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"Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal

rád. S tichou spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok 

na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, no v našich srdciach

budeš navždy žiť."
So smútkom v srdci oznamujeme, že vo

veku 46 rokov nás 17. 5. 2013 navždy opustil milovaný manžel,
otec, syn a brat LADISLAV KOPČÁNYI zo Želoviec.

S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

Osud Ti nedoprial 
s nami byť

"Náhle oči zavrela si, Boh daj Ti sladký
odpočinok. Nech cestou k hviezdam
nadzemským spieva Ti nežný vánok.
Vďaka Ti za dar srdca, krájala si z neho
ako z chleba. A bolo jedno, či bol deň, či
noc, bola si vždy k nám milá, dobrá, ako
treba. Spomienka na Teba, drahá ma−
mička, stále bolí, ani čas, ktorý uplynul,
tú bolesť nezahojí. Dva roky − dlhá, či
krátka doba zdá sa, na Teba mamička,
zabudnúť nedá sa."

Dňa 31. 5. 2013 uplynú dva roky od úmrtia našej milovanej 
manželky, maminky, starkej a svokry 

MÁRIE PAULUSOVEJ z Malých Stracín. 
Tvoja pamiatka ostane v našich srdciach. 

S láskou spomínajú: manžel Dušan, syn Mário s manželkou, 
vnúčatá Nikolka a Majko a rodina Furáková. 

Vďaka Ti za dar srdca

Jazdu svojim schopnostiam a sta−
vu vozovky pravdepodobne nepri−
spôsobil vodič Felície v nedeľu 19.
5. podvečer v obytnej časti Potôčik
v katastri Olovár a nezvládol jej ve−
denie. S vozidlom sa ocitol v prie−
kope, tesne pred zvodidlami, pri−
čom sa zranili dve osoby. Privolaní
hasiči poskytli jednej zranenej oso−
be predlekársku prvú pomoc, za−
tiaľ čo druhú osobu ošetrovali pra−
covníkov RZP. Hasiči potom po−

mohli pri naložení postihnutých o−
sôb na nosidlá i pri prenose do vo−
zidla. Havarované auto zabezpeči−
li proti prevráteniu, urobili protipo−
žiarne opatrenia a unikajúce pre−
vádzkové kvapaliny zachytili sorp−
čným materiálom. Po zdokumento−
vaní dopravnej nehody príslušník−
mi Policajného zboru poškodené
vozidlo vytiahli z priekopy pomo−
cou navijáka a premiestnili na blíz−
ke parkovisko. −DD−

Mladého muža našli obeseného
O pomoc pri otvorení bytu na Hviezdoslavovej ul. vo V. Krtíši po−

žiadala hasičov prostredníctvom tiesňovej linky skoro ráno ponde−
lok 20. 5. osoba, ktorá sa nevedela dostať do bytu. Muž, ktorý v by−
te býval, nereagoval na vonkajšie podnety. Na základe zistených
skutočnosti vyslal operačný dôstojník na miesto udalosti výjazdo−
vú techniku so 4 príslušníkmi. V čase príchodu sa na mieste na−
chádzali príslušníci polície a prišlo aj vozidlo RLP. Príslušníci pou−
žitím jednoduchého ručného náradia otvorili vstupné dvere a u−
možnili vstup polície a RZP do bytu. Po vstupe do bytu mašli mla−
dého muža, v byte býval, obeseného. 

Zdroj: kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ

Vodič Felicie nezvládol Potôčik

V havarovanom aute sa zranili dve osoby

Plynovod odkrýva dejiny
Pri výstavbe plynovodu od hranice s Maďarskom po V. Zlievce sa  našiel
unikátny nález. V katastri Kiarova sa podarilo objaviť staroveké obydlia z
doby neolitu, teda približne z rokov 4 700 − 4 200 pred našim letopočtom.
Je to unikátny nález, ktorým sa potvrdilo osídlenie Poiiplia z obdobia len−
gyelskej kultúry. Pri Kiarove sa našli tri veľmi bohaté náleziska. Zatiaľ z
nich odviezli približne 300 kilogramov rôznych druhov nálezov na ďalšie
skúmanie a archivovanie  a ďalšie nálezy archeológovia ešte predpokla−
dajú. Medzi nálezmi sú praveké pracovné predmety (sekerky, rydlá),
predmety z domácnosti (úlomky nádob, hrncov), ale aj umelecké pred−
mety − sošky, ktoré svedčia o umeleckom cítení obyvateľov neolitu.
Nájdené historické predmety by v budúcnosti mohli byť vystavené v mú−
zeu v M. Kameni. O tomto náleze informoval novinárov priamo na mies−
te nálezu PhDr. Ján Beliak PhD. z Výskumného pracovného strediska AÚ
SAV vo Zvolene.                                                         −red−  
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"Mama, už niet domova, už niet kam ísť,
len k hrobu k Tebe. Kytičku Ti položiť, so
slzami v očiach a s ranou v srdci odísť. 
Ty spíš, my žijeme. Ty čakáš, my prídeme."

Dňa 1. 6. 2013 si pripomenieme 
1. výročie úmrtia mojej milovanej družky
MÁRIE PAVLOVEJ, rod. LŐRINCOVEJ 

zo Slovenských Ďarmôt. 
Tvoja pamiatka ostane navždy v našich srdciach. 

Spomínajú druh Jozef, sestry Helena, Katka a Betka s rodinami,
švagriná Alžbeta s rodinou a ostatní príbuzní.

Po roku slzy bôľu
znova kanú

"Blížil sa večer, smútok sa zjavil, pre
Dodka nezvratný osud sa postavil.

Nedovolil ďalej, aby bilo jeho srdiečko.
Vytvoril mu na nebi miestečko. 

Smrť ťažká, prehral si svoj boj, a tak sa 
ukončil krátky život Tvoj. 

Všetkým si lásku dal, v najkrajších 
chvíľach života si nás v žiali zanechal.

Bolestný bol pre nás Tvoj odchod náhly,
však v spomienkach si stále s nami. 

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také,
ako bolo predtým... Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal rád,

nevie zabudnúť ..."
Dňa 27. 5. 2013 uplynulo 2. výročie, ako nás navždy opustil

náš milovaný syn DODKO ŠEBÖK
z Veľkého Krtíša vo veku 37 rokov. 

Spomínajú smútiaci rodičia, sestry Renatka a Janka a celá rodina.

Tá rana v srdci stále bolí

"Ťažko sa mi píšu
tieto riadky, keď

život vyhasne a už
sa nevráti späť. 

Dotĺkli vaše srdcia, 
prestali biť, 

nemohli ste viac
medzi nami žiť."

Dňa 28. mája 2013 uplynie 40 rokov, čo nás opustil manžel,
otec a starý otec ŠTEFAN BENDÍK z Hrušova vo veku 58 rokov

a pred 2,5 rokom tíško usnula v Pánu i naša mamička
VERONIKA BENDÍKOVÁ vo veku 87 rokov. 

Dňa 5. marca sme si pripomenuli jej nedožité 90. narodeniny.
"Smutný je Váš dom, prázdno v ňom, len cestička k hrobu
ostala von. Len kytičku kvetov Vám môžeme na hrob dať a
s láskou, drahí rodičia, na Vás spomínať."

S láskou spomínajú: dcéry Anna a Cecília s rodinami. 

Kto ich mal
rád, 

nezabudne

17. 5. Zoe z V. Krtíša, 20. 5. Viktória zo S. KľačianNarodili sa

27. 5. Ivetám, 28. 5. Viliamom, 29. 5. Vilmám a
Maximom, 30. 5. Ferdinandom, 31. 5.

Petronelám, Petranám a Nelám, 1. 6. Žanetám, 2. 6. Xéniám a Oxanám

Blahoželáme

16. 5. Jozef Győrgy, nar. v r. 1942 z Če−
boviec, 18. 5. Štefan Antuš, nar. v r. 1945

zo Sklabinej, Zuzana Slušná, nar. v r. 1939 z V. Lomu, 19. 5. Júlia
Bystrianska, nar. v r. 1924 z D. Strehovej, 20. 5. Katarína Berkyová,
nar. v r. 1930 zo Sklabinej, Zoltán Majoroš, nar. v r. 1935 zo
Záhoriec, Matej Šípoš, nar. v r. 1991 z V. Krtíša 

Opustili nás

"Odišla si cestou, ktorou ide každý 
sám a spomienka už len ostala nám."
Dňa 28. mája uplynú štyri roky, čo nás

opustila dobrá a starostlivá mama
a stará mama ZUZANA TUPOVÁ. 

S úctou a láskou spomína 
syn Pavel s rodinou.

Bola si dobrá 
a starostlivá

Deň po dni sa nenávratne tratí, necháva
stopy v kronike pamäti. 

S láskou a pietou v nej listujeme, 
kým nás spútajú večnosti tiene... 

Kto ste ho mali radi, spomeňte 
si s nami na nášho drahého manžela, 

otca, starého a prastarého otca 
KAROLA ŠOÓŠA, ktorý nás opustil

pred tromi rokmi 29. mája 2010. 
Smútiaca rodina.

Posledný pozdrav 
šepkáme do ticha

"Prázdno a ticho... Bolesť a žiaľ, kdeže 
je Tvoja usmiata tvár? Do smútku a sĺz 
zahalený bol Tvoj odchod nečakaný.

Chceli by sme vrátiť čas, keď si s nami
smial, alebo aby si nám aspoň ruku 

podal. Posielame Ti pusinku, my vieme,
že ju zacítiš a na oblohe ako hviezdička
nám zasvietiš. Tichučko sa skláňame pri
hrobe studenom, navždy nám ostaneš 

v srdci zronenom." 
Tridsiateho mája si pripomenieme 5. výročie tragického 

odchodu nášho drahého JÁNA HOLECA z Veľkého Krtíša.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami. Smútiaca rodina.

Navždy nám ostaneš
v srdci zronenom
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očas uplynulého roka sa veľko−
krtíšski movinári so svojimi ví−
nami zúčastnili viacerých do−

mácich i medzinárodných súťaží, na
ktorých získali celý rad ocenení. Z
tých ostatných môžeme napríklad
spomenúť dve strieborné medaily
na súťaži Bacchus 2013 v Madride
za vína odrody Devín, výber z hrozna
2011 i 2012. Titul vicešampióna na
súťaži Cuvée Ostrava 2013 za víno
Don Velder, neskorý zber 2012,
Frankovku modrú, bobuľový výber
2012. Stali sa víťazom svojej kategó−
rie na Valtických trhoch 2012, dve
strieborné medaily získali "moviňáci"
aj na súťaži rizlingov v Štrasburgu vo
Francúzsku a na jednej z najvýznam−
nejších svetových súťaží Concours
Mondial de Bruxelles 2013, ktorá
bola po prvý raz v strednej Európe,
v Bratislave od 6. do 10. 5. a kde
súťažilo približne 8 000 vzoriek vín z
celého sveta, získali  striebornú me−
dailu za Rulandské biele, bobuľový
výber 2011. Na jednej z najvýznam−
nejších súťaží nášho regiónu, z kto−
rej vína postupujú aj na Salón vín do
Pezinka, Vinfest Vinica 2013, získa−
la spoločnosť AGRO − MOVINO,
s.r.o, V. Krtíš, nejaké ocenenie vari
za každé víno, ktoré na súťaž po−
slali. Šampiónom súťaže vo svojej
kategórii sa stal Alibernet, neskorý
zber 2012. Všetky ocenené vína,
ale aj ďalšie z produkcie spoločnos−
ti, mohli návštevníci ochutnať na
tomto podujatí.

Návštevníci v úlohe
porotcov

Aby vedeli, ako sa vlastne na sa−
motných súťažiach jednotlivé vína
hodnotia, ako pracuje hodnotiaca
komisia, pripravili pracovníci AGRO−
MOVINA, s.r.o., pre nich malú ukáž−
ku súťažnej degustácie, ktorú viedla
Ing. Beáta Hrušková, vedúca labo−
ratória. Pre návštevníkov pripravili
niekoľko vzoriek vína, ktoré mali o−
hodnotiť 100 bodovým systémom
podľa Medzinárodnej organizácie
pre vinič a víno (OIV), tak ako sa to
robí aj na súťažiach. Návštevníci
hodnotili vzhľad vína (čírosť, farba),
jeho vôňu (intenzita, jemnosť, kvali−
ta), chuť (intenzita, jemnosť, kvalita,
perzistencia) i celkový dojem.
Účastníci tejto degustácie tak mohli
aspoň trochu preniknúť do úlohy sú−
ťažného degustátora, ktorý na súťa−
žiach nemá ľahkú úlohu, keď musí
hodnotiť aj niekoľko desiatok druhov
vín. 
Ako a kde sa kvalitné víno dorába,

videli návštevníci podujatia, ak v
sprievode Ing. B. Hruškovej nahliad−
li aj do "kuchyne" − pivnice závodu.
Tu víno, laicky povedané, po vyliso−
vaní dozrieva v obrovských kovo−

vých i drevených sudoch, čistí sa,
plní do fliaš či súdkov pred cestou k
spotrebiteľovi. 

Pečený býk na ražni
budil pozornosť hostí

Všetky ocenené i sudové vína
mohli okoštovať aj návštevníci Dni
vína. Okrem kvalitného vína z

Movina bolo lákadlom tohto poduja−
tia aj pečené mäso mladého býčka.
Pripravoval ho Ing. Jozef Kováčik z
Lučenca. Bývalý riaditeľ mäsokom−
binátu a dnes už dôchodca, sa pe−
čeniu býka na ražni venuje už nie−
koľko rokov a chodí na rôzne podu−
jatia. Spýtali sme sa ho, aký býček
je na pečenie najlepší, a čo všetko
takéto pečenie vyžaduje. 

Ing. J. Kováčik: "Najlepší je mladý
býček vážiaci približne 300 kilo−
gramov. Keď sa zabije, oderie a
vyčistí, mäso sa nechá  približne
deň stáť, aby vychladlo. Potom
ho naložím do láku pripraveného
z vody, soli a približne 40−tich
druhov rôznych korenín. Mäso
pravidelne polievam, ostrekujem

a nechám ho takto marinovať pri−
bližne 3 dni. Pred pečením sa po−
tom celý býček obalí alobalom a
pečie približne 10 hodín. Na ražni
ho otáčame pravidelne každých
15 minút a po rozbalení, nad pria−
mym ohňom dopekáme ešte asi
5 hodín."

Ako je vidieť, príprava takejto po−
chúťky je časovo veľmi náročná, ale
výsledok stojí za to. Čo potvrdili aj
spokojní návštevníci Dní Movina,
ktorí túto atraktívnu pochúťku ochut−
nali.  

Vydarená akcia
si pýta pokračovanie

Okrem pečeného mäsa si mohli dať
návštevníci k vínu aj ďalšie pochúť−
ky, ktoré pre nich organizátori pri−
pravili. A kým dospelí vychutnávali
lahodný mok, deti šantili v nafuko−
vacích stanoch a zabávali sa na ve−
selých kúskoch Šaša Jaša (alias
Vlasta Krajčiho), ktorý mal pre deti
pripravené rôzne zábavné hry a sú−
ťaže. Súťažiť mohli aj dospelí, samo−
zrejme nie o sladkosti ako deti, ale
o víno pod pozorným pohľadom
Mareka Mázora i hlavného organi−
zátora podujatia Jozefa Vargu. 

Na kvalitné víno lákal pečený býček
Po vlaňajšom prvom ročníku Dni vína Movino usporiadali vo svojich priestoroch vinári zo spoločnosti

AGRO − MOVINO, s.r.o, V. Krtíš v sobotu 18. 5. 2013 druhý ročník tejto vydarenej akcie. 

K vínu patria aj pekné ženy...

P

Ing. Beáta Hrušková (vpravo) sprevádzala návštevníkov
po priestoroch pivnice

Na mäse z pečeného býka si pochutili celé rodiny

Na podujatí Dni vína Movino sa návštevníci dobre zabávali

Kvalitné posedenie pri výbornom vínku a jedle s dobrým programom, by
určite nebolo kompletné bez hudby. O tú sa pre všetky vekové kategórie
postarali mladí dídžeji i ľudová hudba pod vedením Jozefa Škamlu, ktorá
zahrala aj podľa želania zákazníkov. A to, že hudobníci mali čo robiť až do
neskorých nočných hodín svedčí o tom, že sa návštevníci v priestoroch
spoločnosti AGRO−MOVINO, s.r.o, dobre cítili a výborne zabávali. Veď ako
aj mohli ináč pri dobrom jedle, hudbe, zábavnom programe a výbornom ví−
ne. Už teraz sa viacerí pýtali, kedy pripravia "moviňáci" ďalšiu podobnú ak−
ciu, aby sa už teraz mohli začať tešiť na kvalitné víno v AGRO−MOVINO,
s.r.o., v domácom a originálnom prostredí tejto spoločnosti. − red. −
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Počas Dní Augusta Horislava Škultétyho, ktoré sa v našom meste uskutočnili 16. a 19. mája bolo pre študentov, ale aj širokú verejnosť pripravených nie−
koľko sprievodných podujatí, a tiež dlho očakávaná premiéra dokumentárneho filmu o našom významnom rodákovi A. H. Škultétym. Škultétyho dní sa zú−
častnili primátor mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibor Surkoš, poslanci BBSK MUDr. Ondrej Kollár a Ladislav Jámbor, Mgr. Kristína Becániová zo Štátneho ar−
chívu, pobočka Lučenec, Martin Fejko − riaditeľ členského ústredia Matice slovenskej v Martine, Mgr. Mária Žišková − riaditeľka Spojenej školy v Modrom
Kameni, Mgr. Pavel Černík, riaditeľ Gymnázia A. H. Škultétyho, Ing. Janka Mišurdová, riaditeľka ZŠ a a MŠ v Modrom Kameni, Mgr. Helena Ferencová,
riaditeľka SNM − Hrad Modrý Kameň, Mgr. Ľudovít Filický − vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Mgr. Ľudmila Korbeľová − vedúca škol−
ského úradu a iní. Priebeh tohto dvojdňového podujatia prinášame na fotografiách a bližšie sa k nemu ešte vrátime. − Text a foto: EDITA DEBNÁROVÁ − 

Uctili sme si rodáka, ktorý zanechal posolstvo pre budúce generácie

V priestoroch Hontiansko − novohradskej knižnice sa zišli študenti Gymnázia A. H. Škultétyho pod dozorom PaedDr. Pavla Antolova, a tiež
staršia generácia, medzi nimi aj bývalá riaditeľka knižnice Elena Pasiarová, MUDr. Pavel Pohanka, CSc., evanjelický farár ThMgr. Ján
Ďurov, Eva Šoóšová, predseda MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Ing. Emil Šiška, ktorí si po otvorení programu riaditeľkou knižnice
Mgr. Zuzanou Unzeitigovou vypočuli historický seminár Matica slovenská v kontexte slovenských národných dejín, ktorý prednášala
Mgr. Angelika Dončová, PhD., a pozreli si výstavu a videoprojekciu − Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti (výber archívnych
kópií dokumentov ku 150. výročiu založenia Matice slovenskej a 20. výročiu vzniku SR), ktorú pripravila PhDr. Marta Kamasová, riaditeľka
Štátneho archívu, pobočka V. Krtíš, podpredsedníčka Spoločnosti A. H. Škultétyho a výboru MO Matice slovenskej  

V popoludňajších hodinách sa verejnosť presunula k pamätníku A. H. Škultétyho. Na námestí vystúpili členky  Komorného speváckeho
zboru Nádej a slávnostný príhovor predniesla Mgr. Eva Gallayová − predsedníčka MO MS

Položením kytíc k pamätníku si uctili nášho rodáka (zľava): Ladislav
Jámbor, Ing. Dalibor Surkoš, MUDr. Ondrej Kollár, Martin Fejko
a PhDr. Marta Kamasová

Po premietnutí filmu boli všetkým tvorcom, účinkujúcim 
a sponzorom odovzdané ďakovné listy

Škultétyho dni pokra−
čovali v nedeľu, 19.
mája slávnostnými
službami Bo−žími v ev.
a. v. kostole vo
Veľkom Krtíši a polo−
žením kytíc k pamät−
nej tabuli pri rodnom
dome A. H. Škultéty−
ho. Prítomným sa pri−
hovorila Mgr. Mária
Hroncová, predsed−
níčka Spoločnosti A.
H. Škultétyho
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to Štefanovi
Paholíkovi pre kto−
rého bola jeho ma−

ma človekom s veľmi
dobrým srdcom a mal
ju nadovšetko rád, o−
stalo dodnes. Hlboko si
váži  všetky ženy − mat−
ky, a ako starosta obce
si ctí všetky svoje ob−
čianky, pre ktoré kaž−
doročne pripravuje v
obci Deň matiek. Tohto
roku sa podujatie v
Novej Vsi konalo 10.
mája už po štrnásty−
krát. Do kultúrneho do−
mu starosta pozval asi
60 žien, medzi ktorými
boli hlavne mamy a

staré mamy, ale kultúrny program
bol určený aj pre všetky ostatné
Novovešťanky. Štefan Paholík naj−
skôr všetkým matkám a starým
matkám odovzdal karafiát a malú
pozornosť − magnetku s vyobraze−
ním najdôležitejších budov v obci s
erbom a kľúčenku so žetónom do
nákupných vozíkov. Starosta záro−
veň všetkým matkám zablahoželal
k ich sviatku. Potom ešte raz, a to
oficiálne vo svojom príhovore priví−
tal všetky mamy, staré mamy, hos−
tí a  novoveské deti,  ktoré navšte−
vujú ZŠ v Sklabinej. Tie si pre svo−
je mamičky a starké pripravili dojí−
mavý recitačný program a veru,
nejedna mamička sa neubránila sl−
zám dojatia. Básničky veľmi pekne
zarecitovali Jazmínka Botošová,

Lukáš Hrubčo, Šimon Mesároš,
Tobias Botoš a Sebastián Kiko.
Naučili sa to pod vedením riaditeľ−
ky školy Mgr. Márie Pavlovovej.
Vystúpenie žiačikov mala v tento
deň na zodpovednosti Iveta
Bošeľová. 

Dobrú náladu medzi obyvateľky
Novej Vsi priniesli tiež deti pod ve−
dením Lydky Takáčovej, ktoré vo
svojom kultúrnom programe uká−
zali, čo všetko sa sa na hodinách
tanca naučili. Rezké tance zatan−
covali malí folkloristi z folklórneho
súbor Krtíšanček, okrem toho diev−
čatá a chlapci zatancovali spolo−
čenské a moderné tance. Ich vy−
stúpenie trvalo vyše hodiny a všet−
kým sa náramne páčilo. 

Po bohatom kultúrnom vyžití pri−
šlo na rad občerstvenie v podobe
nealka, zákuskov a obložených
chlebíčkov, ktoré prichystali šikov−
né Novovešťanky Hanka Srniaková
a Ivetka Bošeľová. Medzi obyvateľ−
kami Novej Vsi vládla počas celé−
ho večera uvoľnená atmosféra, pri
ktorej zabudli na každodenné sta−
rosti a problémy a aspoň trochu sa
odreagovali. Pri odchode domov
vyjadrili poďakovanie za pekný kul−
túrny program a občerstvenie a už
teraz sa tešia na budúci rok.
Novoveské ženy vedia, že ich sta−
rosta bude na svoje obyvateľky −
všetky matky určite opäť myslieť.  

−EDIT−

Všetky novoveské mamičky si uctili pekným slovom 
Sú trpezlivé, chápavé, milé a obetavé, od malička nám ofúkavajú naše "boľačky", tešia sa z našich ú−
spechov a trápia sa pre naše starosti − skrátka naše mamy. Najčastejšie sa pri vyslovení slova mama vy−
norí v našich mysliach tá jedinečná žena, ktorú má každý z nás len jednu − jedinú na celučičkom svete.
Pekné spomienky na svoju už nebohú maminku má aj starosta obce Nová Ves Štefan Paholík, ktorý si
ju po celý jej život veľmi vážil pre jej pracovitosť a starostlivosť o rodinu. Ona svojmu synovi v ťažkej do−
be v 50−tych rokoch, keď ženy museli ťažko robiť na poliach a neexistovali výhody ako jasle alebo ma−
terské školy, vštepila veľa citlivosti, dobrosrdečnosti,  lásky a pochopenia aj pre ostatných ľudí. Aj toto
jeho krásne vyznanie zaznelo v deň venovaný matkám v Novej Vsi.

A

Novoveské deti (zľava) Jazmínka Botošová, Lukáš Hrubčo, Šimon
Mesároš, Tobias Botoš, Sebastián Kikona navštevujúce ZŠ v
Sklabinej sa predstavili s recitačným programom, ktorý s deťmi
pripravila riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Pavlovová. 

Pestrý program, v ktorom deti vystúpili, potešil každú novoveskú mamičku i starkú 
a vidieť svoje ratolesti neodolali ani niektorí oteckovia

Štefan Paholík, 
starosta Novej Vsi
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Vyrazili sme spred školy o ôsmej
ráno a už vtedy sme sa mohli tešiť
na krásne počasie, ktoré nám sľu−
bovalo poriadne teplé ráno. Po ne−
celej hodine cesty sme dorazili na
miesto. Cesta tam miestami vyze−
rala, ako by sme išli na koniec sve−
ta a po vystúpení z autobusu sme
sa tak trošku aj cítili − v budove

pred nami boli vystavené 4 kmene
obrovských skamenených prave−
kých stromov. Cestou z parkoviska
ku vchodu sme míňali "pravekú"
záhradu, odkiaľ skade nás pozoro−
vali rôzne prehistorické príšery. Po
vstupe do areálu sme sa na chvíľu
ocitli na dne pravekého mora
Tethys. Neskôr sme sa dostali na

jeho pláž, kde sa nachádzal tropic−
ký les a zvyšky niekoľkých stromov
sme mohli pozorovať skamenené v
lávovom prúde. Neďaleko odtiaľ sa
nachádzalo koryto vyschnutej pra−
vekej riečky, ktorého bahnité dno a
okolie skamenelo a zachovali sa v
ňom stovky stôp pravekých zvierat.
Ďalej sme sa dostali ku stromu,
ktorý (kým ho ľudia takmer úplne
nerozobrali), meral vyše 70 metrov
a jeho zvyšky sa nachádzali v
dvoch samostatných budovách, a
aj mimo nich. Na záver prehliadky
nás čakalo ďalšie skamenené bah−
nité koryto riečky a jej okolie. Tam
sme mohli pozorovať aj také kurio−
zity ako bahno, v ktorom sa odtla−
čili dažďové kvapky či skamenený
trus pravekých zvierat. Úplne na
záver nám premietli krátky 3D film,
v ktorom nám boli predstavené nie−
ktoré z tunajších pravekých zvierat.
Jediným problémom bolo, že film
bol len v maďarskej verzii. 
Cestou na parkovisko sme sa pre−
šli už spomínanou pravekou záhra−

dou, kde sa decká vyšantili na ver−
ných kópiách niekoľkých prave−
kých zvierat. Na všetky sa dalo vy−
liezť, čo takmer všetci využili.
Nakoniec sme sa z tohto "jurského
parku" dostali na parkovisko, kde
nás čakali posledné dva body na−
šej exkurzie. Najprv sme žiakom
dopriali zážitok z 4D kina.
Nakoniec neodolali ani učiteľky, a
tiež sa nechali prehovoriť na jedno
premietanie. Našťastie, v tomto ki−
ne už mali aj slovenskú verziu. No
a na záver sme našich piatačikov
„vytrepali“ na asi 10 m vysokú la−
novú dráhu, ktorá sa hadila pome−
dzi stromy v dĺžke asi 150 m.
Niektorým sa evidentne zdala byť
omnoho vyššia, dokonca ju odhad−
li až na 180 m (že, Zdenka, ☺). No
a po tomto poslednom adrenalíno−
vom zážitku a krátkom vybláznení
sa na detskom ihrisku, sme sa plní
elánu, zážitkov a suvenírov vrátili
domov.

−Mgr. PETER BOBÁĽ−

Koncom apríla sa žiaci piatych ročníkov z II. ZŠ  vydali na exkurziu do dedinky Ipolytarnóc v Maďarsku. Nachádza sa tam nálezisko prave−
kých fosílií. Je to miesto ideálne na nenáročné školské aj rodinné výlety − je blízko, je lacné a deťom sa páči. Dôkazom toho je, že piataci
z našej školy Ipolytarnóc navštívili už štvrtý rok po sebe. A záujem o túto exkurziu je aj medzi žiakmi vyšších ročníkov.

Cesta do praveku − pár kilometrov za hranicami

Pre tých, čo mali veľa energie bolo pripravené detské ihrisko

Piatačky Kika (vľavo)
a Shadya pri venčení

pravekých zvierat

Lanová dráha −
len pre odvážnych

SUPER PONUKA − 
L E T N É  K U R Z Y  A N G L I Č T I N Y  L E T N É  K U R Z Y  A N G L I Č T I N Y  
S  A M E R I C K Ý M I  L E K T O R M IS  A M E R I C K Ý M I  L E K T O R M I

Už pätnásty rok Vám ponúkame konverzačné kurzy angličtiny
s lektormi z USA. Tohtoročný sa uskutoční v dňoch 15. − 19. júla 2013
v priestoroch II.ZŠ Škultétyho vo Veľkom Krtíši v čase od 9.00 do
14.30 hod. Účastníci budú rozdelení podľa svojich znalostí do skupín
(od úplných začiatočníkov až po pokročilých). Účastnícky poplatok je
30 eur (obedy, prenájom priestorov, učebné materiály….) alebo 20
eur� (bez obedov).
Od 21. − 27. júla 2013 bude následne prebiehať na Chate Račkova

v Západných Tatrách pobytový anglický tábor s americkými lektormi.
Účastnícky poplatok je 110 � (ubytovanie s plnou penziou). Doprava
je možná individuálna alebo zabezpečíme autobusovú dopravu (15−
20�). Počet je limitovaný na max. 70 účastníkov nad 14 rokov.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.6.2013 na tel.č. 4512974 alebo
e−mailom na inslovakia@stonline.sk, príp. v naliehavých prípadoch
na 0907 169 875.   

MZ YMCA VK  v spolupráci s IN Network Slovakia, n.o. 
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Mestské kultúrne stredisko
vo V. Krtíši Vás pozýva 

na  divadelnú hru 
JÁÁÁNOŠÍÍÍK 

PO TRISTO ROKOCH 
alebo ŠTEDRÝ 

JÁNOŠÍKOVSKÝ VEČER, 
dňa 12.6.2013 o 19:00 hod. do
kultúrneho domu vo V. Krtíši.

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 
DIVADLO uvádza svoju

najslávnejšiu hru s pôvodnými 
textami z roku 1970, 

no v modernej scénickej podobe.
Vstupné v predpredaji 11 Eur je

v MsKS vo V. Krtíši počas 
pracovných dní, tel.č.

047/4831376, 4830347.
V deň predstavenia sa zvyšuje na 13 Eur.

SPIEVANKOVOSPIEVANKOVO
27. 10. 2013 o 17:00 hod.
KD vo Veľkom Krtíši

Vstupné v predpredaji 5 eur ( aj rezer−
vovanie vstupeniek) je v MsKS vo V.
Krtíši od 3. júna 2013. Rezervácia vstu−
peniek bude platiť len 2 dni. Po tejto le−
hote automaticky idú znovu do pre−
daja.Deti do 1 roka majú vstup zdarma
− nutné preukázať vek dieťaťa.

Na vrchole Lysca sme sa s
elánom pustili do práce, čo
sa nám krásne podarilo.
Potom sme si opekali klobás−
ky a iné pochúťky a v príjem−
nej atmosfére sme si sprí−
jemnili krásne chvíle v pek−
nom prostredí. 
Výstupu sa zúčastnilo 40 ú−

častníkov z Dolnej Strehovej
a okolitých obcí. Som spokoj−
ný, že naša účasť z roka na
rok narastá a veľký záujem o
výstup majú aj mladí ľudia.
Chcem sa poďakovať našim
sponzorom, bez ktorých by
sme tento výstup nemohli
zorganizovať. Moje poďako−
vanie patrí všetkým zúčast−
neným a teším sa na ďalší
ročník.  

− Text: JÁN SUJA,
predseda ZO SZZP, 

D. Strehová, 
foto: JOZEF GAZDÍK −  

DEŇ DETÍ − Amfiteáter
vo Veľkom Krtíši dňa

31.5 2013 od 17.00 hod.
Program: − tanečno − animačný
program ZUŠ Veľký Krtíš,  súťaže
pre deti ( I. cena horský bicykel), −
ukážky práce vojakov − Ústav špe−
ciálneho zdravotníctva a výcviku
Lešť, premietanie filmu KOCÚR V
ČIŽMÁCH (na amfiteátri o 20:30
hod.) V prípade nepriaznivého počasia
sa program ruší a film "Kocúr v čižmách"
bude premietnutý v Kine Baník o 19:00
hod. Vstup do kina je na Karty mesta.

KRTÍŠSKY ORIEŠOK
Výstava krížencov a psov bez ro−

dokmeňa. Amfiteáter vo V. Krtíši dňa
8.6.2013 od 14:00 hod. Rôzne kate−
górie: možnosť prihlásiť sa s akýmkoľ−
vek psom bez preukazu pôvodu za vý−
stavný poplatok 5 eur. Prihlášky, pro−
pozície a bližšie informácie na výstavu
na www.velky−krtis.sk  alebo na t.č.:
047/4831376, 4830347. Bohatý prog−
ram: tanec so psom, ukážky športovej
kynológie, informačné stánky s odbor−
ným poradenstvom,detský kútik.
Súťaže: "Dieťa a pes", "Najväčší ta−
lent",... 
Moderuje: Janka Hospodárová.
Vstup so psom do areálu bude umož−
nený len po predložení platného očko−
vacieho preukazu v súlade s platnými
veterinárnymi predpismi v SR. Vstup
pre návštevníkov zdarma.

Na Lysci pookriali na tele aj duchu
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Dolnej Strehovej zorganizovala 4.
mája 4. ročník výstupu na kopec Lysec na počesť boja víťazstva nad fašizmom. Výstup začal ráno o
ôsmej v D. Strehovej a autobusom sme sa premiestnili do obce Lentvora a odtiaľ sme pešo absolvo−
vali výstup na vrchol v nadmorskej výške 716 m n. m.  Vzali sme so sebou aj pracovné náradie, aby
sme si mohli zveľadiť a skrášliť ohnisko, lavice a posedenie.

Výstupu sa zúčastnilo
40 účastníkov z Dolnej Strehovej

a okolitých obcí 

P R E D P R E D A J !
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Rokovanie členov ZO otvoril
Ing. Milan Laurík, ktorý privítal
všetkých prítomných členov ZO a
predstavil im mjr. Mgr. Katarínu
Nékiovú, referentku Okresného
riaditeľstva PZ vo V. Krtíši.
Hovorila prítomným o zabezpe−
čovaní a ochrane majetku pred
podvodníkmi, zlodejmi i o preven−
tívnej ochrane seniorov pred rôz−
nym nebezpečím, ktorému môžu
byť vystavení. Svojou prednáš−
kou obohatila členov ZO o dôle−
žité informácie a poradila im, ako
majú zvýšiť svoju bezpečnosť do−
ma i na ulici, ako predchádzať to−

mu, aby sa stali obeťami trestné−
ho činu.   

Po tejto prednáške pokračovala
schôdza podľa programu, ktoré−
ho ďalším bodom bolo vyhodno−
tenie plánu činnosti v roku 2012.
Jeho jednotlivé úlohy boli úspeš−
ne splnené hlavne pri usporiada−
ní 15−ho ročníka okresného dňa
zdravotne postihnutých v našom
okrese, kedy veľkokrtíšska
Základná organizácia dobre
zvládla úlohu hostiteľa za podpo−
ry niekoľkých subjektov.

V náväznosti s plnením činnos−
ti ZO SZZP za uplynulý rok bola

prerokovaná aj finančná správa,
ktorá obsahovala podrobné príj−
my a výdavky za rok 2012 a
schválený bol aj finančný rozpo−
čet na rok 2013. 

V tomto roku plánuje ZO usku−
točniť rekondičný pobyt do kúpe−
ľov v maďarskom Egri, a aj do
kúpeľov v Dudinciach, návštevu
kultúrnych podujatí, ktoré sa bu−
dú konať vo V. Krtíši ako aj vlast−
ný športovo − branný deň.  
Nezabúdajú ani na vzdelávanie

svojich členov a pripravujú pred−
nášky z oblasti zdravotníctva a
sociálnych vecí.   
Na záver sa všetkým prítomným

predseda ZO SSZP  Ing. M.
Laurík poďakoval za činnosť v u−
plynulom roku i za účasť na VČS
a pozval prítomných na malé ob−
čerstvenie. 

V ten istý deň zasadala aj
Okresná rada SZZP, ktorá sa o−
krem iného zaoberala členskou
základňou v okrese. V súčasnej
dobe je v našom okrese 14 zá−
kladných organizácií SZZP, ktoré
združujú približne 750 členov.
Okresná rada i samotní členovia
SZZP by  uvítali, keby sa aj v ďal−
ších obciach nášho okresu vytvo−
rili ZO. V tomto by mohli pomôcť
a iniciovať ich vznik starostovia
obcí, v ktorých bývajú zdravotne
postihnutí občania, aby sa mohli
stretávať, navzájom si pomáhať a
radiť sa  s obyvateľmi nášho o−
kresu s rovnakými, alebo podob−
nými ťažkosťami a problémami. 

− VÝBOR ZO SZZP −  

VIETE, NA AKÉ 
ZĽAVY MÁTE NÁROK? 

Zdravotne postihnutí občania môžu na
príslušnom Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny požiadať o rôzne príspev−
ky. Ponúkame ich prehľad: 

KTO JE ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÝ?

"Za osobu s ťažkým zdravotným po−
stihnutím sa považuje taká, ktorej mie−
ra funkčnej poruchy, teda nedostatok
telesných, zmyslových či duševných
schopností, je najmenej 50 percent a z
hľadiska predpokladaného vývoja
zdravotného postihnutia bude trvať
dlhšie ako rok."  

O  preukaze zdravotne postihnutého ob−
čana rozhoduje miestny úrad práce, soci−
álnych vecí a rodiny prislúchajúci k mies−
tu vášho bydliska. 

AKO NA TO?
Na požiadanie o príspevok musíte mať

žiadosť, ktorú získate na úrade práce, so−
ciálnych vecí a rodiny. Nárok však nevzni−
ká automaticky, musíte predložiť ďalšie
dokumenty: vyjadrenie posudkového leká−
ra, aktuálny lekársky nález − nie starší ako
6 mesiacov, majetkové pomery potvrdené
matrikou, potvrdenie o príjme za predchá−
dzajúci rok, občiansky preukaz, preukaz
ZŤP − ak ho máte.
Tieto dokumenty musíte predložiť pri pre−
kladaní vyplnenej žiadosti na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny.

Zoznam zliav 
a príspevkov pre 

zdravotne postihnutých
l S preukazom zdravotne postihnutého
občana máte nárok na zľavu pri cestova−
ní.
l ŽSR poskytujú zľavu z cestovného až
do výšky 50 % z dopravy v druhej triede.
Ak máte preukaz s červeným pruhom (so
sprievodcom) máte nárok na zľavu aj pre
neho a na prepravu v služobnom vozni.
l Väčšina autobusových dopravcov po−
skytuje taktiež zľavu z cestovného, zľavy
platia aj na sprievodcu alebo vodiaceho
psa. Zľavy sa odlišujú podľa prepravcov.
l MHD v niektorých mestách ako
Bratislava, Košice je pre zdravotne postih−
nutých zadarmo. Taktiež tu platí, že zľava
sa vzťahuje na sprievodcu, vozík alebo
vodiaceho psa.
l Pri používaní vozidla existujú úseky
diaľnic  a ciest, kde neplatíte poplatok v
prípade, ak ste na označené auto dostali
príspevok od štátu.
l Príspevok na opatrovanie
l Príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov
l Príspevok na kúpu pomôcky

a jej úpravu
l Príspevok na kúpu zdvíhacieho 

zariadenia
l Na kúpu osobného auta
l Na úpravu osobného auta
l Príspevok na opravu pomôcky
l Príspevok na prepravu
l Príspevok na osobnú asistenciu
l Príspevok na kúpu bytu
(Podrobnejšie k jednotlivým zľavám a prí−
spevkom sa ešte vrátime)

Zdravotne postihnutí 
a invalidní dôchodcovia: Zdravotne postihnutí občania mesta Veľký Krtíš rokovali

Napriek zdravotným problémom
chcú žiť plnohodnotne 

Na výročnej členskej schôdzi sa stretli členovia Základnej
organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (ZO
SZZP) vo V. Krtíši 30. 4. 2013 v jedálni Gastro Hell. Predmetom
schôdze bolo najmä vyhodnotenie činnosti a hospodárenie za
rok 2012, ako aj schválenie rozpočtu a činnosti na rok 2013.

Mjr Mgr. K. Nékiová
hovorila prítomným
aj o zabezpečovaní
a ochrane majetku
pred podvodníkmi

Výročná členská schôdza mala bohatý program

Za predsedníckym stolom, zľava: Jaroslava Ubrankovičová,
Marika Juhászová a Ing. Milan Laurík
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V minulosti mali Modrokamenčania
možnosť tešiť sa z ozdobeného
zeleného mája na Mariánskom
námestí, neskôr sa máj hrdo tý−
čil na hradných múroch. Po re−
konštrukcii Lipového námestia
padla voľba na postavenie mája
práve tam. Obnovené námestie
ponúka priestor pre usporadú−
vanie podobných akcií.  Je prí−
jemným miestom na chvíle pre−
chádzok a oddychu. 

Stavanie mája bolo peknou
príležitosťou spoločne sa stret−
núť, porozprávať a pozrieť si vy−
stúpenia modrokamenských de−
tí a žiakov a podporiť aj
Hradčianku, ktorá otvorila kul−
túrny program. Veľmi pekné
pásmo o stavaní mája si pripra−
vili deti z materskej školy a 1.
ročníka základnej školy pod ve−
dením učiteľky Hildegardy Sany.
Malé dievčence sa spoločne s
chlapcami roztancovali okolo
mája a priniesli na námestie ra−
dosť a potešenie. Celý program
sa niesol v znamení folklóru. Na
husliach zahrali ľudové piesne
Peter Bartoš a Roland
Bubenčík, žiaci ZUŠ Modrý
Kameň. Po nich sa predstavili
ľudovými tancami zverenci
Lýdie Takáčovej a ľudová hud−
ba. Programom sprevádzala
Dominika Gughová.  

Po kultúrnom programe prišiel
rad na postavenie mája.
Hokejbalisti sa ukázali byť dob−
re vyšportovaní a postaviť máj
nebol pre nich žiadny problém.
Organizátori ponúkli návštevní−
kov pohárikom vínka a chutnými
pagáčmi, ktoré upiekli šikovné
kuchárky zo školskej jedálne. 
Vyzdobený strom krášli Lipové

námestie v Modrom Kameni po−
čas celého mája. A ako odznelo
v príhovore primátora Ing.
Aladára Bariaka: Nájdime si čas
prejaviť lásku. ktorá je v každom
z nás nielen v máji, ale po celý
rok!

− MÁRIA BALÁŽOVÁ − 

Vystúpenie detí z materskej školy a 1. ročníka

Mladí modrokamenskí hokejbalisti pri stavaní mája

Na tom našom dvore rastie máj zelený...
V Modrom Kameni od piatku 26. apríla 2013 zdobí Lipové námestie máj, ktorí postavili 

pre dievčence modrokamenskí mládenci − máj, symbol zrodu života a lásky. Hoci ho bude zdobiť 
už len pár dní, pripomeňme si z pera našej dopisovateľky M. Balážovej, čo sa pri jeho stavbe dialo.

Kultúrny program otvorila DH Hradčianka

Nechýbali ľudové tanci i hudba

Spestrením boli aj malí huslisti Peter
Bartoš a Roland Bubenčík zo ZUŠ
Modrý Kameň
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Program sa začal besedou o čin−
nosti, práci, aktivitách, radostiach i
starostiach útulku aktívnej členky a
vedúcej Kataríny Ferenczovej.
Následne sa pracovník kynologic−
kého klubu za sprievodu šikovného
vlčiaka Adama popýšil, ako krásne
sa dá vycvičiť psík, čo všetko
zvládne pomocou tréningu, upo−
zornil žiakov na správne zaobchá−
dzanie a starostlivosť, ktorú si kaž−
dé zvieratko zaslúži. Milým
spestrením bola možnosť priameho
kontaktu so psíkom, ako aj nemalá
finančná čiastka, na ktorú sa skla−
dali všetci žiaci i zamestnanci ško−
ly, a  ktorá snáď pomôže zabezpe−
čiť chod útulku, zlepší a spríjemní
pobyt jej obyvateľov. 

Príslušníci Odboru zabez−
pečenia Výcvikového pries−
toru Vojenského obvodu
Lešť, Odboru zdravotnej
starostlivosti a Oddelenia
dopravy prispeli v rámci pri−
praveného programu static−
kými ukážkami a prezentáci−
ou vojenských činností.  Ing.
Jozef Čopko žiakom vysvet−
ľoval, ako sa orientovať v te−
réne  pomocou mapy, rotmaj−

ster Milan Vajda vysvetlil niektoré
kritické situácie, ktoré môžu nastať
počas vychádzok v prírode, a ako
ich zvládať. Poručík Michal Dudáš,
rotný Karol Kugler a čatár Tibor
Kožík ukázali žiakom základné
hmaty a kopy sebaobrany.

Počas ukážok mali žiaci možnosť
vyskúšať si ošetrenie zraneného
kamaráta a z dostupných materiá−

lov pripraviť zraneného na trans−
port k sanitke, ktoré im vysvetlila a
názorne ukázala zdravotná sestra
Mgr. Simona Šprlová. No pravde−
podobne najzaujímavejšou ukáž−
kou vojakov počas celého progra−
mu bolo prepadnutie vozidla a
transport zraneného vojaka do
priestoru, kde ho mohli ošetriť.

Deň Zeme priniesol krásne zážit−

ky, čo bolo vidieť aj na usmiatych
tvárach žiakov našej školy. Deti
spolu s vyučujúcimi absolvovali
osemkilometrovú túru, presúvali sa
na jednotlivé stanovištia v prírod−
nom teréne v malebnom prostredí
čebovského chotára až ku
Kosihovskému rybníku. Myslíme si,
že je dôležité aj v rámci Dňa Zeme
upozorniť na krásy nášho regiónu,
viesť žiakov popri učení aj k pohy−
bu a pobytu v prírode.

Riaditeľka školy Mgr. Mária
Srančíková a starosta Čeboviec
Ladislav Martin v závere poďako−
vali vojakom a zamestnancom
ÚŠZV Lešť za ich profesionálny prí−
stup  a program, ktorým spestrili
bežné dni detí v škole.

Osobitné poďakovanie vyjadruje−
me PhDr. Petrovi Tischlerovi za ko−
ordináciu projektu, spoluprácu a
tvorivé nápady pri realizácii tohto
vydareného dňa.  Bolo by krásne,
keby sa takéto dni, ktoré sme ten−
to rok pripravili s Ing. Perlou Jaskó,
stali prirodzenou súčasťou našej
školy aj v budúcnosti.

Text: Mgr. ANETA KLADIVÍKOVÁ,
Foto: PhDr. PETER TISCHLER 

Deň Zeme pod taktovkou útulku a vojakov z Lešti
Na základe tradičnej akcie na  Základnej škole s materskou školou Čebovce pri príležitosti Dňa Zeme  30. 4. 2013 prijali pozvanie 

pracovníci útulku v Lučenci spolu s kynologickým klubom, ako aj  profesionálni vojaci a zamestnanci ÚŠZV Lešť. 

Tohtoročný Deň Zeme ostane pre čebovských 
školákov určite nezabudnuteľný


