita, vždy nové zážitky − to ma na tejto práci najviac láka, a preto keby sa
mi podarilo uplatniť v niektorej z týchto sfér, splnil by sa mi môj sen. Najviac mám však blízko práve k novinár−
čine, ale veľmi ma to ťahá aj k reklame či PR, ktoré sú dnes veľmi dôležitými  a neoddeliteľnými súčasťami živo−
ta každej veľkej firmy či média. Život mladých ľudí však po vysokej škole vôbec nie je jednoduchý, tak som sama
zvedavá, kde ma vietor zaveje, a v akej oblasti sa uplatním.  

Dvojstranu pripravila:  Dvojstranu pripravila:  − SIMONA DUDOKOVÁ − − SIMONA DUDOKOVÁ − 

Storočnica Jána Laktiša
Presne 100 rokov uplynie 3.10.2013 od narodenia vdp. Jána Laktiša, ktorý sa v

roku 1913 narodil v Topoľčiankach. Jeho meno sa nám predovšetkým spája s
Memoriálom Jána Laktiša v Sklabinej. Tento rok to už bude XIII. ročník toh−
to bežeckého podujatia.  Z predošlých šiestich farností prišiel do Sklabinej
v roku 1968. Avšak život ho už skôr zavial sem do nášho okresu, od roku
1942 do roku 1944 pôsobil na farnosti v Pôtri. Umrel po ťažkej chorobe v ro−
ku 1979 vo veku 65 rokov.  To, čo vdp. Jána Laktiša charakterizovalo, bolo
jeho športové nadšenie − a to nielen pasívne, ale hlavne aktívne. V športe sa
venoval deťom i dospelým, aktívne s nimi trávil čas, či už išlo o letné či zim−
né športy. V Sklabinej dal deťom v zime urobiť klzisko, aby mali kde tráviť
svoj voľný čas. Taktiež bol trénerom futbalistov a pripravoval ich na zápasy.
Jeho športové zanietenie bolo naozaj veľké, vynikol ako maratónec, preto sa v
Sklabinej traduje Memoriál na jeho počesť. Zúčastnil sa napríklad na Košickom maratóne, ale
aj na maratóne v Japonsku. Tu za svoje víťazstvo získal auto. Naplno sa tu prejavila štedrosť
pána farára, pretože auto predal a za peniaze dal opraviť kostol a faru.  Výnimočný človek,
ktorý sa nestaral len o duchovnú stránku ľudí, ale venoval im svoj čas i mimo kostola. Staral
sa o to, aby ľudia športovali, naučili sa aj v športových výkonoch pomáhať si a fungovať nie

ako jednotlivec, ale skupina. 

lSimona DUDOKOVÁ

Bioenergia aj u nás
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"MO SRZ V. Krtíš mala tú česť
usporiadať 30 ročník Ipeľského
pohára podľa medzinárodných
pravidiel CIPS. Bola to pre nás
veľká výzva a pristupovali sme
k tomu veľmi zodpovedne. Prvé
ohlasy pretekárov i hostí sú ve−
ľmi pozitívne a myslím si, že ten−
to ročník bude úspešný. Zároveň
sa tu stretli funkcionári rybárov
na najvyššej úrovni. Je tu prezi−
dentka rady SRZ Ing.
Magdaléna Janoušová, i predse−
da rybárstva Nógradskej župy z
Maďarska. Navzájom si vymie−
ňame skúsenosti v neformálnej
besede. Poukázali sme na niek−
toré nedostatky a dohodli sa aj
na forme a zlepšení našej spolu−
práce. Či už v zarybňovaní, vý−
mene lovných lístkov a podobne.
Je potešujúce, že jubilejného
ročníka sa zúčastňuje aj človek,
ktorý stál pri zrode týchto prete−
kov − Ladislav Deák z
Maďarska." 

Podenky predbehli
rybárov

Ipeľský pohár je súťaž družsti−
ev, ktoré tvoria štyria dospelí a
jeden junior do 18 rokov. Okrem
toho sa vyhodnocujú aj najlepší
jednotlivci − muži, juniori a že−
ny. V jubilejnom ročníku sa na
brehu Ipľa na dĺžke 650 metrov
rozložilo 55 pretekárov. 
O spôsobe a pravidlách súťaže

hovoril hlavný rozhodca Albert
Mičko z MO SRZ V. Krtíš: "Je to
súťaž v lovení rýb udicou podľa
medzinárodných pravidiel.
Chytá sa na jeden prút. Každý
člen družstva chytá samostatne
vo vyhradenom sektore, ktorý
má 11 metrov. Preteky trvajú 3
hodiny. Na prípravu majú súťa−

žiaci jeden a pol hodiny a pred
začiatkom lovu majú ešte 5 min−
út na ľubovoľné kŕmenie. Počas
súťaže môžu kŕmiť iba tým, čo
sa im zmestí do dlane, nastreľo−
vaním prakom a podobne. O po−
radí pretekárov rozhoduje
hmotnosť ulovených rýb. Počíta
sa každá rybka aj pod mieru.
Ulovené rybky sa po zvážení pus−
tia znovu do vody."
Ovšem v tomto roku príliš púš−

ťať nebolo čo. Ryby akosi nebra−
li. Sťažovali sa na to takmer

všetci pretekári. A.Mičko: "V no−
ci pred pretekami sa vyrojili po−
denky (Ephemeroptera,jednod−
ňovky), v Maďarsku ich volajú
aj tiszavirág.  Hladina Ipľa bo−
la nimi priam posiata. Pre ryby
to je pochúťka a prežrali sa.
Preto na krmivo a návnadu,
ktoré im hádžu rybári príliš ne−
reagujú. Momentálne najlepšie
berú beličky." 

Spokojná s doterajším priebe−
hom pretekov nebola ani 15−roč−
ná Štefánia Ivaničová z MO SRZ
V. Krtíš, ktorá sa rybárčeniu ve−
nuje od detstva a ako sama ho−
vorí: "...rybárstvo ma baví. Aj
keď dnes to ide iba pomaly. Ryby
idú zle. Prikrmujem ich larvami
múch, pinkami, kostným čer−
vom a podobne. Ja sa Ipeľského
pohára zúčastňujem po štvrtý−
krát. Najviac sa mi darilo na
mojich druhých pretekoch, kedy
som si dobre zachytala a skonči−
la druhá. Teraz neviem, ako to
dopadne. Záleží aj na tom, ako
sa darí ostatným." 
Ani Róbert Repa z domácej or−

ganizácie, ktorý sa rybolovu ve−
nuje už 25 rokov, nebol spokoj−
ný s úlovkom: "Ryby idú veľmi
slabo v porovnaní s tréningom.
Chytám na bič − je to prút, na
ktorý sa chytá bez navijáka. Je

určený na rýchlostné chytanie
malej ryby. Pri pretekoch, po−
dobne ako aj ostatní súťažiaci,
používam špeciálny posed pre
rybárov na závodný rybolov. Dá
sa prispôsobiť strmým brehom
riek, aby človek mohol kvalitne
odchytať celú súťaž."  

Ipeľ je vhodný
na rybolov

Aj skúsenosti R. Repu a mla−
distvé nadšenie Š. Ivaničovej
prispeli k tomu, že družstvo MO

SRZ vo V. Krtíši napokon v jubi−
lejnom, 30. ročníku Ipeľského
pohára zvíťazilo. Do družstva
ešte patrili Marián Líškay, Igor
Líškay a Jaroslav Kanasz. Čle−
novia družstva sa nestratili ani
medzi jednotlivcami, keď na vý−
bornom druhom mieste skonči−
la Š. Ivaničová medzi juniormi a
medzi dospelými bol tretí
Marián Líškay. Darilo sa aj
Kataríne Mičkovej, ktorá v súťa−
ži žien obsadila pekné druhé mi−
esto. 

Ocenenia najlepším i plakety
pre každého zúčastneného spo−
lu s organizátormi odovzdávala
aj Ing. M. Lašounová, ktorej sme
sa spýtali, ako je hodnotený Ipeľ
ako rybolovná rieka, a tiež ako
sa jej páčilo na jubilejnom roč−
níku týchto pretekov. 
Ing. M. Lašounová: "Ipeľ ako ry−
bolovná rieka sa hodnotí dobre.
Druhové zastúpenie rýb je tu do−

statočné a dostatočné je i množ−
stvo rýb. Každý rok sa zarybňuje
na slovenskej i maďarskej stra−
ne podľa dohodnutého plánu, v
ktorom je určené, čo zarybňuje
slovenská a čo maďarská stra−
na. 
Ipeľského pohára sa zúčastňu−

jem každý rok. Jubilejný ročník
je organizačne pripravený na
veľmi dobrej úrovni. S organizá−
ciou, s priebehom pretekov i at−
mosférou, ktorá tu vládne, som
veľmi spokojná." 

Nielen predsedníčke SRZ, ale
všetkým spokojným účastní−
kom pretekov pripravili peknú
sobotu pri Ipli členovia MO SRZ
vo V. Krtíši aj za pomoci staro−
stov obcí, ktorých územím pre−
teká Ipeľ. Predseda MO SRZ V.
Krtíš RSDr. R. Boroš: "Je treba
oceniť a poďakovať sa im i ďal−
ším sponzorom, ktorí nám svo−
jim kladným prístupom pomoh−
li pri organizovaní týchto prete−
kov. Vážime si to a ďakujeme
im." 

 Výsledky 30. ročníka
Ipeľského pohára − družstvá: 

1. MO SRZ V. Krtíš; 2. Balass −
Mikszáth; 3. MO SRZ Šahy .  
Jednotlivci − muži: 1. Bogó
Lászlo (Balass − Mikszáth)  1 100
g; 2. 2. Mihay Kapusta
(Szécsény) 1 000 g; 3. Marián
Líškay  (V. Krtíš) 940 g.
juniori: 1. Adám Kinolik (Balass
− Mikszáth) 1 180 g; 2. Števka
Ivaničová (V. Krtíš) 540 g; 
3. Zoltán Marton (Sob) 380 g.
Ženy: 1.  Erzsébet Varganné
(Balass − Mikszáth) 3 040 g; 2.
Katarína Mičková (V. Krtíš) 1
100 g, 3. Tűnde Fukshoferová
(Želiezovce) 780 g.           −RENÉ−

l Róbert Repa sa rybolovu
venuje už 25 rokov

l Sprava: Predseda MO SRZ RSDr. Rudolf Boroš,  
prezidentka rady SRZ Ing. Magdaléna Janoušová 

a podpredseda MO SRZ Igor Sanda

l Pätnásťročná Štefánia
Ivaničová sa pretekov 

zúčastnila už štvrtý raz

Jubilejnú trofej získali Veľkokrtíšania
Na brehu jednej z najpomalších riek u nás, na brehu Ipľa v katastri Kosíh nad Ipľom, sa v sobotu 24. 8.
rozložili rybári, aby súťažili o prestížnu cenu v medzinárodných rybárskych pretekoch Ipeľský pohár.
Tieto preteky organizuje každý rok niektorá z organizácií hospodáriacich na toku Ipľa striedavo na
Slovensku a v Maďarsku. V tomto roku pripadlo usporiadanie pretekov Miestnej organizácii
Slovenského rybárskeho zväzu vo V. Krtíši (MO SRZ). Predseda MO RSDr. Rudolf Boroš: 

Na organizácii pretekov sa podieľali aj obce − Ipeľské Predmostie,
Veľká Ves nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Slovenské Ďarmoty,
Kosihy n/I., V. Čalomija, Koláre, Dolinka, Záhorce časť Selešťany,
Kováčovce, Kiarov, Vrbovka, Čeláre. Pomohlo aj Mesto V. Krtíš,
VÚC  BB SK i Poľnohospodárske družstvo Balog n/I., JUDr.
Vladovič Marian − Advokátska kancelária, Zsigmond Gabriel −
PIVNICA A VINOHRADY Vinica, Ing. Vladimír Maňka − predse−
da BBSK, Ing. Dalibor Surkoš − primátor mesta V. Krtíš, IKE
Pôtor, Poľovnícke združenie Lucerna V. Straciny, DOS Slovakia
s.r.o, Mário Ďorď. 
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Oddanosť je slovo, kto−
ré sa spája s čistotou a
jasnosťou. V tomto prí−
pade je však naviazané
na priateľstvo, ako vy−
tiahnutá karta ukazu−
je. V hre bude počas
týchto dní „ustátie“ pri−
ateľstva, ktoré sa rúti k
stroskotaniu. Ste v po−
zícii, kde vy rozhodne−

te, či budete v tomto priateľstve pokra−
čovať alebo stačilo. V iných sférach,
ako je partnerská zóna a aj tá pracov−
ná, sa nič meniť nebude, pokiaľ to sa−
mi nebudete chcieť a sami si neurčíte
smer a záver zmeny. V prípade, že sa
vyberiete na vzdialenejšiu, aj keď krát−
kodobú cestu, dávajte si pozor na pocit
únavy, nepodceňujte ho. 

Riskovanie máte povole−
né, ale aj pri ňom platia
určité pravidlá a hrani−
ce. Preto nezachádzajte
do extrému, inak spad−
nete rovno na kolená. Z
výšok sa totiž padá
rýchlejšie ako očakáva−
te. Ku koncu týždňa si
na vás môže zasadnúť
precitlivenosť a chuť u−
tiecť na „koniec“ sveta. Tieto stavy do−
stanete pod kontrolu, keď budete o
nich komunikovať s vašimi najbližší−
mi. Nedajte sa týmito pocitmi vyviesť z
miery natoľko, aby ste v práci schybili.
Nezadaní budú mať tendenciu vŕtať sa
v skrachovanom vzťahu, nie je to pre
vás dobré, nerobte to. 

Po ľahkosti predchád−
zajúcich dní prichád−
zajú tie zložitejšie.
Budete nútení urobiť vo
vašom živote pár väč−
ších zmien, ktoré vás
nakopnú konečne
správnym smerom.
Vďaka minulotýždňovej

pohode ste podvedome prehodnotili, čo
v skutočnosti chcete a práve preto sa
začnete duchovne formovať a „meniť“,
aby ste k tomu, čo chcete, boli stále
bližšie a bližšie. Stanete sa novým člo−
vekom s iným – triezvejším, jasnejším
pohľadom na svoj vlastný život.
Začnete, ako sa hovorí, od nuly. U di−
evčat bude víťaziť túžba po zmenách
vizáže (účes, make−up, oblečenie). 

Citliví a rodinne založe−
ní raci, to je obvykle k
nim, ako ku znameniu,
priraďované. Pre tento
týždeň to bude platiť do
bodky. Tí, čo majú svoju
rodinku, si ju budú vy−
chutnávať každým
dňom tohto týždňa a to
aj spolu s chaosom, kto−
rý k tomu patrí. Raci, žijúci mimo svoj−
ho rodiska, by mali svojich blízkych
navštíviť a nejaký čas pobudnúť na mi−
estach, kde strávili detstvo. Počas tých−
to dní budete disponovať veľkou men−
tálnou silou, vďaka ktorej si môžete do
života pritiahnuť všetko, po čom túžite,
ale pokúste sa vyhnúť chamtivosti, zlu
a manipulovaniu.

Pripravte sa na zápla−
vu informácii a myšli−
enok, ktoré budú k
vám prúdiť zo všet−
kých strán. Pokúste sa
ich filtrovať a zaraďo−
vať do hlavy a podve−
domia podľa stupňa
ich dôležitosti. Je po−
trebné, aby ste veľa ve−
cí z hlavy aj vypúšťali,

inak vám hrozí položenie sa na vnútor−
nej alebo psychickej rovine. Popri va−
šich povinnostiach nezabúdajte počú−
vať svojich najbližších a tých, na kto−
rých vám záleží, potrebujú vás.
Prepletene pomedzi jednotlivé dni bu−
dú na vás dorážať pocity vnútornej o−
samelosti, nie sú náhodné, učia vás ako
tráviť čas vyrovnane sami so sebou.

Tak, ako sa u vás strie−
dajú jednotlivé obdobia
pokoja s pocitmi neús−
pechu, tak sa striedajú
aj vaše nálady.
Náladovosť sa počas tých−
to dní vygraduje, preto sa
pri komunikácii s inými
trochu kontrolujte a kroť−
te. V tento šialený týždeň
budete mať skoro všetky oblasti „zamrznu−
té“ a bez napredovania, či akéhokoľvek po−
sunu, budete jednoducho stáť na mieste.
Nesmúťte, spolu s príchodom konca týždňa
budú odchádzať aj všetky negatíva, kto−
ré vám priniesol. Blížite sa k obdobiu,
kde sa bude všetko lámať a vy naskočí−
te na vlnu šťastia, spokojnosti, naplne−
nia a lásky, treba len vydržať.

Rozhodujte sa srdcom,
je to vždy najčistejšia
cesta, vďaka ktorej dô−
jdete do zdarného kon−
ca v akejkoľvek situá−
cii. Ocitnete sa v stave,
kde sa budete musieť
pozrieť do zrkadla sa−
mi na seba a pokiaľ sa
vám niečo na vás nepá−
či (hovoríme o duchov−

ne, nie fyzične), opravte to (nikto vás
nemôže nútiť do zmien, pokiaľ ich sami
nechcete alebo necítite). Veľký, pozitív−
ny posun nastane vo vašom súkromnom
živote a to hlavne vo vzťahu. Tieto dni
prinášajú so sebou aj jedno pravidlo –
všetko, čo budete šíriť od vás, sa vám
vráti v dvojnásobnej sile, preto vsaďte
na pozitivitu. 

Hrozba v podobe klebi−
et, neprávosti a akéhosi
posudzovania a súde−
nia vás, bude na vašu o−
sobu číhať za každým
rohom. Berte to s pori−
adnym nadhľadom a
pokúste sa o to, aby ste
sa tým nedali rozladiť a
vďaka tomu nezišli zo
svojej „vychodenej“ a
známej cestičky. Správajte sa k okoliu
tak, ako chcete, aby sa okolie správalo
k vám. Kosa vyobrazená na karte je
symbolom žatvy, teda úspechu, ale ak
zídete z cesty, žať budete neúspech, pre−
to zostaňte sami sebou. Prílišné analy−
zovanie nechajte po tieto dni bokom,
práve naopak, prijímajte veci tak, ako
vám ich život prinesie. 

Sadne si na vás túžba
mať nad každým člove−
kom vo vašom okolí
navrch. Do popredia
bude vychádzať vaša
nadradenosť a ego,
ktoré istý čas driema−
lo. Ešte pred tým, ako
vám narobí neplechu,
ho radšej naspäť učičí−
kajte do spánku.

Obdiv, poslušnosť iných a pochvaly, po
ktorých tak prahnete a túžite, dostane−
te, pokiaľ si ich budete pýtať ako osob−
nosť a človek so srdcom, nezištne, bez
toho, aby ste tým posilňovali svoje už
spomínané vnútorné ego. Každý chce a
túži po tom, čomu sa mu v živote dostá−
valo najmenej, čo je úplne v poriadku.
V zdravotnej oblasti vás potrápia zme−
ny počasia, vy už viete
ako na ne.

Po napätejších dňoch
prichádzajú tie poho−
dovejšie, ktoré so sebou
prinášajú zábavu, spo−
kojnosť, vyrovnanosť a
hravosť. Viac vás to
bude ťahať do spoloč−
nosti a tomuto volaniu
si v pohode dovoľte po−
dľahnúť. Na pozore sa však majte v
prípade priateľov, niekto vo vašej bez−
prostrednej blízkosti veľmi trpí, vní−
majte to a tejto osobe sa pokúste po−
môcť, je to vo vašej moci. V práci a aj v
súkromí budete obdarovaní kreativitou
a skvelými nápadmi, aj keď sa na zači−
atku môžu zdať nereálne a až detsky
jednoduché, nepodceňujte ich silu.
Rezervovanosťou nikoho neohúrite a
už vôbec nie opačné pohlavie, majte to

na pamäti. 

Konečne ste prišli na
to, ako funguje univer−
zálny kľúč na životné
situácie, v ktorých sa
denno−denne ocitáte.
Gratulujem, ale tá ťaž−
ká práca vás ešte len
čaká, veľmi veľa ste po−
chopili, ale teraz je

dôležité, aby ste sa tento kľúč naučili
aj používať a v tom vám pomôže intuí−
cia, ktorú ste konečne prestali umlčia−
vať a po správnosti ju počúvate.
Popasujete sa s tým, určite na to príde−
te a potom sa utrasiete na jedno mies−
to, ktoré vám bude dlhodobo vyhovovať
– skrátka budete mať všetko vysporia−
dané a zariadené tak, ako vám to bude
vyhovovať. 

Z minulého týždňa ste
sa poučili. Máte to skve−
lo zariadené – s pocho−
pením prichádza ús−
pech a s pochybovaním
pád. Aký jednoduchý
princíp, však? Ale aké
ťažké je udržať si ho.
Pre tieto dni máte otvo−
rený kanál s financiami, bude sa vám
dariť o niečo lepšie ako po iné dni.
Viac peniažkov bude na strane príjmov
ako výdavkov, čo je super. Vybavujte si
všetko, čo súvisí s peniazmi, bankami,
ekonomikou, túto sféru máte otvorenú
a sprístupnenú. Nezadaní budú stále
viac a viac túžiť po rodine, deťoch a ú−
primnej láske

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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l09:50 − Asijina voľba 5/88 l
10:50 − Duel l 11:15 − 5 proti
5 l 12:00 − Správy RTVS l

12:20 − Dámsky klub l 13:55 − Taxík l 14:20 −
Postav dom, zasaď strom l 15:00 − Asijina voľba
6/88 l 16:00 − Správy RTVS l 16:20 − Destinácia
svet: Divoké Tichomorské strovy l 17:10 −
Podvodníci v akcii II 2/10 l 17:45 − Duel l 18:20 −
5 proti 5 l 19:00 − Správy RTVS  l 19:50 − Góly −
body − sekundy l20:10 − Počasie l20:20 − Kráľova
reč l 22:15 − Rossella 5/7 l 00:00 − Profesionáli II:
Prvá noc 3/13 l 00:50 − Reportéri l 01:15 − Občan
za dverami l 01:45 − Autosalón l 02:10 − Dámsky
klub l 03:40 − Asijina voľba 6/88

l 10:45 − Tvárou v tvár l
11:20 − Fokus rodina l 12:00
− Miestopis cechov a manu−

faktúr: Banskoštiavnickí rezbári l 12:20 − Živá
panoráma l 13:00 − ArtSpektrum l 13:05 −

Slovenská kultúrna noc v New Yorku l 13:20 −
Šariš l14:00 − Odpískané l14:25 − Športové ozve−
ny l 15:05 − Magazín Ligy majstrov l 15:30 −
Autosalón l 15:55 − Krásna Hôrka č. 1 l 16:20 −
Profesionál l16:45 − Fokus práca l17:30 − Správy
RTVS z regiónov l 17:45 − Počasie l 17:50 −
Správy − Hírek l18:00 − Vašimi očami: Camargue
l18:25 − Košice − Európske hlavné mesto kultúry
l18:35 − Ovce.sk l18:40 − Večerníček: Rozprávky
zo škrupinky l 18:45 − Krtko: Krtko záhradní−
kom l 19:00 − Správy RTVS "N"  l 19:45 − Počasie
l 19:50 − (Ne)celebrity: Igor Vlasatý l 20:00 −
Molotov − muž za Stalinom l20:55 − VAT − Veda a
technika l 21:30 − Správy a komentáre l 21:50 −
Počasie l 21:55 − Góly − body − sekundy l 22:05 −
Európske kino − klub: Vlak života l23:40 − A3UM:
Zmena identity l00:10 − Správy RTVS "N" l01:00

− ArtSpektrum

l09:35 − Chlapi neplačú l
10:45 − Kobra 11 VIII.

10/14 l 11:50 − Mentalista IV. 6/24 l 12:45 − FAR−
MA l 14:00 − FARMA − DUEL l 15:55 − NCIS −

Námorný vyšetrovací úrad VII. 15/24 l 17:00 −
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l 17:25 − Lampáreň
l 17:50 − Chlapi neplačú l 19:00 − TELEVÍZNE
NOVINY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 −
POČASIE l20:30 − Búrlivé víno  l21:40 − FARMA
l 23:00 − Nočné Televízne noviny l 23:30 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 15/24 l 00:25 −
Kobra 11 VIII. 10/14 l 01:20 − Traja mušketieri l
02:55 − FARMA l 03:55 − Kobra 11 VIII. 10/14

l 09:55 − KLAN 7 l 11:00 −
Kutyil s.r.o. 5 l 12:00 − NO−
VINY O l 12:00 l 12:30 −

Kosti 6 l 13:30 − Kosti VI. 21 l 14:30 − Vyvolení −
Dom snov l15:40 − Nakupuje vám to l15:55 − Páli
vám to? l 17:00 − NOVINY O l 17:00 l 17:45 −
KLAN 8 l19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ l20:00
− ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20
− VyVolení − Dom snov − VEĽKÁ VOĽBA l 21:30 −
Panelák: Sonička rodí l23:00 − Geissenovci − Ťaž−
ký život milionárov IV.  14 l 00:00 − 10 šialených
úloh l 02:00 − Haló l 02:35 − Damages − V ohroze−
ní života IV. 4 l 03:35 − Zločinné úmysly IV. 

PONDELOK 9. 9.:TV PROGRAM

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

5
3
 −
 1

2

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 

ponúka na predaj:
− Vysokokvalitné osivá obilnín mnohých odrôd,
− osivá repky olejnej,
− umelé hnojivá, − chemikálie,
− služby poľnohospodárskymi strojmi,
− skladovanie a čistenie poľnohospodárskych produktov,
− výkup a predaj poľnohospodárskych produktov.

Spoločnosť

KORPOD, s.r.o.,
s prevádzkou v Leseniciach zaoberajúca sa
poľnohospodárskou výrobou a skladovaním 

poľnohospodárskych produktov 

Kontakt: Ing. Oto Škerlec, mobil: 0905 289 910
e−mail: agasko1@procomp.sk

Stačí, keď kupóny vystrihnete, 
nalepíte ich na hraciu kartu a na 
záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do
redakcie. Tým ste  splnili podmienku zarade−
nia do žrebovania 

O PRVÚ CENU  − PERMANENTKUPERMANENTKU
NA KUPKONA KUPKO

AQUATERMALAQUATERMAL
STREHOVÁSTREHOVÁ

A DVE VECNÉA DVE VECNÉ
CENY. CENY. 

VEĽA ŠŤASTIA!

SEPTEMBROVÁ

KUPÓNKA
č.2

SEPTEMBROVÁ KUPÓNKA

Pracovali ste v ČSAO Pôtor? 
Venujte pozornosť tomuto oznamu! Pozývame  Vás na
stretnutie bývalých zamestnancov ČSAO n.p. Lučenec,
závod 02 Pôtor, ktoré sa uskutoční dňa 11. októbra 2013
v kultúrnom dome v obci Pôtor so začiatkom o 14.00
hod. Záujemcovia nech sa prihlásia na tel. č. 0917 948
897 do 15. 9. 2013.

ZDRAVOTNÍCKY ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVISINFOSERVIS

Lekárska pohotovostná služba
(Banícka 35, Veľký Krtíš, tel. 48 31

111). Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 −
7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre deti a
dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne.

8.00 − 22.00 h.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 

V MESTE V. KRTÍŠV MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

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

9. 9. ČIERNY OROL         
(Nemocničná)

10. 9. PANACEA (SNP)
11. 9. BIELY LEV (Banícka)
12. 9. Dr. MAX   (v nemocnici)
13. 9. AQUA VIVA (SNP)
14. −15 9. BELLADONNA (SNP)
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10.9.  STV1 l09:50 − Asijina
voľba 6/88 l 10:45 − Duel l
11:15 − 5 proti 5 l 12:00 −

Správy RTVS l 12:20 − Dámsky klub  l 14:00 −
Postav dom, zasaď strom l 14:30 − Hurá do zá−
hrady l15:00 − Asijina voľba 7/88 l16:00 − Správy
RTVS l16:20 − Destinácia svet: Perly Tichomoria
−Fidži a Tahiti l17:10 − Podvodníci v akcii II 3/10
l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00 − Správy
RTVS  l 19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 −
Počasie l 20:20 − Nikto nie je dokonalý l 21:20 −
Sanitka 2 1/13 l22:05 − Najväčšie kriminálne prí−
pady Slovenska: Vietnamský masaker l 22:35 −
Najväčšie kriminálne prípady Slovenska: Škrtič
žien l 23:00 − Profesionáli II: Muž bez minulosti
4/13 l 23:50 − O 5 minút 12 l 01:10 − Dámsky klub
l 02:40 − Sila lásky V. 186 l 03:35 − Asijina voľba 

l 09:55 − Vašimi očami:
Camargue l 10:25 − Krásna
Hôrka č. 1 l 10:55 − Fokus

práca l11:40 − Športové ozveny l12:05 − Živá pa−
noráma l12:30 − ArtSpektrum l12:35 − A pri tom
speve l13:15 − Ventily zeme l13:50 − Lampióniky
l15:00 − Família: Família − Terapia tvorivého du−
cha l 15:30 − Orientácie l 15:55 − Rusínsky maga−
zín l 16:20 − Portréty Rómov : Štefan l 16:45 −
Fokus zdravie l 17:30 − Správy RTVS z regiónov
l 17:45 − Počasie l 17:50 − Správy − Hírek l 18:00 −
Koniari sveta: Gardiani 2/20 l 18:25 − Košice
Interface 2013 l 18:40 − Večerníček: Rozprávky
zo škrupinky l 18:45 − Krtko: Krtko a ježko l
19:00 − Správy RTVS "N"  l 19:45 − Počasie l 19:50
− (Ne)celebrity: Barbara Chovancová l 20:00 −
Cena banánov l 20:45 − Ambulancia: Znovu po−
čuť l 21:10 − GEN.sk: Milan Profant l 21:30 −
Správy a komentáre l 21:50 − Počasie l 21:55 −
Góly − body − sekundy l 22:05 − Kennedyovci 2/8
l 22:45 − Umenie 20l 13: Hudba l 23:15 −
Kinorama l 23:40 − Kvarteto l 00:10 − Správy
RTVS "N" l 00:55 − ArtSpektrum 

l 09:35 − Chlapi neplačú l
10:40 − Kobra 11 VIII. 11/14

l11:40 − Mentalista IV. 7/24 l12:40 − Dr. House IV.
5/16 l 13:35 − Krok za krokom III. 1/23 l 14:05 −
FARMA l 15:25 − Dva a pol chlapa VI. 17/24 l
15:55 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VII.
16/24 l 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l
17:25 − REFLEX l 17:50 − Chlapi neplačú l 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY l 20:15 − POČASIE l 20:30 − Búrlivé víno  l
21:40 − FARMA l 23:00 − Nočné Televízne noviny
l 23:30 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VII.
16/24 l 00:25 − Kobra 11 VIII. 11/14 

l 09:55 − KLAN 8 l 11:00 −
Kutyil s.r.o. 6 l 12:00 − NO−
VINY O l 12:00 l 12:30 −

Kosti 7 l 13:30 − Kosti VI. 22 l 14:30 − VyVolení −
Dom snov − VEĽKÁ VOĽBA l 15:40 − Nakupuje
vám to l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O
l 17:00 l 17:45 − KLAN 9 l 19:00 − VEĽKÉ NOVI−
NY TV JOJ l20:00 − ŠPORT l20:10 − NAJLEPŠIE
POČASIE l 20:20 − Vyvolení − Dom snov 29 l
21:30 − Panelák: Žaloba l 23:00 − XXL RODINA
WOLLNYOVCI 2 l 00:00 − Odhalenie 

TV PROGRAM UTOROK  10.9.:

l RELAXÁCIE 
l ONLINE 

PORADENSTVO
Nemocničná 757 

(banícka slobodáreň, 2. medziposchodie

vpravo), Veľký Krtíš

tel. 0908 969 219, www.centrumbienestar.sk tel. 0908 969 219, www.centrumbienestar.sk 

PhDr. ANNA BALGOVÁ, 
psychologička
PORADENSTVO 

PRE DETI 
A DOSPELÝCH 

Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmer:

RYBA V TROJKE
8. 10. 2013 (KD V. Krtíš)

Kriminálna komédia o tom, že podceňovať 
sluhov sa nevypláca.

Hrajú: Mária KRÁĽOVIČOVÁ,
Zuzana Kocúriková, Zdena
Studénková, Jozef Vajda

Réžia: Peter MIKULÍK
Hudba: Braňo KOSTKA

Vstupné v predpredaji 13,50 eur
je na MsKS vo V. Krtíši 

(od 8:00 − 15:00 hod.,
tel.č. 047/4831376, 4830347 ).

Program pred Kultúrnym domom od 16.00 hod.:
Slávnostné otvorenie Vinobrania 2013

Vyhlásenie výsledkov súťaže vín
J A D R A N K AJ A D R A N K A

P R E S S B U R G E R  K L E Z M E R  B A N DP R E S S B U R G E R  K L E Z M E R  B A N D
P O L E M I CP O L E M I C

Ľ U D O V Á  H U D B A  S L A N Č Í K O V C IĽ U D O V Á  H U D B A  S L A N Č Í K O V C I
Program v parku za Kultúrnym domom od 16.30 hod.:

Tvorivé dielne pre deti organizované CVČ a ZUŠ V. Krtíš

Sprievodné podujatia: Výstava a ochutnávka vín
Výstava ovocia, zeleniny, záhradnej techniky

Výstava "Tokaj vo fotografii"
Jarmok tradičných ľudových remesiel

V deň konania akcie bude Nám. A. H. Škultétyho uzatvorené ! Vstupné
pre divákov: deti od 6 r. do 15 r. a dôchodcovia 1 euro; dospelí 2 eurá.
Držitelia "Karty mesta" majú vstup zdarma. V prípade nepriaznivého 

počasia sa hlavný program uskutoční v sále Kultúrneho domu 
a program v parku sa ruší. Zmena programu vyhradená !


