
Majiteľka Daewa Martina E.:
"Obhorela pravá predná časť"Obhorela pravá predná časť
môjho auta. Nárazník, svetlo,môjho auta. Nárazník, svetlo,
koleso. Podľa predbežných odkoleso. Podľa predbežných od−−
hadov by oprava auta stála vihadov by oprava auta stála vi−−
ac ako nové."  ac ako nové."  

Martina má zaplatenú poistku
zo zákona, na ktorú sa ale také−
to prípady nevzťahujú. Ako nám
povedala, iba pred približne me−
siacom do nej na parkovisku na−
razil iný vodič a o niečo neskôr
aj ona narazila pri cúvaní do in−
ého auta. Zelené Daewoo akoby
priťahovalo škodové udalosti a
nešťastná majiteľka so smútkom
v hlase dodala " ...zdá sa, že no...zdá sa, že no−−
vé auto tak skoro mať nebuvé auto tak skoro mať nebu−−
dem. Bohužiaľ." dem. Bohužiaľ." 

Ako sa vyšetrovaním zistilo,
strieborná Fabia, ktorá bola po−
dľa predbežných zistení cieľom
útoku, patrí okresnému proku−
rátorovi JUDr. Gabrielovi G. Na
aute zhorela predná motorová
časť, poškodená je predná kapo−
ta, predné čelné sklo, obidva
blatníky i kolesá. Celková škoda
na aute bola predbežne vyčísle−
ná na 2500 eur. Samotný proku−
rátor sa k prípadu zatiaľ ne−
chcel vyjadrovať. Doteraz sa
však nič podobné nestalo. Podľa
krajskej policajnej hovorkyne i
podľa predbežných zistení hasi−
čov, príčinou požiaru je jeho ú−
myselné založenie cudzou oso−
bou zatiaľ nepoznanou horľa−
vou látkou. Páchateľovi za tento
čin hrozí jeden rok väzenia. 

Čo mohlo viesť páchateľa k to−
muto činu je predmetom vyšet−
rovania. 
Iba o necelých 24 hodín, asi o

tretej ráno vo štvrtok 26. 9., zo−
budil obyvateľov obytného do−
mu na Venevskej ul. výbuch a
následný požiar. Okamžite zavo−
lali hasičov. Ako sa ukázalo v

tomto prípade horelo strieborné
Subaru, ktorého majiteľom je
policajný vyšetrovateľ pplk.
Ing. Daňo M. Ani on sa k prípa−
du zatiaľ nechcel vyjadrovať. Aj
v tomto prípade zhorela predná
motorová časť a začal už horieť
aj vnútorný interiér. Ako nám
povedal veliteľ hasičského zása−
hu Pavel Cesnak, hasiči na ha−
senie použili vysokotlakový
prúd vody, pričom museli uha−
siť a ochladzovať aj susedné au−

tá. 
Majiteľka červenej Fabie je na

tom ešte relatívne dobre, obho−
rel jej iba plastový nárazník. To
na červenej Felicii, ktorá parko−
vala na druhej strane zhorené−
ho auta, obhorelo koleso, náraz−
ník, blatník a začalo už horieť aj
v motorovej časti auta. Ako nám
povedala majiteľka Felicie, auto
si spolu s druhom kúpili vlani v
decembri. Pomerne veľa finan−
cií ich stála potrebná oprava au−
ta a momentálne si ďalšiu opra−
vu nemôžu dovoliť. 

Podľa doterajších zistení, aj v
tomto prípade je príčinou požia−
ru úmyselné zapálenie nezná−

mou osobou. 
K prípadom sa vyjadrila aj kraj−

ská hovorkyňa KRPZ v B.
Bystrici mjr. PhDr. Mária
Faltániová: „Doposiaľ „Doposiaľ nezistenýnezistený
páchateľ v skorých ranných hopáchateľ v skorých ranných ho−−
dinách vo štvrtok (26. 9.), nadinách vo štvrtok (26. 9.), na
parkovisku pred panelovým doparkovisku pred panelovým do−−
mom na Venevskej ulici vomom na Venevskej ulici vo
Veľkom Krtíši, doposiaľ nezisteVeľkom Krtíši, doposiaľ neziste−−
nou látkou zapálil zaparkovanou látkou zapálil zaparkova−−
né osobné motorové vozidloné osobné motorové vozidlo

Subaru. Majiteľovi z VeľkéhoSubaru. Majiteľovi z Veľkého
Krtíša vznikla škoda poškodeKrtíša vznikla škoda poškode−−
ním odhadnutá na  7−tisíc eur.ním odhadnutá na  7−tisíc eur.
Následne od horenia zostali poNásledne od horenia zostali po−−
škodené ďalšie dve vozidlá,škodené ďalšie dve vozidlá,
Škoda Felicia a Škoda Fabia.Škoda Felicia a Škoda Fabia.
Majiteľom vznikla škoda v presMajiteľom vznikla škoda v pres−−
ne nezistenej výške. Prípad je vne nezistenej výške. Prípad je v
štádiu vyšetrovania, za tentoštádiu vyšetrovania, za tento
skutok hrozí trest odňatia sloskutok hrozí trest odňatia slo−−
body na 6 mesiacov až 3 roky.body na 6 mesiacov až 3 roky.
Predmetom ďalšieho policajnéPredmetom ďalšieho policajné−−
ho vyšetrovania je aj súvislosť sho vyšetrovania je aj súvislosť s
podpálením vozidla Škodapodpálením vozidla Škoda
Fabia combi, zo stredy (25.9.) naFabia combi, zo stredy (25.9.) na
Píseckej. V súvislosti s tými príPíseckej. V súvislosti s tými prí−−
padmi polícia vo V.Krtíši užpadmi polícia vo V.Krtíši už
prijala potrebné opatrenia naprijala potrebné opatrenia na
potlačenie a eliminovanie tejtopotlačenie a eliminovanie tejto
trestnej čintrestnej činnosti.“ nosti.“ 

Prípady koncom uplynulého
týždňa prevzala Národná krimi−
nálna agentúra.   

Text a foto −RENÉ−
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VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI,
dovoľujeme si Vás 

upozorniť na
UZÁVIERKU nášho 

wellness centra 
a reštaurácie dňa 

1.10. 2013. 
V tento deň bude naše

wellness centrum 
a reštaurácia

ZATVORENÉ počas 
celého dňa z dôvodu

pravidelnej SANITÁCIE. 
Ďakujeme za pochopenie.

Operačný dôstojník vyslal na
zásah techniku so 4 príslušník−
mi. Po príchode na miesto zá−
sahu zistili, že sa jedná o poži−
ar motorovej a kabínovej časti
pracovného stroja v pokroči−
lom štádiu horenia, ktorý sa do
príchodu príslušníkov snažili
uhasiť zamestnanci použitím
ručných hasiacich prístrojov.
Hasiči zlikvidovali požiar pou−
žitím jedného vysokotlakové−
ho prúdu vody. Následne bol
stroj prekontrolovaný použi−
tím termokamery a tlejúce čas−
ti dohasené. Príčinou vzniku
požiaru v tomto prípade nebo−
lo úmyselné zapálenie, ale
technická porucha na pracov−
nom stroji.             Zdroj: −DD−

Horel aj Manitu
Vo večerných hodinách dňa 24. 9. 2013 bol na operačné stre−

disko HaZZ ohlásený požiar pracovného stroja − nakladača
Manitu v obci Slovenské Ďarmoty.

VO V. KRTÍŠI ZA 24 HODÍN HORELI DVE AUTÁ 
− prokurátorovi a policajnému vyšetrovateľovi

V priebehu necelých 24 hodín horeli vo V. Krtíši dve autá. V stredu 25.9. ráno približne o štvrtej ráno zbadal bývalý poli−
cajt, že na parkovisku pred obytným domom na Píseckej ulici horí auto. Privolal preto hasičov, ktorí po príchode na mies−
to zistili, že horí strieborná Fabia i dve susediace autá Ford Ka a Daewoo Matiz.

25. 9. 2013
Písecká ulica

26. 9. 2013
Venevská ulica



"Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mala si rada život a všetkých

nás. Odišla si navždy, hoci túžila
si žiť, ale osud to tak zariadil,
že musela si nás tak nečakane 

a navždy opustiť. Hoci si odišla,
niet Ťa medzi nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami. Už len kytičku
kvetov na hrob môžeme Ti dať
a s láskou na Teba spomínať." 
Dňa 27. 9. 2013 uplynulo prvé smutné výročie, ako nás

navždy opustila naša drahá ELENA ŠTANGOVÁ, 
rodená KARPÁČOVÁ z Veľkého Krtíša vo veku 82 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú
a nikdy nezabudnú syn Dušan a ostatní príbuzní. 

Niet Ťa medzi nami

"Ťažko je bez Teba, smutno je
nám všetkým, už nič nie je také,

ako bolo pred tým. Už niet 
návratu ani nádeje, len cesta 
k hrobu nás k Tebe privedie."
Dňa 22. 9. 2013 nás po ťažkej 
chorobe navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec, syn, brat, švagor 
LADISLAV NAGY z Veľkého Krtíša 

vo veku 39 rokov. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina.  

Ťažko je bez Teba

"Tak rýchlo ten čas letí, tak 
rýchlo uteká, no Ty si odišla tak

tíško z nášho života." 
Dňa 1. 10. 2013 si pripomenieme

30. výročie, kedy nás navždy
opustila vo veku 26 rokov naša

drahá dcéra a mamička
ERIKA RAJŤÚKOVÁ, 

rod. KLINČOKOVÁ z Vrbovky.
S láskou a úctou spomínajú: mama, 

deti Peter a Angelika s rodinami, 
súrodenci Mária, Jolana a Miroslav s rodinami. 

Slza v oku, v srdci žiaľ

"Života kniha zavrela sa, písaná
srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej 

zlatým písmom hlása, že otec čestne 
život dožil. Nech jeho telo v  rodnej
hrude v spokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude pamiatka

jeho stále živá." 
Dňa 28. 9. uplynul rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý
otec PAVEL HUDEC z Príbeliec vo veku nedožitých 82 rokov. 

S úctou a láskou spomínajú manželka 
a synovia s rodinami. 

Odpočívaj v pokoji

"Prečo bol osud taký krutý a nedoprial
mi s Vami žiť? Prečo som Vás, moji

drahí, musela navždy opustiť?"
S bolesťou v srdci a slzou v oku 
si 27. 9. pripomíname 30. výročie
úmrtia našej milovanej dcéry,

maminky a sestry  
DARINKY SUKUPOVEJ, rodenej

TRŠOVEJ z Ľuboriečky, ktorá nás opustila
vo veku 29 rokov po ťažkej chorobe. 

S láskou a úctou spomínajú: mama, deti Milan,
Diana, Ľubica, Martina a sestra Jarka s rodinou. 

Prečo bol osud taký krutý?

Blahoželanie k 70 − tke
"Vieš, ako chutí práca, vieš, ako
vonia pot. Mladosť sa kdesi za nami
stráca, tak ako sviečky knôt. Dnes
Tvoje ruky ťažké od práce už majú
právo na oddych. Zostaň tu s nami,
otecko. Nikdy neodíď. Aj keď Ti hlavu

kryjú šediny, vždy  budeš pre nás   je−
diný. Aj napriek Tvojim vráskam hreje Ťa naša
láska. Prajeme Ti šťastie, zdravie, nech Ti na−
ša láska nikdy nezhrdzavie." 

Náš drahý manžel, ocko a starý 
ocko MARTIN GRNÁČ z D. Lomu 

5. 9. Tomáš z V. Krtíša, 6. 9.
Samuel z Neniniec, Róbert z Čeloviec,

9. 9. Nina Sofia z
Príbeliec, Daniel zo Želovi−
ec, Sofia z Bušiniec, 9. 9.
Liliana z V. Krtíša, 10. 9.
Viktória z Pôtra, 11. 09.
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Krásnych 76 rokov oslávil 
v kruhu rodiny 26. 9. 

náš milovaný 
ŠTEFAN SUCHÁNSKY 

z Veľkého Krtíša. 
"Pri Tvojom krásnom výročí 
slzy sa tisnú do očí. Srdce sa
láskou rozbúši, radosť nám
vchádza do duší. Bozky sa 

snúbia s objatím a pery šepcú
dojatím. Ži dlho, ocko, medzi
nami, kým Teba máme, nie

sme sami. Mnoho radosti do
rokov budúcich Ti 
zo srdca prajú: 

manželka Anna, dcéry Iveta, Štefánia 
a Darina s rodinami a starkého 

s láskou pozdravujú vnúčatá
Martinka, Vladko, Lukáško 

a Miriamka. 

Vďačný pacient ďakuje
Touto cestou by som sa chcel poďakovať v mojom mene 
i v mene ostatných vďačných pacientov za dlhodobé 

liečenie a starostlivosť MUDr. JOZEFOVI  KANYÓVI. 
Osobitne Vám ďakujem, pán doktor, za záchranu môjho

života a dlhoročné liečenie ako aj za starostlivosť po veľmi
vážnej operácii.  Moje veľké ĎAKUJEM Vám patrí 
za odbornú medicínsku starostlivosť a ľudský prístup. 
Je mi však ľúto, že ste odišli z veľkokrtíšskej nemocnice.
Prajem Vám všetko dobré do ďalšieho života. 

Váš vďačný pacient. 

Želáme Ti, 
šťastná buď!

"Dnes pekný sviatok máš, už
dvadsať rokov prežívaš. Život Ti

dal, čo Ti dať mal, niekto Ťa 
potešil, niekto oklamal. No pred
Tebou je ešte dlhá púť, preto Ti
želáme, šťastná buď. Nech život
plynie v pokoji a láske, aby si

povedala, že žiť 
je krásne."

Všetko najlepšie 
a veľa zdravia našej

oslávenkyni ALENKE PAHOLÍKOVEJ
prajú mamina, brat Paľko a starká. 

Či však obidva prípa−
dy spolu súvisia, uká−
že až  ďalšie vyšetro−
vanie. 
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V ústrety občanom
Po prvý raz sa obec spomína v roku

1268 ako Zelen. Neskôr sa premenovala
na Scelen (1270), potom Zelen (1292),
Selany (1808) − po maďarsky
Alsózelény. V roku 1270 obec získali
Poznanovci v majetkovom spore s
Huntovcami. Od roku 1392 patrila
Palásthyovcom a časť obce patrila od
roku 1434 do 18. storočia Szélényiovcom.
Do 20. storočia tunajšie majetky vlast−
nili Majthéniovci. V roku 1715 mala o−
bec tri domácnosti, v roku 1720 mala
štyri  domy, no v roku 1828 mala už 56
domov a 336 obyvateľov. V katastri ob−
ce vznikla roku 1303 obec Horné
Seľany. Staré a cudzojazyčné pomeno−
vania obce boli aj Felzeu Zelen (1462),
Selany (1808) − po maďarsky
Felsöszelény. Obec patrila zemianskym
rodinám. V roku 1715 mala šestnásť do−
mov, v roku 1720 päť roľníckych a tri
želiarske domácnosti. Začiatkom 20.
storočia sa obe obce spojili do jednej.
Obyvatelia sa v minulosti, ale aj dote−
raz, zaoberali hlavne poľnohospodár−
stvom a vinárstvom.  
V ostatnej dobe sa obec pomaly vyľud−

ňuje. Kým v 50−tych rokoch minulého
storočia mala okolo 400 obyvateľov,
dnes je to už iba polovica − 204. Pre

nich, ich priateľov, známych, rodákov  i
pozvaných hostí, medzi ktorými boli aj
poslanci VÚC MUDr. Ondrej Kollár a
MUDr. Mirko Trojčák, pripravili orga−
nizátori 27. 7. 2013 bohatý kultúrny
program. Slávnostný deň začal požeh−
naním zrekonštruovanej požiarnej
zbrojnice, ktorá bude odteraz slúžiť o−
byvateľom na cirkevné úkony.
Obradnú miestnosť požehnal Mgr.
Jozef Parák, ktorý slávnostnú omšu ce−
lebroval na amfiteátri. Doteraz mohli
mať občania bohoslužby iba v kaplnke.
Prestavbou požiarnej zbrojnice na dom
obradov, urobila obec i cirkev krok v ú−
strety občanom.  

Po slávnostnom obede sa obyvatelia a
ich hostia zišli v prírodnom amfiteátri,
kde bol pripravený kultúrny program.
Pred zaplneným hľadiskom sa na pódiu
striedala pestrá zmes melódii, tanca i
hovoreného slova. Divákov svojim vy−
stúpením potešili folklórne skupiny z
Kosíh nad Ipľom, Bátorovej,
Kamenných Kosíh i mladí heligonkári

z Hrušova a dychová hudba
Hradčianka z M. Kameňa. Seľančanov
prišli zabaviť aj hudobníci zo Šumiaca
a pri dobrej hudbe i kvalitnom občer−
stvení sa obyvatelia obce zabávali až
do skorého rána.  

Rozlúčka s letom 
prevoňaná gulášom

Súťaž vo varení guláš na konci prázd−
nin v Seľanoch, a v tomto roku to vyšlo
naozaj na posledný deň 31. 8., sa počas
jej šiestich ročníkov už stala známou
nielen v okrese, ale zúčastňujú sa jej aj
družstvá z okolitých regiónov. Kým mi−
nulý rok to bolo napríklad družstvo z
Tupej, či až z Medzibrodu, v tomto roku
okrem už tradičných domácich družsti−
ev a z okolia, súťažilo aj družstvo KBK−
Energia, s.r.o., z Veľkej Lehoty. Táto
spoločnosť sa zaoberá nahraditeľnými
zdrojmi energie a v katastri obce ob−
hospodaruje fotovoltaickú elektráreň. 

(Pokračovanie na str. 5)

Bohaté kultúrne 
leto v Seľanoch

Obyvatelia Selian i okolitých obcí sa každý rok tešia na koniec prázdnin − na
posledný augustový týždeň. Vtedy tu totiž každý rok pripravujú rozlúčku s
prázdninami i letom, pri ktorej sa súťaží o najlepší guláš. V tomto roku však ve−
denie obce, obecné zastupiteľstvo a starosta Pavel Celeng pripravili pre obyva−
teľov i Deň obce. P. Celeng:  "Deň obce robievame v päťročných intervaloch pri"Deň obce robievame v päťročných intervaloch pri
okrúhlom výročí prvej písomnej zmienky o obci. V tomto roku sme si pripomenuliokrúhlom výročí prvej písomnej zmienky o obci. V tomto roku sme si pripomenuli
už 745. výročie prvých listinných dokladov o našej obci." už 745. výročie prvých listinných dokladov o našej obci." 

l Medzi hosťami boli aj poslanci VÚC
MUDr. Ondrej Kollár (vpravo) a

MUDr. Mirko Trojčák (vľavo) na foto−
grafii so starostom Pavlom Celengom,

l Divákov na dni obce zaujalo aj vystúpenie folkloristov z Kamenných Kosíh

Spomienka + foto 

Odpočívaj v pokoji 
"Života kniha zavrela sa, písaná
srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zla
tým písmom hlása, že otec čestne život
dožil. Nech jeho telo v  rodnej hrude od
počíva. V pamäti našej žiariť bude pamiat
ka jeho stále živá."
Dňa 28. septembra uplynul rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec 
PAVEL HUDEC  z Príbeliec vo veku nedožitých 82 rokov. S
úctou a láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami. 
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Baníci v slávnostnom 
i športovom 

Nielen v rámci Slovenska sa oceňuje
práca baníkov. Aj v jednotlivých podni−
koch si vedia oceniť najlepších pracov−
níkov a tak je tomu aj na Bani Dolina,
a.s., V. Krtíš, členovi skupiny Energy
Group. Najlepších pracovníkov jednotli−
vých úsekov ocenilo vedenie podniku
na oslavách Dňa baníkov v Koprovnici
21. 9. 2013.

Po roku sa v areáli gymnázia znovu
stretli členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska, aby  pod dohľadom predsed−
níčky Mgr. Márie Hroncovej ukázali
svoju zdatnosť na okresných športo−
vých hrách. Všestranným športovcom
je Vladimír Kropáč, ktorý súťažil vo
všetkých disciplínách a vo všetkých sa
umiestnil na stupni víťazov, pričom
šesťkrát zvíťazil.

Žiaci, ktorí končili povinnú školskú
dochádzku v Kosihovciach v roku 1963
sa stretli 21. 9. 2013 po úctyhodných
päťdesiatich rokoch. Hoci už niekto−
rým čas postriebril vlasy a ani krok už
nie je taký rezký ako býval, s radosťou
si zaspomínali na pekné školské časy,
ale aj šibalstvá, ktoré postvárali ako
deti. V budúcom čísle si prečítate, ako
ich na pôde obce privítala starostka
Eva Gyurászová. 

Po úspešnom prvom vlaňajšom roční−
ku pripravilo vedenie spoločnosti
Movino, s.r.o., Veľký. Krtíš spolu so svo−
jimi zamestnancami 21. 9. druhý ročník
podujatia Dni vína v Movine. Hostí pri−
vítal obchodný riaditeľ Ing. Peter Pál,
čo im ponúkol a čo mohli návštevníci
podujatia ochutnať, si prečítate v pri−
pravovanej reportáži, kde sa dozviete aj
o zhodnotení tohtoročnej oberačky od
výrobného riaditeľa a konateľa spoloč−
nosti Ing. Ondreja Cellenga. 

Napriek tomu, že sú niekedy odkázaní
na pomoc druhých, sami sa radi zapá−
jajú do spoločenského života a na svoju
zručnosť nezabúdajú. So svojimi výrob−
kami rôzneho druhu a z rôznych mate−
riálov sa na Domováckych trhoch pred−
stavili klienti Domova dôchodcov a do−
mova sociálnych služieb z Veľkého
Krtíša piatok 20. 9. 2013. 

Dni vína Movino

Stretli sa po polstoročí

Bohaté domovácke trhy

Roky na výkone ubrali,
na eláne nie

(Dokončenie zo str. 4)
Aj vďaka jej prispeniu sa v obci mohli

uskutočniť niektoré podujatia i súťaž
vo varení gulášov. 

Celkovo sa do tejto súťaže o titul naj−
lepšieho kuchára vo varení gulášov v
tomto roku prihlásilo osem súťažných
družstiev. O najlepší guláš súťažia aj
poľovníci a boli pokusy o podobné sú−
ťaže aj v ďalších obciach, ale je jasné,
že najdlhšie sa táto tradičná pochúťka
súťažne varí práve v Seľanoch a môže−
me je preto smelo vyhlásiť aj za maj−
strovstvá okresu vo varení gulášu.
Zodpovedala tomu aj odborná porota,
ktorej predsedal Attila Nagy, známy
podnikateľ v reštauračných službách z
V. Krtíša a členmi boli aj Ing. Katarína
Škrdlová, Ing. Martina Kukučková,
Mária Molnárová, László Jámbor po−
slanec VÚC, Štefan Kiššimon, Ladislav
Zsigmond z Vinice i zástupca našej re−

dakcie. Rozhodovanie nebolo
jednoduché. Každý z uvare−
ných gulášov bol dobrý a vy−
brať z nich ten najlepší nebo−
la ľahká úloha. U všetkých
porotcov však nakoniec naj−
viac "zabodoval"  guláš, ktorý
varil Maťo Koryťák s manžel−
kou zo Selian. Na margo ví−
ťazstva povedal: 
"Vedel som, že tento rok zís"Vedel som, že tento rok zís−−

kam nejaké ocenenie. Mne sakam nejaké ocenenie. Mne sa−−
mému guláš veľmi chutil. Malmému guláš veľmi chutil. Mal

dobrú farbu, chuť i hustotu. Vlani somdobrú farbu, chuť i hustotu. Vlani som
varenie pokazil a sám som chcel v tomvarenie pokazil a sám som chcel v tom−−
to roku moju povesť napraviť." to roku moju povesť napraviť." 
Tento mladý kuchár sa súťaže zúčast−

ňuje pravidelne a získal už viacero o−
cenení. Aj preto ho mrzelo, že na vla−
ňajšom ročníku "pohorel". Tradičným
účastníkom je aj Jozef Gemer z
Leseníc, ktorý so svojim družstvom
"stovkárov" obsadil druhé miesto. A
ani tretia priečka nepatrila neznáme−
mu borcovi. Ladislav Borbáš z
Kamenných Kosíh na súťaži už tradič−
ne varí bábguláš. Teraz sa s ním umi−
estnil na treťom mieste.

Všetci ocenení získali hodnotné ceny
i diplomy a víťaz aj, ako sme už spomí−
nali, neoficiálny titul majstra okresu
vo varení gulášu. (Tento titul, či pocta
môže byť výzvou pre ďalších súťažia−
cich na budúci rok).

Guláše chutili nielen porote, ale aj o−

V BUDÚCICH ČÍSLACH 
POKROKU NÁJDETE

l Uvariť súťažný guľáš do Selian prišlo aj družstvo KBK−Energia, s.r.o., 
z Veľkej Lehoty (na hornej fotografii aj s Lászlom Jámborom). 

Na dolnom foto porota spolu s víťazmi, ktorí uvarili najlepšie guľáše

Spomienka + foto 

Odpočívaj v pokoji 
Života kniha zavrela sa, písaná
rdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zla−
ým písmom hlása, že otec čestne život

dožil. Nech jeho telo v  rodnej hrude od−
počíva. V pamäti našej žiariť bude pamiat−
ka jeho stále živá."
Dňa 28. septembra uplynul rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec 
PAVEL HUDEC  z Príbeliec vo veku nedožitých 82 rokov. S
úctou a láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami. 

Za 
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Kategória mladomanželia: 
* Do súťaže sa môžu prihlásiť mladoman−
želia, ktorí mali svadbu najneskôr 1.1.2011
až po dnešok. Do súťaže je potrebné prini−
esť minimálne 2 kvalitné farebné fotogra−
fie (najlepšie digitálne), čo najväčšieho roz−
líšenia a napísanú charakteristiku manžel−
ského páru: Vaše meno a priezvisko, vek, čo
ste vyštudovali, kde pracujete, kde bývate,
ako ste sa zoznámili, akú a kde ste mali sva−
dobnú hostinu, prípadne aj fotografiu naj−
krajšej svadobnej torty, najnezvyčajnejší
svadobný dar, najkrajší zážitok z vašej sva−
dobnej cesty, prípadne najveselší zážitok zo
svadby... Skrátka, budeme radi, ak nám o se−
be napíšete čo najviac, aby sme mohli pri−
praviť pekný príbeh vašej lásky, ktorú ste
spečatili za zvukov svadobných zvonov ale−
bo svadobného pochodu, a ktorý vďaka sú−
ťaži zostane zaznamenaný aj v okresných
novinách a dozvedia sa o ňom čitatelia
Pokroku. 

Kategória manželia − seniori 
U manželov, ktorí sú spolu už viac ako 20

rokov sú pravidlá rovnaké, ibaže môžu na−
vyše pripísať "návod na šťastné manžel−
stvo", či ako prekonať manželskú krízu. V
prípade manželov seniorov prosíme poslať
svadobné foto aj fotografie zo súčasnosti,
spolu s písomným súhlasom oboch manže−
lov, že súhlasia so zapojením sa do súťaže a
tento súhlas podpíšu v redakcii. 

O víťazoch opäť rozhodne počet zaslaných
kupónov z aktuálneho čísla. V prípade, že si
manželia alebo ich fandovia budú chcieť
kúpiť noviny z remitendy, budú musieť v re−
dakcii podpísať počet kusov novín, resp. ku−
pónov, ktoré si v redakcii kúpia, aby nemo−
hol nikto pochybovať o správnom súčte hla−
sov. 

Podmienky  súťaže 
O NAJSYMPATICKEJŠÍ

MANŽELSKÝ PÁR 

Ak by ste potrebovali akékoľvekAk by ste potrebovali akékoľvek
bližšie informácie, môžete sa pýtaťbližšie informácie, môžete sa pýtať
mailom: noviny.pokrok@stonline.sk mailom: noviny.pokrok@stonline.sk 
alebo telefonicky na č. 0902 302 102alebo telefonicky na č. 0902 302 102

či 0918či 0918 59 65 65 − 59 65 65 − ochotne vám ochotne vám 
odpovie  Ružena Hornáčekováodpovie  Ružena Hornáčeková

KUPÓN Č1/

KATEGÓRIA 1
mladomanželia

ZUZANA A ĽUDOVÍT
GYURÁSZOVCI

Budete potrebovať: 1 kg gaštanov, 250
g práškového cukru, 1 vanilkový cukor,
Na krém: 100 g kryštálového cukru, 2
celé vajcia, 2 lyžice kakaa, 150 g masla
+ 150 g práškový cukor, POLEVA: čoko−
ládová.

Gaštany očistíme z vrchnej šupky a v
spodnej, tenkej ich uvaríme. Teplé ich
po častiach prepasírujeme. Do ešte let−
nej masy pridáme práškový a vanilko−
vý cukor a dobre vypracujeme. Nad pa−
rou uvaríme kryštálový cukor, vajcia a
kakao na hustý krém. Maslo vymieša−

me s práškovým cukrom, pomaly pri−
dávame do neho vychladnutý kakaový
krém a spolu dobre premiešame. 
Cesto rozotrieme na veľké mikroténové
vrecko, prikryjeme ho druhým vrec−
kom, po ktorom ho nahladko rozvaľká−
me. Hotovú plnku rozotrieme na toto
gaštanové pyré a pomocou vrecka zro−
lujeme. Navrch dáme čokoládovú pole−
vu. Roládu necháme v chlade stuhnúť.
Pri podávaní ozdobíme jednotlivé kús−
ky šľahačkou.

Budete potrebovať: Na cesto: 20 dg
hladkej múky, 30 dg smetol, 1 vajce, 1
lyžicu octu, soľ, 1 dl vody.  Zamiesi sa

štrúdľové cesto, alebo sa použije poloto−
var (lístkové cesto), rozdelí sa na polo−
vicu a upečú sa 2 pláty. 
Plnka: 1 kg jabĺk, 1 citrón, 0,4cl vody,
15 dg kryštálového cukru, 1 vanilkový
cukor, 2 zlaté klasy a 1 lyžička škorice. 
Šľahačka: 0,5 l šľahačkovej smotany, 1
vanilkový cukor a 1 stužovač do šľa−
hačky. 

Postrúhané jablká sa rozvaria v 3 dl
vody s citrónovou šťavou, cukrom a
škoricou. V 1 dl vody sa rozpustia Zlaté
klasy a vylejú sa do horúcich jabĺk.
Uvarený krém sa vyleje na spodné ces−
to. Po vychladnutí sa na krém ušľahá
0,5 l šľahačky s 1 vanilkou a 1 stužova−
čom. Na šľahačku dáme druhé upečené
cesto. Vrch posypeme práškovým cuk−
rom. 

Ďalšie dva recepty z jabĺk nám do septembrovej súťaže poslali naše čitateľky z Príbeliec. 
Štefánia Selská poslala 

RECEPT NA GAŠTANOVÚ
ROLÁDU

Recept Ing. Jany Božikovej

JABLKOVÁ KRÉMEŠKA

V októbri budeme čakať na vaše recepty z darov lesa: Z HRÍBOV A DIVINY.
Víťaza septembrovej súťaže uverejníme v nasledujúcom čísle. Tešíme sa na vaše dobré a osvedčené recepty. 

Okrem toho, že môžete inšpirovať ostatných čitateľov, môžete vyhrať peknú vecnú cenu, ktorú venuje Penzión Babičkin dvor. 
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ozvanie na túto slávnosť
prijali aj bývalí triedni u−
čitelia Mgr. Török,
PaedDr. Beatka Rusná−

ková, Mgr. Gabika Hudecová a v
neposlednom rade Mgr. Julka
Györgyová, ktorým tiež patrí ve−
ľká vďaka za ich snaživú prácu.
Ďalším pozvaným bol starosta
obce Zoltán Kuzma s manžel−
kou, ktorý žiakom poprial veľa
úspechov v ďalšom štúdiu a odo−
vzdal každému deviatakovi dar−
ček, za ktorý patrí srdečná vďa−
ka. Po oficiálnom otvorení sa ži−
aci a ich učitelia, kuchárky,
upratovačky, hostia, rodičia a
spolužiaci rozišli do svojich tri−
ed, kde nasledoval program lúči−
acich sa žiakov. Žiaci 9. A. triedy
pripravili pestrý program pre
svojich hostí. Na začiatku Loreta
Rimóciová poďakovala triedne−
mu učiteľovi PaedDr. Tomášovi
Hampachelovi za jeho obetavú
prácu a žiaci mu odovzdali dar a
kyticu kvetov ako prejav vďaky.
Po nej nasledovalo poďakovanie
zo strany rodičov triednemu uči−
teľovi, ktorý predniesla Mgr.
Darina Antolíková. Následne
Viktória Molnárová, Frederik
Molnár a Roderik Antolík pred−
niesli poďakovanie, pri ktorom
veru každému vyhŕkli slzy doja−
tia a verte či nie, aj deviatakom.
Bolo to veľmi dojímavé poďako−
vanie, končiace slovami :
"Nezostáva nám teda už nič iné,
len ešte raz sa poďakovať, vám
drahí naši rodičia, ktorí ste do
našich životov zasiahli najväč−
šou mierou a urobili ste z nás to,

čo sme dnes − ľudí zodpo−
vedných, plných energie
a pripravených na to, čo
príde. Ešte raz
ĎAKUJEME".  Nakoniec
sa k deviatakom prihovo−
ril aj triedny učiteľ
PaedDr. Tomáš Hampachel
a poprial im veľa úspechov
v ďalšom školskom i osob−
nom živote. Rozlúčková
slávnosť pokračovala scén−

kou s názvom "Po škole ", potom
obedom, na ktorý pozval triedny
učiteľ celú triedu do Reštaurácie
u Vlka a následne diskotékou v
škole. 
Touto cestou by sa žiaci 9. A. tri−

edy r. 2012/2013 a ich rodičia
chceli poďakovať odchádzajúce−
mu triednemu učiteľovi PaedDr.
Tomášovi Hampachelovi, ktorý
tiež skončil pôsobenie v ZŠ s MŠ
Nenince nasledovnými slovami:
"Ťažko sa nám hľadajú slová,
ktorými by sme v túto chvíľu
chceli vyjadriť vďaku vám, náš
pán učiteľ. Uvedomujeme si, že
náš dlh je nesplatiteľný. Vždy ste
nám dávali viac, ako sme vám
mohli a môžeme vrátiť. Ako vám
poďakovať, za všetko, čo ste pre
nás doteraz urobili?!  Prežili sme
spolu nádherné chvíle nášho
detského života, prvých škol−
ských úspechov, neúspechov,
chýb, nerozvážností, ktorých
sme sa dopúšťali, veľakrát ne−
rozmyslene. Vedeli sme, že nám
vždy ochotne poradíte, usmerní−
te nás. Častokrát sa nám vaše ra−
dy zdali veľmi prísne, vážne a
pre nás ťažko zvládnuteľné. Ale
teraz, už tak trochu "veľkí dospe−
láci", vidíme, že ste nám nechce−
li zle. Dali ste nám kus svojho
srdca a more vedomostí. Boli ste
našou oporou na tejto škole.
Našli ste si pre nás vždy čas, sna−
žili ste sa nás pochopiť. Aj vďaka
vám sme spoznávali život, taký
tajomný. Život plný ciest, cestiči−
ek a záležať bude len na našej
voľbe, kam vykročíme. Ďakuje−
me z hĺbky srdca za vašu náma−
hu a všetku snahu urobiť z nás
šikovných mladých ľudí, ktorí v
ďalšom štúdiu dokážu správnym
smerom zúročiť, všetky doteraz
získané vedomosti a týmto čo
najlepšie zviditeľnia túto našu
základnú školu. Chceme vás u−
bezpečiť, že sa vždy budeme sna−
žiť, v živote vás nesklamať, aj
keď sa za nami zatvorí brána na−
šej školy. Ďakujeme vám, náš
pán učiteľ."

Napísali ste nám 

Pánu učiteľovi z lásky...
"Deväť rokov sa nám presýpalo pomedzi prsty ako ten najsypkejší piesok a nám neostáva iné, ako sa

rozlúčiť. Nielen s učiteľmi, spolužiakmi, s odretými lavicami, či miliónkrát stláčanými kľučkami".
Týmito slovami Alexandra Bevízová, žiačka 9. A. triedy začala rozlúčkovú slávnosť, ktorá sa konala 25.
júna v Základnej škole s Materskou školou v Neninciach.

P

Na záver by sme chceli poďakovať za obetavú prácu celému učiteľskému zboru ZŠ s MŠ Nenince, mi−
lým kuchárkam, upratovačkám a hospodárom. Vysoko si vážime prácu všetkých, ktorí sa o nás denno−
denne starali. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu rozlúčkovej slávnosti : Evke Törökovej,
ktorá vyzdobila triedu prekrásnymi maľbami, Petrovi Berecovi, ktorý vyhotovil video nahrávku o úno−
se triedneho učiteľa, zároveň video o celej rozlúčkovej slávnosti, Margite Balkovej − majiteľka fotoateli−
éru MAŇA FOTO, ktorá vyhotovila super tablo, Paintball−u Opatovská Nová Ves, ktorý prepožičal uni−
formy a rekvizity na vyhotovenie videa, Silvii Kukolíkovej, ktorá upiekla chutnú tortu, MEGA PLUS
Nenince za vystavenie tabla, spolužiakom, ktorí pomáhali pri organizácii rozlúčkovej slávnosti a sa−
mozrejme všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej rozlúčke žiakov so školou
a svojim milým učiteľom. Za všetkých vďačných bývalých žiakov 9. A. triedy ZŠ s MŠ v Neninciach a ich
rodičov   Mgr. DARINA ANTOLÍKOVÁ 

Záber z rozlúčkového
večierka

Z natáčania videa



8 / 30. september 2013

09:50 − Asijina voľba
20/88 10:50 − Duel 11:15 − 5
proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub  13:55 −

Taxík 14:20 − Postav dom, zasaď strom 15:10 −
Asijina voľba 21/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Srí Lanka 17:10 − Podvodníci v
akcii III 7/20 17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 −
Správy RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10
− Počasie 20:20 − Vášeň a cit: Príbeh Jane
Austenovej 22:15 − Kráľov korzár 1/6 23:05 −
Kráľov korzár 2/6 00:05 − Profesionáli III: Sluha
dvoch pánov 5/13 00:55 − Autosalón 01:20 −
Dámsky klub 02:50 − Sila lásky V. 200 03:40 −
Asijina voľba 21/88 04:30 − Správy RTVS "N" 

09:45 − Prešiel som hranicu
10:40 − Tvárou v tvár 11:10 −
Fokus rodina 11:55 −

Miestopis cechov a manufaktúr: Zelená krása
12:15 − Živá panoráma 12:40 − ArtSpektrum 12:50

− Dedičstvo 13:20 − Magazín Ligy majstrov 13:45 −
Odpískané 14:25 − Športové ozveny 14:55 − FIFA
magazín 15:30 − Autosalón 15:55 − Národnostný
magazín mix: Ruský 16:20 − Profesionál 16:45 −
Fokus práca 17:30 − Správy RTVS z regiónov
17:45 − Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 −
Vašimi očami: Neapol 18:30 − Košice − Európske
hlavné mesto kultúry 18:40 − Večerníček: V chal−
úpke a za chalúpkou 18:45 − Krtko: Krtko a ka−
čičky 19:00 − Správy RTVS "N"  19:45 − (Ne)celeb−
rity: Trio Martina Uhereka 20:00 − Maršal Žukov
2/2 20:45 − VAT − Veda a technika 21:10 − GEN.sk:
Peter Dvorský 21:30 − Správy a komentáre 21:55
− Festivalové minúty − Divadelná Nitra 22:00 −
Počasie 22:05 − Góly − body − sekundy 22:10 −
Európske kino − klub: Biela stuha 00:30 − A3UM:
DOBRÁ VÝCHOVA 00:55 − Správy RTVS "N"

01:45 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:50 − Kobra 11 IX. 11/16

11:50 − Mentalista IV. 21/24 12:50 − FARMA 14:10 −
FARMA − DUEL 16:00 − NCIS − Námorný vyšetro−

vací úrad VIII. 6/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 − Lampáreň 17:50 − Chlapi nepla−
čú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY  20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 − POČASIE 20:30 −
Búrlivé víno  21:40 − FARMA 23:00 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VIII. 6/24 00:00 −
Kobra 11 IX. 11/16 00:55 − Mentalista IV. 21/24
01:35 − Flynn Carsen: Honba za kopijou osudu
03:00 − FARMA 03:55 − Kobra 11 IX. 11/16 04:40 −
Lampáreň 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

10:00 − Dom snov VI. 24,25
12:00 − NOVINY O 12:00

12:30 − Kosti 21 13:30 − Kosti IV. 13 14:30 − Vtierka
Castle II. 9 15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli
vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň:
Nechutné kojenie 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ
20:00 − ŠPORT  20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 − Panelák: Stretnutie 21:40 − Vyvolení − Dom
snov − PREMIÉRA 23:00 − Rodinka úžasných 1,2/10
00:00 − X FACTOR USA 2013 03:00 − BRATISLAVA
Deň a Noc 03:35 − KRIMI 03:55 − Zločinné úmysly
III. 04:40 − Modrí templári 1/22  

PONDELOK 30. 9.:TV PROGRAM

Od roku 2000 (podľa DUV −
nemeckej ultramaratónovej
organizácie) sa tu konajú be−
žecké preteky v ultramara−
tóne (v roku 2000 v disciplí−
nach 100 míľ, 50 km; potom
už 100 míľ − 160km, 100 km a
50 km). 

Ultramaratón sa koná v ú−
dolí rieky Oldman pri meste
Lethbridge. 

Jeden okruh je 53 km dlhý
s asi 1 200 m prevýšením.
Väčšina kopcov má prevýše−
nie od  50 do 80 m a v jednom
okruhu ich účastníci absol−
vujú asi 16. Maratón sa beží

v nadmorských výškach v
rozmedzí 860 až 1000 m.
Niektoré kopce sú však ve−
ľmi strmé (napr. na jednom
mieste na vzdialenosti 1100
m prekonajú pretekári výš−
kový rozdiel 296 m). Celkový
súčet "stupákov" počas 160
km dlhých pretekov sa vy−
rovná dvojnásobnému vý−
stupu na Gerlach.
Organizátori upozorňujú na
kvalitnú obuv, keďže na tra−
ti sú ostne, blato skaly a do−
konca aj hady. 

V tohtoročnom ultramara−
tóne sa na štart postavili aj
dvaja rodáci z Veľkého
Krtíša − Mário Srník (33) a
Viktor Nikolov (30) a hneď v
najťažšej kategórii 100 míľ −
160 km. 
Mário žije v Calgary už dva−

násť rokov s manželkou
Martinkou Novákovou. 

Podniká v stavebníctve, a
keďže roboty je dosť, zavolal
si asi pred poldruha rokom
na výpomoc kamarátov z
Veľkého Krtíša − Viktora
Nikolova a Martina Kamasa.
K prírode a športu majú
všetci blízko, a tak sa vo vo−
ľnom čase venujú lezeniu a
"extrémnej turistike" v krás−
nej kanadskej časti Skalnatých
hôr. Tento rok sa rozhodli
vyskúšať svoje sily práve v
ultramaratóne, ktorý sa ko−
nal približne dve hodiny ces−
ty autom z Calgary.

Preteky sa začali, v ich ka−
tegórii, 6. septembra 2013

nášho času o 14.00 hod. (v
Alberte je o 8 hodín menej,
takže štartovali ráno). Na
štart sa postavilo v ich kate−
górii viac ako 50 pretekárov
(vo všetkých troch kategóri−
ích to bolo vyše 350 bežcov).
Viktor sa vydal na cestu s
číslom 33, Mário s číslom 41.
Preteky majú plánovanú
maximálnu dĺžku 35 hodín,
víťaz dosiahol čas okolo 21,5
hodiny. Mário predpovedal
ich časy na úrovni približne
30 hodín. Vďaka komunikač−
ným technológiám sme ich
mohli celý čas sledovať, keď−
že Mário pravidelne hlásil
svoju a Viktorovu pozíciu
cez sociálnu sieť svojim ka−
marátom. 

(Pokračovanie na str. 9)

„STRATENÉ DUŠE V KANADE“ − LOST SOUL ULTRA MARATHON V LETHBRIDGE 2013

Náš rodák Mário Srník žijúci v kanadskom Calgary absolvoval s kamarátom Viktorom Nikolovom 160 km dlhý ultramaratón:

Veľkému Krtíšu urobili dobré meno v Kanade
Lethbridge je najväčšie mesto v južnej Alberte (v provincii Alberta v Kanade). V provincii
Alberta je štvrtým najväčším mestom podľa počtu obyvateľov (po Calgary, Edmontone a Red
Deere), a tretie najväčšie rozlohou (po Calgary a Edmontone). Blízke kanadské Skalnaté ho−
ry ovplyvňujú podnebie mesta, ktoré sa vyznačuje chladnými letami, miernymi zimami a ve−
terným podnebím. Lethbridge sa nachádza juhovýchodne od Calgary pri rieke Oldman.

l Trať bola nielen náročná,
ale číhali na nej aj rôzne

nebezpečenstvá,
ako napríklad hady

Viktor Nikolov (vľavo) a Mário Srník v cieli 160 km dlhého
ultramaratónu aj s pamätnými tabuľami

Súčet prevýšení 
ako dvojitý výstup

na Gerlach
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09:50 − Asijina voľba 21/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub  13:45 − Postav dom, zasaď strom
14:10 − Hurá do záhrady 14:40 − Svet v obrazoch
15:10 − Asijina voľba 22/88 16:00 − Správy RTVS
16:20 − Destinácia svet: Duchovný svet juž.Indie
17:10 − Podvodníci v akcii III 8/20 17:45 − Duel
18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50 − Góly
− body − sekundy  20:10 − Počasie 20:20 − "Šmejdi"
21:35 − Sanitka II. 4/13 22:35 − Najväčšie krimi−
nálne prípady Slovenska: Krutý osud taxikára
23:00 − Najväčšie kriminálne prípady Slovenska:
Vražda bezdomovcov 23:30 − Profesionáli III:
Tajná zbraň 6/13 00:20 − O 5 minút 12 01:25 −
Dámsky klub 02:45 − Sila lásky V. 201 03:35 −
Asijina voľba 22/88 04:30 − Správy RTVS

10:45 − Fokus práca 11:30 −
Športové ozveny 12:00 − Ži−
vá panoráma 12:45 −

ArtSpektrum 12:50 − Detský rok: Jeseň 13:20 −
Skús ma objať 1/2 15:00 − Família: Závislí na lás−
ke 15:25 − Orientácie 15:55 − Ukrajinský magazín
16:20 − Portréty Rómov : Jana 16:45 − Fokus zdra−
vie "N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 −
Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Koniari sve−
ta: Sumbovia 5/20 18:25 − Magazín o bývaní 18:45
− Večerníček: V chalúpke a za chalúpkou 18:50 −
Krtko: Krtko a kamaráti 18:55 − Bolek a Lolek:
Lukostrelci 19:05 − Ja a moja rodina: Barbara z
Južnej Afriky 19:20 − Hádaj, kto nás pozval 19:55 −
Správy pre nepočujúcich 20:00 − Stratený symbol
20:45 − Ambulancia: Histologická patológia − Čaka−
nie na rozsudok 21:10 − GEN.sk: Ján Breza 21:30 −
Správy a komentáre 21:55 − Festivalové minúty −
Divadelná Nitra 22:00 − Počasie 22:05 − Góly − bo−
dy − sekundy 22:10 − Kennedyovci 5/8 22:50 −
Umenie 2013: Literatúra 23:20 − Kinorama 23:45 −
Piloti 00:10 − Tempo 00:30 − Správy RTVS 01:15 −
ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 IX. 12/16
11:45 − Mentalista IV. 22/24

12:45 − Dr. House V. 4/24 13:40 − Krok za krokom
III. 10/23 14:10 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa
VIII. 5/16 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VIII. 7/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno  21:40
− FARMA 23:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VIII. 7/24 00:00 − Kobra 11 IX. 12/16 00:55 −
Mentalista IV. 22/24 01:40 − Dr. House V. 4/24
02:20 − Krok za krokom III. 10/23 02:40 − Dva a pol
chlapa VIII. 5/16 03:00 − FARMA 

09:30 − Panelák  11:00 − Dom
snov VII. 6 12:00 − NOVINY
O 12:00 12:30 − Kosti  13:30 −

Kosti IV. 14 14:30 − Vtierka Castle 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň 19:00 − VEĽKÉ
NOVINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 − Panelák  21:40 −
Vyvolení   23:00 − XXL RODINA WOLLNYOVCI 5
00:00 − ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT

TV PROGRAM UTOROK  1.10.:

(Dokončenie zo str. 8)
Mohli sme teda sledovať ako
sa držia, či sú spolu a aký
majú priebežný čas.

Naši rodáci ultramaratón
zvládli veľmi dobre, 160 km
Mário prebehol s časom 28
hodín 2 minúty a 15,30 se−
kundy, dobehol celkove na 9.
mieste. O náročnosti prete−
kov svedčí aj to, že ich do−
končilo len 29 pretekárov
(sedem medzi mužmi − z 23,
šiesti vo svojej kategórii z
dvadsiatich). Viktor dobehol
v čase 31 hodín, 17 minút,
13,05 sekundy  na celkovom
17. mieste (štrnásty z 23 mu−
žov, trinásty z 20 vo svojej
kategórii).
V cieli ich čakali priatelia a

známi, ktorí sa s nimi tešili z
vynikajúceho výsledku a
hlavne z toho, že vo veľmi
dobrej kondícii zvládli dlhú
trať. Medzi priateľmi, ktorí
im priamo v mieste pretekov
fandili a čakali v cieli, bola
aj dvojica žijúca v Londýne,
ktorá bola v čase konania
ultramaratónu u nich na ná−
všteve − Zuzka Borošová a

Miroslav Zámečník. Miro a
Viktor sú spolužiaci z vte−
dajšej Strednej priemyselnej
školy vo Veľkom Krtíši (aj
Mário maturoval trochu
skôr na tejto škole). Okrem
toho sa poznajú všetci aj z
"krtíšskej skaly − mekky kr−
tíšskych skalolezcov".

Zhodou okolností na druhý
deň po pretekoch bol v
Calgary dojazd cyklistic−
kých pretekov okolo

Calgary, na ktorých
Slovensko vynikajúco repre−
zentoval Peter Sagan.
Samozrejme, naši rodáci si
nemohli nechať ujsť finiš a
vytvorili Petrovi Saganovi
takpovediac domáce prost−
redie spolu s viacerými kra−
janmi žijúcimi v Calgary a o−

kolí. Veď aj jeden z
Kanaďanov utrúsil pod pódi−
om poznámku: "Dnes majú
Slováci v Calgary prevahu".
Peter Sagan sa svojim kraja−
nom za vynikajúcu atmosfé−
ru odvďačil prvým miestom.  

− Autor: JÁN BOROŠ −

l Čakanie na Sagana −  zľava Viktor Nikolov, 
Mário Srník, Miro Zámečník,

vpredu Martina Nováková a Zuzka Borošová

l Stanica oddychu a prvej pomoci

l Mário kontroluje čas 
na 101,1km − vzadu 
oddychujúci Viktor

Výsledná listina pretekov, na ktorej figurujú aj dvaja naši rodáci:

Mário dosiahol 
krásne deviate miesto

Na ďalší deň fandili
Saganovi
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09:50 − Asijina voľba 22/88
10:45 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −
Dámsky klub  14:00 −

Postav dom, zasaď strom 14:30 − Pravdivé príbe−
hy s Katkou Brychtovou: Bratia 15:10 − Asijina
voľba 23/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Na ceste do Himalájí 17:10 −
Podvodníci v akcii III 9/20 17:45 − Duel 18:20 − 5
proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50 − Góly − body −
sekundy  20:10 − Počasie 20:20 − Liga majstrov:
Manchester City − Bayern Mníchov 22:50 − Liga
majstrov − zostrihy 00:10 − Profesionáli III: Bodie
sa mstí 7/13 01:00 − Reportéri 01:25 − Svet v obra−
zoch 01:50 − Dámsky klub 03:20 − Sila lásky V. 202

04:10 − Asijina voľba 23/88 

09:45 − Koniari sveta:
Sumbovia 5/20 10:15 −
Ukrajinský magazín 10:45 −

Fokus zdravie "N" 11:30 − Ambulancia:
Histologická patológia − Čakanie na rozsudok
12:00 − Živá panoráma 12:20 − ArtSpektrum 12:25

− Dnes hrá ... 12:55 − Skús ma objať 2/2 14:35 −
A3UM: DOBRÁ VÝCHOVA 15:05 − VAT − Veda a
technika 15:30 − Kvarteto 15:55 − Maďarský ma−
gazín 16:25 − Energetika 16:45 − Fokus spotrebiteľ
"N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 −
Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Symboly
krásy: Lakované predmety 18:25 − Test magazín:
Čističe škvŕn 18:45 − Večerníček: Hlavičkove roz−
právky 1/13 18:50 − Krtko: Krtko a oslava 18:55 −
Bolek a Lolek: Yeti 19:05 − Ja a moja rodina:
Gréta z Talianska 19:20 − Hádaj, kto nás pozval
19:55 − Správy pre nepočujúcich 20:00 − O deťoch
a ich mladých rodičoch 20:25 − O mladých rodi−
čoch 21:30 − Správy a komentáre 21:55 −
Festivalové minúty − Divadelná Nitra 22:00 −
Počasie 22:05 − Góly − body − sekundy 22:10 − Nová
vlna v českom filme: "Ostře sledované vlaky"
23:35 − Polícia 23:50 − Profesionál 00:05 −
Autosalón 00:35 − Správy RTVS 01:20 −
ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 IX. 13/16

11:45 − Mentalista IV. 23/24 12:40 − Dr. House V.
5/24 13:40 − Krok za krokom III. 11/23 14:10 − FAR−

MA 15:30 − Dva a pol chlapa VIII. 6/16 16:00 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VIII. 8/24
17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − RE−
FLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE
NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 −
POČASIE 20:30 − Modré z neba  22:30 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VIII. 8/24 23:35 −
Kobra 11 IX. 13/16 00:35 − Mentalista IV. 23/24
01:20 − Dr. House V. 5/24 02:05 − Dva a pol chlapa
VIII. 6/16 02:25 − Keď láska zabíja 03:55 − Kobra 11
IX. 13/16 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

09:30 − Panelák: Pravda po
rokoch 11:00 − Dom snov

VII. 7 12:00 − NOVINY O 12:00 12:30 − Kosti II. 1/21
13:30 − Kosti IV. 15 14:30 − Vtierka Castle II. 11
15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00
− NOVINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň: Uháňa ma
deckom 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  20:00 −
ŠPORT  20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 −
Panelák: Úraz na sále 21:40 − C.S.I.: Kriminálka
Miami X. 4 23:00 − Vtierka Castle V. 6 00:00 −
Vtierka Castle III. 14 01:00 − Kosti VII. 4,5 02:55 −
Slnečno, sem−tam vraždy 9 03:35 − Zločinné ú−
mysly III. 04:20 − KRIMI 04:40 − Modrí templári 4 

TV PROGRAM STREDA 2.10.

Predstavitelia z časti Alberti už
pred dvoma rokmi navštívili
Pôtor, kde na základe zachova−
ných dokumentov a odkazu
predkov hľadali svoje korene.
Našli podklady, že po zániku
pôtorskej Slatinky sa jej časť o−
byvateľov už pred rokom 1711
vysťahovala aj do v tom čase no−
vozaloženého Alberti Slovákmi.
Máme k dispozícii aj súpisy úte−
kov poddaných z roku 1720, kto−
rí opustili viaceré obce vo
Veľkokrtíšskom okrese a usadili
sa v Alberti. Napríklad pred dvo−
ma rokmi sa k pôtorskym kore−
ňom prihlásila tam žijúca rodina
Kukučkovcov, ale tá tam prišla
neskôr. V terajšom urbanisticky
spojenom  meste, už len domáci
vedia, že ktorá ulica rozdeľuje
bývalé samostatné obce, ale aj
napriek tomu si  tunajší evanjeli−
ci v obidvoch častiach zachovali
samostatné cirkevné zbory. Do

Alberti prišli Slováci o dva roky
skôr ako do Irši, roku 1711, a tak
roku 2011 za účasti vedúcich  cir−
kevných a svetských predstavi−
teľov  (i zo Slovenska) veľkoryso
oslávili trojsté výročie svojho prí−
chodu do týchto dolnozemských
končín a tým aj založenie cirkev−
ného zboru. Tento rok mali už
dôvod si pripomenúť svoje troj−
sté výročie príchodu a založenie
cirkevného zboru osláviť aj v Irši.   
Keďže v roku 2013 dôvod na ďal−

šie jubilejné oslavy mali aj v
Alberti, obidve časti sa dohodli sa
na rovnakom dátume. V nedeľu
15. septembra v dopoludňajších
hodinách albertskí  evanjelici
pripravili jubilejnú slávnosť na
počesť 20. výročia založenia a vý−
stavby novej Základnej evanjelic−
kej školy, ktorej iniciátorom bol
farár a jej prvý riaditeľ sarvašský
rodák Michal Rosík. Na slávnost−
nej bohoslužbe k tejto udalosti  v

preplnenom evanjelickom kosto−
le, pri ktorom aj táto škola stojí,
slávnostnú kázeň mal biskup
Severného evanjelického dištrik−
tu Dr. Tamás Fabíny. Súčasťou
jubilejnej slávnosti bolo otvore−
nie školského ihriska, výstavy o
tridsaťročnej existencii školy,
ktorú navštevuje 220 žiakov  a v
interiéri školy odhalenie umelec−
ky stvárneného reliéfu zaklada−
teľovi školy  M. Rosíkovi, po kto−
rom pri tejto príležitosti aj školu
pomenovali. Jeho syn Gabriel, fa−
rár v pastoračnej službe vlani
navštívil evanjelický zbor a ko−
stol v D. Strehovej a v Pôtri.

Počas odhalenia pamätného trelié−
fu na želanie prítomnej manželky
Melity Rosíkovej sa spieval prvý
verš piesne zo starého kancioná−
la Tranoscius " Kde jsi muj pre−
milý Ježiši Kriste ?..."  Výber tejto

piesne sa viaže na príbeh, keď v
roku 1952 prišiel nový farár
Michal Rosík do Alberti a počas
návštev cirkevníkov si overoval
aj znalosť slovenčiny u starších e−
vanjelikov.  Počas návštevy u
jednej rodiny sa  spýtal, že ktorú
pieseň z Tranosciusa si môžu
spoločne spamäti  zaspievať.
Návrh padol na uvedenú pieseň.
A keď pieseň celú dospievali, na−
dšení domáci pána farárovi  po−
vedali − Pán farár vy tu už zosta−
nete naveky − a tak sa aj stalo.
Farár Michal Rosík zostal v
Alberti až do svojej smrti  roku
2006 a jeho hrob zdobí na albert−
skom evanjelickom cintoríne z
vďačnosti tunajších evanjelikov
impozantný pomník. Žiada sa eš−
te pripomenúť, že na slávnosti, o−
krem veľkého počtu účastníkov
podujatia, sa vo veľkom počte zú−
častnila aj rozvetvená Rosíkova
rodina. Dvadsaťdva vnukov a vn−
účat spievalo v kostole na staré−
ho otcovu počesť jeho obľúbenú
nábožnú pieseň.

V popoludňajších hodinách za−
čali oslavy trojstého jubilea v
Irši. Okrem domácich, mnohí
hostia sa tam presunuli z osláv v
Alberti. Centrom osláv bol evan−
jelický kostol a upravené priest−
ranstvo okolo neho. V roku 1713
priviedol hneď v prvom roku mi−
estny zemepán Ondrej Varačkai
(Váracskay) pre zabezpečenie
duchovna pre  svojich evanjelic−
kých  poddaných  farára z novo−
hradského Uhorského  Mateja
Koníčeka, ktorý tam účinkoval
do roku 1732. Po ňom sa až do sú−
časnosti vystriedalo 22 farárov, z
ktorých do začiatku 20. storočia
všetci viedli bohoslužby po slo−
vensky.  Od začiatku do roku
1948 mal cirkevný zbor svojich
13 učiteľov − kantorov. 

(Pokračovanie na str. 11)

V Albertirši za účasti Novohradčanov oslávili svoje jubileá

Terajšie dvanásťtisícové mesto Albertirša, ležiace na juhovýchode Peštianskej župy, vzniklo roku 1950
spojením dvoch dovtedy samostatných obcí Alberti a Irša. Obidve osady  už na samom začiatku 18. sto−
ročia po vytlačení Osmanov z Uhorska a Satumarskom mieri, osídlili Slováci evanjelického nábožen−
stva. Prevažná časť z nich pochádza z južnej časti stredného Slovenska.

l V Albertirši − malebnom mestečku na juhovýchode Peštianskej župy žijú naši rodáci už viac 
ako tri storočia. Ku pôtorským koreňom sa pred dvomi rokmi prihlásila ďalšia rodina

Slová Slovák a slovenský
boli často frekventované

Polstoročie medzi svojimi

Hrad prepevný má 
v Albertirši silné základy
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09:50 − Asijina voľba 23/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub  13:55 − Postav dom, zasaď
strom 14:20 − Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 −
Asijina voľba 24/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Zábava v Riu 17:10 − Podvodníci
v akcii III 10/20 17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00
− Správy RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy
20:10 − Počasie 20:20 − Luther II. 3/4 21:15 − Luther
II. 4/4 22:10 − Kriminálka Staré Mesto: Prípad
tancujúceho fantóma 5/7 23:05 − Reportéri 23:35 −
Profesionáli III: Na úteku 8/13 00:25 − Najväčšie
kriminálne prípady Slovenska: Krutý osud taxi−
kára 00:55 − Najväčšie kriminálne prípady
Slovenska: Vražda bezdomovcov

09:25 − O mladých rodičoch
10:25 − Maďarský magazín
10:55 − Fokus spotrebiteľ

"N" 11:40 − Pred rokmi... 12:10 − Živá panoráma
12:45 − ArtSpektrum 12:50 − Šlágerparáda 13:35 −
Noc v archíve: Čo sa malo a nezmazalo sa. 14:50

− Slovenská kultúrna noc v New Yorku 15:05 −
Senior klub 15:30 − Televízny klub nepočujúcich
15:55 − Sila ženy III. 16:25 − Polícia 16:45 − Fokus
právo "N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 −
Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Cena prí−
rody II.: Trvalé zisky 11 18:20 − Halali 18:45 −
Večerníček: Hlavičkove rozprávky 2/13 18:50 −
Krtko: Krtko a robot 18:55 − Bolek a Lolek: Hra
na kovbojov 19:05 − Ja a moja rodina: Anna
Katarína z Laponska 19:20 − Hádaj, kto nás po−
zval 19:55 − Správy pre nepočujúcich 20:00 −
Spektrum vedy: Virtuálny svet 20:25 − GEN.sk:
Mikuláš Huba 20:45 − Futbal − Európska liga:
Dnipro Dnipropetrovsk − Fiorentina 23:00 − Góly
− body − sekundy 23:05 − Počasie 23:10 − České mi−
lovanie: O láske zištnej 23:40 − Správy RTVS 

10:30 − Chlapi neplačú
11:40 − Kobra 11 IX. 14/16

12:40 − Mentalista IV. 24/24 13:35 − Dr. House V. 6−
7/24 15:30 − Dva a pol chlapa VIII. 7/16 16:00 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VIII. 9/24
17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − RE−

FLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE
NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 −
POČASIE 20:30 − Búrlivé víno  21:40 − FARMA
23:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VIII.
9/24 00:00 − Kobra 11 IX. 14/16 00:55 − Mentalista
IV. 24/24 01:40 − Dr. House V. 6/24 02:30 − Dva a pol
chlapa VIII. 7/16 02:45 − FARMA 04:00 − Kobra 11
IX. 14/16 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

09:30 − Panelák: Úraz na sá−
le 11:00 − Dom snov VII. 8
12:00 − NOVINY O 12:00

12:30 − Kosti II. 2 13:30 − Kosti IV. 16 14:30 −
Vtierka Castle II. 12 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50
− Súdna sieň: Sestra mi ide po krku 19:00 −
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 − Panelák: Generál
je späť 21:40 − Vyvolení − Dom snov − PREMIÉRA
23:00 − Gigolovia II. 00:15 − Kosti IV. 16 01:30 −
Gigolovia II. 02:35 − Hawaii 5.0 II. 5 03:25 − C.S.I.:
Kriminálka Miami IX. 18 04:05 − Zločinné úmysly
III. 04:45 − Modrí templári 5 

ŠTVRTOK 3.10.

(Dokončenie zo str.10)
O histórii cirkevného zboru ver−
ne vypovedá a zobrazuje pri tejto
príležitosti vydaná monografia,
ktorej autorom je Gabriel Hodoš.
Jej uvedenie do života sa konalo
práve v tento slávnostný deň. 
Medzi prvými slovenskými pod−

danskými priezviskami v Irši
pred rokom 1720 boli Melicher,
Makan, Oravec, Paulík,
Remenček, Slivka, Turčan. Z
týchto už v prvých rokoch viace−
rí odišli južným smerom na
Dolnú zem. Neskôr až do súčas−
nosti prevládajú Čelovský,
Dobrovolný, Kalina, Kamenár,
Koška, Koštialik, Lešťák, Lipták,
Móťovský, Petro, Piecka, Slovák,
Sokola, Srnka, Turček, Vrabec,
Zátrok... V jednej  z priľahlých bu−
dov  kostolného komplexu bola
inštalovaná a otvorená výstava
približujúca svojimi exponátmi
prierez tristoročnej histórie cir−
kevného zboru, nechýbali medzi
nimi najstaršie Tranosciuse  vy−
dané po stáročia v slovakizovanej
češtine. Aj tu v preplnenom ko−
stole okrem príhovoru domáceho
farára a seniora  slávnostnú ká−
zeň mal biskup Tamás Fabíny.
Obidve jubilejné podujatia začali
spievaním evanjelickej hymny
"Hrad prepevný..." Celkovú histó−
riu cirkevného zboru v kostole
zhrnul a hostí z rôznych častí
Maďarska, najmä, kde žijú
Slováci a osobitne hostí z
Novohradského seniorátu
(Dolné Strháre, Pôtor) a to aj po

slovensky, privítal zástupca do−
zorcu Matúš Dobrovolný.

Keďže pri Pešti vo viacerých
Slovákmi osídlených obciach
pôsobil významný literát obdo−
bia slovenského národného o−
brodenia Pavel Michalko, člen e−
vanjelického cirkevného zboru v
Dolných Strhároch a člen
Literárnej spoločnosti A. H. Škul−
tétyho vo Veľkom Krtíši Ján
Labát, položil na iršanskom e−
vanjelickom cintoríne  k pomní−
ku učiteľa, farára a spisovateľa
Pavla Michalka (1774 − 1825 Irša)
veniec so slovenskou trikolórou
a takto si uctil v mene novohrad−
ských Slovákov jeho pamiatku.
Iršanské podujatie pokračovalo
ocenením zásluh cirkevných
hodnostárov, občanov a predsta−
viteľov mesta, ktorí sa podieľali
na rozvoji  duchovného života
Iršanov. Aj napriek tomu, že v
Alberti a Irši slovenčinu ovláda
už iba pár jednotlivcov, počas
slávnostného podujatia vo vystú−
peniach a príhovoroch organizá−
torov a hostí slovo Slovák a slo−
venský bolo na moje prekvape−
nie silno frekventované.
Organizátori nezabudli ani na
vydanie príležitostných suvení−
rov, ktoré si účastníci mali mož−
nosť kúpiť a tak si zachovať pa−
miatku na významnú udalosť
Irše.               − JÁN  JANČOVIC,

foto autor −

lJán Labát, položil 
veniecna iršanskom

evanjelickom 
cintoríne  k pomníku

učiteľa, farára
a spisovateľa  

Pavla Michalka

lPredstavitelia z Alberti si so zástupcami z nášho regiónu
majú v priateľskej atmosfére vždy čo povedať

Veniec na hrob 
Pavla Michalka
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10:00 − Asijina voľba 24/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti
5 12:00 − Správy RTVS

12:20 − Dámsky klub  14:00 − Postav dom, zasaď
strom 14:30 − Nebíčko v papuľke: Kuchyňa sta−
rých materí 15:05 − Asijina voľba 25/88 16:00 −
Správy RTVS 16:20 − Destinácia svet: Tajné zdro−
je Namíbie 17:10 − Podvodníci v akcii III 11/20
17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS
19:50 − Góly − body − sekundy  20:10 − Počasie 20:20
− Milujem Slovensko 21:40 − Legendy popu: Miro
Žbirka 23:45 − Profesionáli III: Podozrenie 9/13 

STV2 10:00 − Cena prírody
II.: Trvalé zisky 11 10:25 −
Sila ženy III. 10:55 − Fokus

právo "N" 11:40 − Spektrum vedy: Virtuálny svet
12:05 − Živá panoráma 12:35 − ArtSpektrum 12:40

− Lúčnica − Svadba spod Poľany 13:10 − Uzlíky ná−
deje 14:15 − Majstrovstvá SR v spoločenských
tancoch 15:15 − Futbal − Európska liga − zostrihy
15:55 − Tvárou v tvár 16:20 − Eurovirtuál − Anton
Gajdoš, Elvíra Chadimová 16:45 − Fokus rodina
"N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:40 − Počasie
17:45 − Správy − Hírek 17:50 − Národnostné správy
18:00 − Televíkend: Turistické inšpirácie 18:30 −
Encyklopédia slov.obcí: Prenčov 18:45 −
Večerníček: Hlavičkove rozprávky 3/13 18:50 −
Krtko: Krtko a uhlie 18:55 − Bolek a Lolek:
Skrížené meče 19:05 − Ja a moja rodina: Devie z
Indie 19:20 − Hádaj, kto nás pozval 19:55 − Správy
pre nepočujúcich 20:00 − Universum: Fu long − ma−
lá veľká panda 20:50 − Família: Família − Z domo−
va − domov 21:15 − Góly − body − sekundy 21:20 −
Počasie 21:25 − Bratislavské hudobné slávnosti
2013 21:35 − Kinorama 22:00 − Kino na Dvojke:
Biela vrana 23:35 − Bratislavské jazzové dni 2012:
Simone Kopmajer Band (Rakúsko)

10:45 − Kobra 11 IX. 15/16
11:45 − Mentalista V. 1/22
12:40 − Dr. House V. 8/24

13:40 − Krok za krokom  14:10 − FARMA 15:30 −
Dva a pol chlapa 16:00 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VIII. 10/24 17:00 − TELEVÍZNE NO−
VINY 17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú
19:00 − TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ
NOVINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno
21:40 − FARMA 23:00 −  Dnes zomrieš! 

09:30 − Panelák 11:00 − Dom
snov VII. 9 12:00 − NOVINY
O 12:00 12:30 − Kosti 14:30 −
Vtierka Castle15:40 −

Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY  17:50 − Súdna sieň 19:00 − NOVINY TV JOJ
20:00 − ŠPORT  20:10 − POČASIE  20:20 − Panelák
21:40 − Cena je správna 23:00 − Smrtonosný do−
pad 1,2/2 03:05 − Zúčtovanie v zóne 51 

TV PROGRAM PIATOK 4. 10.

4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

0
5
 −
1
2

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

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

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.

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 

PENZIÓN 
U BABIČKY 

príjme do trvalého
pracovného 

pomeru 
K U C H Á R A /

K U C H Á R K U  
a Č A Š N Í K A /
Č A Š N Í Č K U .
Inf. 0905 348 244
alebo osobne.
Zn. Prijmeme 
ihneď.   np − 84   
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09:45 − Berlin, Berlin:
Najlepšia priateľka 10
10:45 − Milujem Slovensko

12:10 − On air 12:35 − Pošta pre teba 13:45 − Moje
dcéry III. 2/8 15:25 − Z pekla šťastie II 17:15 −
Postav dom, zasaď strom 17:55 − Taxík 18:25 −
Nebíčko v papuľke: Gemerské podzemie 19:00 −
Správy RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10
− Počasie 20:20 − Pošta pre teba 21:20 − Pravdivé
príbehy s Katkou Brychtovou: Macocha 21:50 −
Poznáš svojho milenca? 23:20 − Z pekla šťastie II
01:05 − Moje dcéry III. 2/8 

09:45 − Ambulancia:
Histologická patológia −
Čakanie na rozsudok

10:10 − Cesta: Reuma a Kĺbik 10:40 − Energetika
10:55 − Kvarteto 11:20 − Slováci vo svete: Ukrajina
11:50 − 5 minút po dvanástej: U MAMY, ČI U OT−
CA ? 12:50 − GYMPEL.TV 13:40 − Vždy s úsmevom:
Duchovo nájomné 14:25 − Magazín Ligy majstrov
15:05 − Kapura 15:45 − Farmárska revue 16:10 −
Test magazín: Čističe škvŕn 16:25 − Senior klub
17:00 − Herecké legendy 17:05 − Strýčkov sen
18:30 − Invencie: Martin Martinček − Nevšedné
obrazy všedného 18:45 − Večerníček: Hlavičkove
rozprávky 4/13 18:50 − Krtko: Krtko a víkend
18:55 − Bolek a Lolek: Krotiteľ zvierat 19:05 − Ja a
moja rodina: Lilian z Brazílie 19:20 − Hádaj, kto
nás pozval 19:55 − Správy pre nepočujúcich 20:00
− Vynálezy, ktoré zmenili svet: Vynálezy, ktoré
zmenili svet − 1900 − 1910 20:50 − A3UM: HYBRI−
DY 21:15 − Anjeli strážni Niny Polákovej 21:40 −
Podvodník 23:30 − Umenie 2013: Literatúra 

10:20 − Parťáci I. 5/10 10:50
− Bláznivý šaman 13:00 −
Detektívi z Hollywoodu

15:30 − Daredevil 17:35 − Uragán 18:20 − Smotánka
19:00 − TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ
NOVINY  20:10 − POČASIE 20:30 − FARMA − DU−
EL  22:15 − Dredd 00:15 − Dnes zomrieš! 01:45 −
Hrozba z temnoty V. 2−3/22 03:05 − FARMA − DU−

EL 04:35 − Smotánka 

JOJ 09:30 − Panelák: Ísť či
neísť? 10:55 − Oheň a ľad

12:55 − X FACTOR USA 2013 16:10 − ČESKO SLO−
VENSKO MÁ TALENT: Bílá 18:00 − Cena je
správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  19:59 −
ŠPORT 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 −
Som číslo štyri 23:00 − Vyvolení − Dom snov −
SÚBOJ 01:00 − Vražedná divočina 

SOBOTA 5.10.TV PROGRAM

*PREDA J  
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Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver ich
pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie. Tým ste  splnili podmienku

zaradenia do žrebovania O PRVÚ CENU 
− PERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ

A DVE VECNÉ CENY. A DVE VECNÉ CENY. 
VEĽA ŠŤASTIA!

SEPTEMBROVÁ

KUPÓNKA
č.5

SEPTEMBROVÁ KUPÓNKA

SPONZORMI
KUPÓNKY

SÚ:

Marcela Olšiaková

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

pondelok − piatok
16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
30. 9. Dr. MAX  

(v nemocnici)
1. 10. AQUA VIVA (SNP)
2. 10. BELLADONNA (SNP)
3. 10. ČIERNY OROL         

(Nemocničná)
4. 10. PANACEA (SNP)
5. −6.10. BIELY LEV (Banícka)

ZDRAVOTNÍCKYZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS VO INFOSERVIS VO 

V. KRTÍŠIV. KRTÍŠI

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 

V MESTE V. KRTÍŠ

ODVOLANIA
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


