
Hoci by sme si ako dávali pozor
na svoje veci, môže sa stať, že ne−
šťastnou náhodou čosi − kdesi zapo−
trošíme a nájdeme až neskôr a v
horšom prípade stratíme a už málo−
kedy nájdeme. Najnepríjemnejšie je
stratiť peňaženku s peniazmi, dokla−
dy, či kľúče. Zažil to pred mesiacom
aj 49−ročný Jaroslav Gregor z
Veľkého Lomu. Keď si dával svoje
auto do opravy, stratil pri autoservi−
se na Baníckej kľúč od domu. Kľúč
ale "padol do oka" pozornej
Veľkokrtíšanke − predavačke au−
toservisu BÁŇAY, ktorú napadlo, že
ho prinesie k nám − do redakcie.
Samozrejme, všetky nájdené veci,
ktoré k nám prinesiete, zaraďujeme
do rubriky Straty a nálezy v rámci
občianskej inzercie, no neuvádzame
ich bližší popis. Je to preto, aby sme

podľa opisu skutočného majiteľa ve−
deli vydať nájdenú vec do pravých
rúk.   Túto rubriku si, našťastie, v na−
šich novinách (určite s nádejou, že v
nej nájde, čo hľadá), prečítal aj pán
Jaroslav, ktorý je našim čitateľom.
Tak sa dozvedel, že jeho kľúč niekto
našiel, a že je u nás, v Pokroku.
Hneď sa osobne informoval a bol
veľmi natešený, keď svoj kľúč s prí−
veskom, ktorý nám podrobne opísal,
sme mu ukázali. Vraj to bolo prvý−
krát, čo niečo stratil. Pán Jaroslav
nezabudol poďakovať a zároveň po−
dotkol, že ho to potešilo o to viac, že
nebude musieť meniť novú zámku
na dverách.                    − EDIT −

Pokrokové straty 
a nálezy 

Nielen pri rôznych akciách, stret−
nutiach a výjazdoch nám rozprávate
o tom, čo vás teší a trápi. Častokrát
k nám prídete do redakcie spontán−
ne po nejakej, pre vás mimoriadnej
udalosti − či už radostnej − ak vďaka

niekomu alebo niečomu nájdete ďal−
ší zmysel života, alebo smutnej, ak
niekoho navždy stratíte. Iste viete,
že pred rokmi bola naša redakcia i−
niciátorom zriadenia vysunutej kan−
celárie verejného ochrancu práv,
ktorého právnici sa vám snažili po−
môcť. Vždy vás usmerňujeme, že ak
sa chcete na niekoho sťažovať, mu−
síte začať priamo u kritizovaného.
Niekedy sme sprostredkovateľom
vašej sťažnosti my, a žiaľ, niekedy v
ojedinelých prípadoch, sa odpovede
od kompetentných a hovorcov ne−
dočkáme. Váš aj náš čas je navždy
stratený. O to viac nás teší ak náj−
dete pochopenie a pomoc všade
tam, kde na to, ako občan, máte
právo. Želáme si, aby bol aj naďalej
pre vás Pokrok nielen týždenník,
kde si vždy pravidelne v pondelok
nájdete zhrnutie predchádzajúceho
týždňa, ale aby bol pre vás spoľahli−
vý spoločník a kvázi "bútľavá vŕba",
ak niečo stratíte. 
Len príjemné nálezy a čo najmenej

strát želá R.HORNÁČEKOVÁ 
− šéfredaktorka Pokroku  

noviny.pokrok@stonline.sk 
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Obyvatelia susedných domov
okamžite zavolali Rýchlu zdra−
votnícku pomoc i hasičov. Lekár
RZP mohol však už iba konšta−
tovať, že vodič utrpel zranenia
nezlučiteľné zo životom. Keďže
telo bolo sčasti zakliesnené pod
vozidlo, privolaní hasiči postavi−
li dodávku na kolesá a potom te−
lo nebohého mladíka vytiahli z
auta. Príslušníci dopravnej polí−
cie nehodu zdokumentovali, ale
o príčinách v tej chvíli nechcel
nikto hovoriť. Pravdepodobne
sa však vodič dodávky, 22−roč−
ný József L. zo Želoviec, vracal
zo služobnej cesty do V. Krtíša,
kde parkoval so služobnou do−
dávkou Ford Tranzit. Na ceste
I/75 pri obci Kosihovce smerom
od Opavy, po tom čo zišiel z
kopca, pravdepodobne vo vyso−

kej rýchlosti nezvládol riadenie
a v pravotočivej zákrute dostal
šmyk. Následne vyletel z cesty
na pravej strane v smere jazdy,
kde narazil do stromu. Vplyvom
nárazu sa auto prevrátilo na
bok. Náraz bol taký prudký, že
dodávka sa na boku šmýkala až
na ľavú stranu vozovky, kde na−
razila do protiľahlého svahu.
Okno na dverách na strane vo−
diča bolo, pravdepodobne, otvo−
rené a podľa všetkého sa hlava
vodiča šúchala po vozovke. Po
zdokumentovaní nehody po−
mohli príslušníci HaZZ naložiť
telo pracovníkom pohrebnej
služby a naložiť havarované au−
to na vozidlo odťahovej služby.
Na vozidle vznikla škoda za asi
5000 eur.

TEXT A FOTO: −P. GAŠPAROVIČ−

Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom
Krtíši organizuje ďalší odber krvi pod názvom SVETOVÝ

DEŇ DARCOV KRVI, na ktorý vás srdečne pozýva 7.6.2012.
Odber sa uskutoční na novej baníckej slobodárni (Nemocničná 4) v
priestoroch GASTROHELL vo Veľkom Krtíši od 7.30 do 10.00 h. Ak ste
prvodarca budete potrebovať občiansky preukaz a kartu poistenca, ak
ste už darca musíte si doniesť preukaz darcu, kartu poistenca a občian−
sky preukaz. Nezabudnite na pitný režim ako aj na ľahké raňajky.
Prosíme vás pred odberom krvi nefajčiť, nakoľko je potom vaša krv zne−
hodnotená.  − J. UBRANKOVIČOVÁ,   predsedkyňa MS SČK V. Krtíš −  

Pri troch dopravných nehodách mo−
torových vozidiel a jednej nehode
motocyklistu zasahovali príslušníci
Hasičského a záchranného zboru
(HaZZ) z V. Krtíša počas 21. týždňa
tohto roka. Najskôr v pondelok
21.5. oznámili dopravnú nehodu z
Príboja. Po príchode na miesto ha−
siči zistili, že pri obytnej časti obce
je prevrátená dodávka Peugeot
Boxer, z ktorej unikali prevádzkové
kvapaliny.

Druhú nehodu v týždni oznámili
hasičom 23.5. z V. Krtíša. Mimo
štátnej cesty skončila Škoda
Octávia a o 2 dni neskôr 25.5. za−
sahovali pri čerpacej stanici Shell
vo V. Krtíši, kde  sa zrazili Fordy
Focus. Pri všetkých troch nehodách
hasiči po príchode na miesto urobi−
li protipožiarne opatrenia, zamedzili
uniku prevádzkových kvapalín a od−
tiahli vozidlo na bezpečné miesto.

Motocyklista havaroval 27.5. v ka−
tastri M. Krtíša. Hasiči zranenému
poskytli predlekársku pomoc a po−
mohli motocyklistu naložiť na nosid−
lá a do auta RZP. 

Požiar veľkokapacitného kontajne−
ra v obci Závada ohlásili na ope−
račné stredisko OR HaZZ pomocou
linky 112 v pondelok 21.5. Hasiči
na likvidáciu požiaru v kontajneri
použili jeden vysokotlaký prúd vo−
dy. Škoda, ktorá vznikla pri požiari−
je približne 200,− eur.  
− npor. Ing. Dušan DRIENOVSKÝ −

POLÍCIA

Zo služobnej cesty sa už domov nevrátil
Obyvatelia Kosihoviec sa 30.5. už pomaly pripravovali na pokojný
stredajší večer. Dokončievali práce v záhradkách, keď okolo sied−
mej hodiny v rodinných domoch a záhradách pri hlavnej ceste po−
čuli pišťanie pneumatík. Následne bolo počuť prudký náraz a škrí−
panie plechov. Rýchlo vybehli na hlavnú cestu I/75, kde ich čakal
šokujúci pohľad. Na ceste ležala na boku krížom na cestu dodávka,
ktorá bola prednou časťou zakliesnená v protiľahlom svahu. V do−
dávke bolo telo mladého vodiča, ktoré však už nejavilo známky ži−
vota.

Józsefovi L. zo Želoviec chýbalo domov už len 24 km. Smrť však
bola rýchlejšia a vystriehla ho pri Kosihovciach. V havarovanej do−
dávke mu nedala žiadnu šancu na prežitie. Na dolnej fotografii pra−
covníci pohrebnej služby odnášajú telo nebohého mladého muža

TÝŽDEŇ V ZNAMENÍ
NEHÔD

V ZÁVADE HORELI SMETI Oznamujeme dobrovoľným darcom krvi

Rubrika Straty a nálezy má odozvu 

Šťastný majiteľ nájdeného 
kľúča Jaroslav Gregor 

z Veľkého Lomu
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18.5. Natália zo S. Plachtiniec,  23.5. Maxim z
Vinice, Michal z M. Kameňa, Liliana z Mule,
Ivana z M. Kameňa, 25.5. Denis z V. Krtíša,

27.5. Roman z Obeckova, Filip z Kosihoviec 

Narodili sa

9.6. Július Gőrči, 10.6. Pavel Backa
Jubilujúci 

Veľkokrtíšani

16.5. Marcela Hatalová, nar. v r. 1947 z
Čelár, 17.5. Mária Báťková, nar. v r.

1922 z V. Krtíša, Ladislav Rádler, nar. v r. 1938 z Vinice, 18.5. Ján
Košík, nar. v r. 1932 z Chrastiniec, 19.5. František Pintér, nar. v r.
1935 z Chrastiniec, 20.5. Irena Čiefová, nar. v r. 1944 z V. Krtíša,
21.5. Augustín Čapliar, nar. v r. 1932 z V. Krtíša, 24.5. Katarína
Káššayová, nar. v r. 1933 z M. Kameňa, 25.5. Ján Kováč, nar. v r.
1927 z Kiarova, 26.5. Marie Torňošová, nar. v r. 1946 z V. Krtíša,
Peter Kmeť, nar. v r. 1955 z Čelár − Kirti, Mária Kupková, nar. v r.
1917 z M. Kameňa, 27.5. Zuzana Slúková, nar. v r. 1924 z Hrušova,
28.5. Elena Sisterová, nar. v r. 1938 z Bušiniec, Ladislav Dörď, nar.
v r. 1957 z Čeboviec, 29.5. Ivan Zaťko, nar. v r. 1942 z V. Krtíša 

Opustili nás

4.6. Lenkám, 5.6. Laurám, 
6.6. Norbertom, 7.6. Róbertom, 

8.6. Medardom, 9.6. Stanislavám, 
10.6. Margarétam

Blahoželáme

Krásnych 80 rokov sa dožíva 6.6.2012
pani EVA MÄSIAROVÁ zo Záhoriec. 

"Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zá−
zrak milosti a najkrajší dar Pána. Aj my
dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu
mamičku od Pána z nebíčka. Nech jej dá
dar zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu ra−
dostne ešte dlho žila. Našej milej jubi−
lantke srdečne blahoželáme!" Sestra
Marta, dcéra Zlatka, syn Paľko s manžel−
kou, vnúčatá Simonka a Tánička s pria−
teľmi, Darinka s priateľom a Zuzka, pra−
vnúčatá Dominka, Netka, Kristínka,

Tomik a Teo a prapravnúčatá Barborka  
a Samko starkú bozkávajú.

"Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme
dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou

na Teba spomínať." 
Rok uplynie 7.6.2012, kedy sme 

sa navždy rozlúčili s našim milovaným
manželom, otcom a starým otcom 

JOZEFOM NÉMETHOM z Chrastiniec. 
S láskou spomínajú: manželka, dcéry, 

zaťovia, vnuci a ostatní príbuzní.

ODIŠIEL TAM, ODKIAĽ NIET NÁVRATU

"Keby sa tak dal vrátiť ten čas, dotknúť
sa Ťa dlaňou a počuť Tvoj hlas.

Deň po dni sa míňa v smutnom kalen−
dári... Rok s rokom si podá ruku zas.

Ani čas nezmazal bolesť ukrytú v nás..."
So smútkom v srdci si 9.6.2012 

pripomíname 5.výročie úmrtia našej 
milovanej maminky a starkej 

MARGITY GODOVEJ 
z Veľkého Krtíša, 

ktorá nás opustila vo veku 57 rokov. 
S láskou a úctou na Teba spomínajú 

dcéra s rodinou, syn a všetci príbuzní. 

SPOMÍNAME...

"Dala nám život, dala nám lásku, dala
nám všetko, čo mohla nám dať.

Ale už nie je, odišla... A nám zostali len
krásne spomienky." 

Dňa 4. júna 2012 uplynie deväť rokov, 
čo nás navždy opustila naša 

milovaná mamka 
BETKA MINÁRIKOVÁ z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou spomínajú 
deti s rodinami.

ZOSTALI LEN KRÁSNE SPOMIENKY

"Večer, keď slnko Zem opustilo, 
Tvoje srdce sa navždy zastavilo. 

Odišiel si tichou tmou, tíško so svojou bolesťou." 
Desiateho júna to bude rok,

kedy budeme s bolesťou v srdci smútiť
nad tragickým odchodom nášho

milovaného syna, brata, manžela a ocina 
ZOLTÁNA MERICU, ml., z Vrbovky

(Mikušoviec), ktorý zomrel 
vo veku 36 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú: rodičia, bratia Tomáš a Peter, 

manželka so synom Zolkom, staré mamy a ostatná rodina.

SLZA V OKU, V SRDCI ŽIAĽ

NECH SA JEJ V ŽIVOTE DARÍ, AKO O ŇOM SNÍVA

JÚNOVÁ KUPÓNKA

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

Meno a priezvisko:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Adresa:

Vaše telefónne číslo:.........................................................................

Je tu už  šiesta tohtoročná kupónka, ktorá bude opäť pozostávať zo
štyroch kupónov. Pravidlá sa nemenia. Stačí, keď kupóny vystrihne−
te, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete
ku nám do redakcie. Tým ste splnili podmienku zaradenia do žrebo−
vania o pekné vecné ceny.                                  VEĽA ŠŤASTIA!

JÚNOVÁ
KUPÓNKA

č.1
kupón č.2

kupón č.3
kupón č.4

Nezabudnite: Hraciu kartu s minulomesačnou
májovou kupónkou nám môžete do redakcie 

priniesť do 10.6.2012. 
Jej víťazov uverejníme v čísle 25.
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M. Opánska, ml.,: "Akoby stopova−
la. Tak sme zastavili a čakal nás
priam hrôzostrašný objav. V prie−
kope hlbokej vyše metra boli eš−
te ďalšie 4 šteniatka. Bola tam aj
krabica s nejakými handrami, v
ktorej ich pravdepodobne vyhodi−
li von. Šteniatka aj ich matka boli
také milé, že som sa pri pohľade

na ich utrpenie hneď rozplakala.
Neviem pochopiť ako ich niekto
mohol iba tak vyhodiť von."

Dievčatá hneď volali domov a po−
vedali o tomto náleze rodičom. Tí
neváhali a prišli za svojimi dcérami
na parkovisko pri obci Šúľok. 
Štefan Opánsky: "Najprv som sa
snažil priblížiť k sučke, lebo som
nevedel ako bude reagovať, či ná−
hodou nezaútočí, ak sa priblížime
k šteniatkam. Ale bola veľmi prí−
tulná, akoby vedela, že jej chce−
me pomôcť."
Veru, psia mama a−

koby vytušila, že jej a
jej 5 malým šteniat−
kam, prišli na pomoc
dobrí ľudia. Nechala
ich teda, aby jej po−
tomkov vybrali z
priekopy. Š Opánsky
musel zísť do prieko−
py a šteniatka po
jednom podávať
manželke. Psiu ro−
dinku zobrali k sebe
domov, aj keď oni

sami už majú dvoch psov. V sobotu
26.5. tak odrazu mali doma malú
psiu škôlku 8 psov. Domáci miláčik
malá Čivava Simba, malé vrešťadlo,
ako ju voláva domáci pán, sa síce
bála šteniatok, čo aj dávala hlasným
štekotom najavo, ale veľký labrador
Bendži prijal nových psích obyvate−
ľov domu priateľsky.  

Nechcete 
zachráneného psíka? 

Š. Opánsky: "Sučka i šteniatka
boli tak vyľakané, hladné a smäd−
né, že nevedeli či majú skôr jesť

alebo piť. Asi boli v
priekope dlhšiu do−
bu a celý čas ich
malá sučka ochra−
ňovala. Ak by sme
ich nezobrali teraz
domov, s veľkou
pravdepodobnos−
ťou by uhynuli.
Neviem, čo viedlo
tých ľudí, ktorí to u−
robili k takémuto či−
nu, ale želám im,
aby sa aj oni raz o−

citli v situácii ako táto psia mama
so svojimi šteniatkami."

V čase našej návštevy v rodine
Opánskych uplynuli už dva dni od
tohto nálezu a dve zo šteniatok sa
už podarilo darovať do dobrých rúk.
Pri mame tak ostali ešte dve fenky a
psík. 

Mária Opánska, st., "Toto nebol
prvý prípad, kedy sme prichýlili
opustených psíkov. Stalo sa nám
to už po tretí raz, ale ešte ani raz
sme nenašli šteniatka aj so suč−
kou. Radi by sme našli dobrých
ľudí, ktorým by sme šteniatka da−
rovali."
Ak teda máte záujem o malých krí−

žencov pravdepodobne Jack Rusel
terriéra, skúste, či tieto milé šteniat−
ka sú ešte stále v rodine
Opánskych.  

−P− GAŠPAROVIČ− 

Rodina Opánskych ich zachránila pred smrťou

l Pán riaditeľ, v našich novinách
sme uverejnili oznam o zaujímavej
športovej akcii, ktorú 12.júna organi−
zuje vaše Súkromné centrum voľné−
ho času HEURÉKA a síce
Olympijský deň. Predstavte nám
svoju inštitúciu aj to, ako vznikla tá−
to myšlienka a či po prvý raz organi−
zujete takéto podujatie. 
"Inštitúciu SCVČ Balog nad Ipľom
zriadilo o.z Heuréka Slovakia, kto−
ré pôsobí v oblasti školstva už
niekoľko rokov, hlavne v regióne
stredného Slovenska. Od
1.9.2011 prostredníctvom nášho
školského zariadenia určeného
pre všetky kategórie obyvateľ−
stva, t.j. deti, mládež, ale i dospe−
lých, zabezpečujeme  výchovno −
vzdelávaciu, záujmovú a rekreač−
nú činnosť. Periodické aktivity za−
bezpečujeme  prostredníctvom
činnosti jednotlivých záujmových
útvarov nielen v obci Balog nad
Ipľom, ale aj v regióne Veľkého
Krtíša a Poiplia. Snažíme sa ak−
tívne prispievať pri formovaní
hodnotovej orientácie detí, návy−
kom k zdravému životnému štýlu,
a to hlavne prostredníctvom te−
lesnej výchove a športu.     

Čo sa týka Olympijského dňa −
tak takéto veľké športové poduja−

tie v okrese Veľký Krtíš organizu−
jeme prvýkrát. Prípravy naň sú v
plnom prúde a hoci sa s tým spá−
ja aj množstvo povinností, teší
nás, že ako prví robíme takéto po−
dujatie pre deti v tomto regióne."

l Prečo kladie vaše centrum dôraz
predovšetkým na športové záujmo−
vé aktivity mládeže? 
" V  dnešnej pretechnizovanej
dobe sa už aj v základných ško−
lách kladie zvýšený dôraz na po−
čítačovú gramotnosť. Deti majú
čoraz menej pohybovej aktivity
nielen v mestách, ale už aj na ob−
ciach a preto považujem za ro−
zumné a nevyhnutné misky váh
udržať v rovnováhe. 

Prostredníctvom organizovaní
atraktívnych športových súťaží
pre deti a mládež ich môžeme
správne motivovať. Z tohto dôvo−
du sa nám zdala myšlienka zor−
ganizovať detský olympijský deň
v súlade s našou snahou podpo−
ry športu u detí veľmi zaujímavá.
Sekundárny efekt zorganizovania
takéhoto športového podujatia je
podporiť zdravú súťaž medzi deť−
mi, porovnať výkonnostnú úroveň
jednotlivých favoritov, vytvárať

nové, resp. udržiavať "staré"
vzťahy medzi školami a v regióne
vytvárať synergiu. V neposled−
nom rade však ide o samotnú "ra−
dosť z pohybu".

l Organizujete toto podujatie sami,
alebo v spolupráci s niekým?
"Hlavný organizátor podujatia je
SCVČ Balog nad Ipľom. Avšak
bez spolupráce a pomoci našich
partnerov a podpory sponzorov
by to nešlo. Ako prvá bola tejto
myšlienke naklonená naša do−
movská obec Balog nad Ipľom,
pán starosta Ľudovít Cséri, ale aj
zamestnanci Obecného úradu,
ktorí nie len zo svojej pozície, ale
predovšetkým ľudsky prispievajú
a iným spôsobom pomáhajú pri
organizovaní tejto akcie.
Ďalej by som chcel spomenúť a
poďakovať sa ZŠ Želovce, ktorá
nám zabezpečila multifunkčné i−
hrisko v Želovciach, predsedovi
futbalového klubu Baník V. Krtíš
Jozefovi Šarankovi, ktorý nám
poskytol futbalový štadión FK
Baník Veľký Krtíš, sekretárovi
ObFZ V. Krtíš Jánovi Černákovi,
ktorý pomohol pri zabezpečení
kvalitných futbalových rozhod−

cov, Mgr. Jánovi Petríkovi, ktorý
sa veľkou mierou podieľa na or−
ganizácii tohto podujatia. Nejde
spomenúť všetkých, chcem však
ubezpečiť, že si vážime prácu, po−
moc a podporu každého jedného
aj tých, ktorí nám držia palce.
Obzvlášť ma teší zapálenie našich
učiteľov, pracovníkov SCVČ
Heuréka a ich veľká snaha spraviť
pre deti niečo dobré a zmyslupl−
né."

l Aké je vstupné na túto akciu?
" Keďže je to akcia o deťoch a pre
deti, vstupné na túto akciu je
dobrovoľné. Ak chcete akýmkoľ−
vek spôsobom podporiť vaše −
naše deti, príďte medzi nás!
Potešíte nás svojím potleskom, či
úsmevom.
Všetci sú srdečne vítaní."

l V mene redakcie Pokrok vám ďa−
kujem za rozhovor.
"Aj ja ďakujem a som rád, že sa
vďaka našim okresným novinám
dostala do povedomia akcia pri−
pravovaná pre deti a pevne verím,
že takýchto akcií bude ešte veľa.
Veď deti sú naša budúcnosť."

− RED − RH− 

Do susedného Maďarska sa vybrala Mária Opánska, ml., (26) z Če−
boviec aj so svojou sestrou. Ich cesta však netrvala dlho. Na par−
kovisku medzi Čebovcami a Nenincami totiž dievčatá zbadali stáť
psíka s malým šteniatkom. 

Interview s riaditeľom Súkromného  centra voľného času
HEURÉKA v Balogu nad Ipľom Mgr. Jánom Demočom 

OSUD VŠESTRANNE ZDRAVÉHO 
VÝVOJA DETÍ IM LEŽÍ NA SRDCI

Š. Opánsky si nevie vysvetliť
konanie ľudí, ktorí takéto malé
stvorenia vyhodia napospas
smrti.  

Malým šteniatkam ešte stále
najviac chutí mliečko od mamy.

Môžete odolať takémuto
pohľadu? 
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veľkou vďakou sme pozvanie na
Deň otvorených dverí prijali aj my
z redakcie a poučení vlaňajškom,

kostýmy a obleky sme tentoraz nechali
doma a odeli sa do pohodlného športo−
vého outfitu, aby sme mohli dokonale
vyskúšať blahodárne účinky profesionál−
nych, nablýskaných, novotou voňajú−
cich strojov Technogym, ktorých bolo v
športovej hale nainštalovaných vyše
180. Samozrejme, nebolo v našich fy−
zických silách vyskúšať všetky zariade−
nia, ale aj z tých, na ktorých sme si za−
cvičili, by sme si určite vedeli s radosťou
vybrať ☺. Počas celého zoznamovania
so strojmi prebiehala aj prezentácia
spoločnosti Technogym na nainštalova−
ných LCD paneloch. Neskôr sme sa au−
tobusom, ktorý zabezpečoval prepravu
návštevníkov, presunuli zo športovej ha−
ly priamo do centra diania − do výrobné−
ho závodu v M. Krtíši. Tam sme sa na
vlastné oči presvedčili, ako z kusov že−
leza a rúr postupne vznikajú posilňova−
cie zariadenia, pri ktorých sa kladie dô−
raz nielen na funkčnosť ale aj na esteti−
ku a precíznosť spracovania.
Návštevníci tak mohli vidieť kompletný
proces od prípravy železa  − ohýbania,
zvárania, brúsenia, lakovania, až po ča−
lúnenie a kompletné skladanie strojov −

a to všetko s nanometrovou presnosťou.
Presvedčili sme sa, že Technogym je
jeden veľký súdržný tím, ktorý svojou
prácou žije a vie o nej aj odborne roz−
právať. 

Závodom nás sprevádzala Ing. Mária
Vraniaková. Úsmev a spokojnosť riadi−
teľa Manlia Dellaia počas celej našej ná−
vštevy odzrkadľovala pohodu celého tí−
mu. Po prehliadke závodu sme pútavý
deň zavŕšili chutným obedom a poďa−
kovaním, že sme mali možnosť nazrieť
pod pokrievku tejto malokrtíšskej firmy s
veľkým a zvučným menom vo svete,
ktorej cieľom je neustále napredovať. A
že sa to tejto spoločnosti naozaj darí,
potvrdila aj skutočnosť, že v porovnaní s
vlaňajším prvým ročníkom Dňa otvore−
ných dverí posunul Technogym tento
rok pomyslenú organizačnú latku z náš−
ho pohľadu opäť vyššie a bude mať čo
robiť, aby ju budúci rok ešte zvýšil ☺.

Ako sú spokojní s Dňom otvorených
dverí jeho samotní aktéri, sme sa opýta−
li Mgr. Zuzany Krištofíkovej, HR Clerk
firmy Technogym, ktorej sme položili
niekoľko otázok:
l Koľko pracovníkov Technogymu sa
podieľalo na príprave Dňa otvorených
dverí?
− Na Dni otvorených dverí pracovalo

116 dobrovoľníkov − našich zamest−
nancov, ktorí sa aktívne podieľali na
prípravách aj na samotnom DOD.
Len vďaka ich práci a nasadeniu sa
tento druhý ročník akcie podaril a
mohol sa vôbec uskutočniť.
l Ohromil nás počet strojov, ktoré boli
nainštalované na celej ploche športovej
haly. Koľko ich bolo a ako dlho trvalo ich
umiestnenie v hale?
− Stroje sme do športovej haly in−

štalovali približne 5 dní, bolo ich
presne 188 − o niečo menej ako je
naša denná produkcia. Tá sa pohy−
buje okolo 250 − 300 strojov za deň.
Všetko, čo ste mohli v Športovej ha−
le vidieť, bola práca našich zamest−
nancov, ktorí tomuto projektu pri−
speli nielen obrovským kusom svoj−
ho času, ale aj nasadením a pozitív−
nym prístupom.
l Kto zastupoval taliansku centrálu zá−
vodu?
− Svojou návštevou nás poctil kona−
teľ spoločnosti Claudio Piazza, ktorý
náš závod síce pozná veľmi dobre,
no napriek tomu bol milo prekvape−
ný ako sa organizácia takéhoto po−
dujatia podarila. Prišiel aj Ricardo
Marini, profesionálny tréner z
Talianska, ktorý pomáhal a radil ná−
vštevníkom počas DOD, ale aj našim
zamestnancom.
l Oproti vlaňajšku sa počet návštevní−
kov viac ako zdvojnásobil. Určite to bo−
lo zadosťučinenie príprav na toto podu−
jatie.
− Veľmi nás potešil záujem verej−

nosti a veríme, že každý z 901 ná−
vštevníkov opúšťal brány nášho zá−
vodu s dobrým pocitom. Na poduja−

tie sme pozvali okrem širokej verej−
nosti aj niekoľko osobností z regió−
nu, z ktorých aj väčšina prišla (okolo
45 ľudí). Piatok doobedu nás navští−
vili školy, ktoré si na Deň otvorených
dverí nahlásili účasť (Stredná odbor−
ná škola V. Krtíš a Spojená Škola
Modrý Kameň).  Svojou účasťou nás
však potešili aj iné školy, počnúc
malými prváčikmi.  Športovú halu
sme v piatok zatvorili o 17:00 hod.,
posledný vstup do závodu bol o
18:00. V sobotu bol posledný vstup
do športovej haly o 15:30,  posledná
prehliadka závodu začínala o 16:00
hod.
l Počas našej návštevy prebiehalo
všetko úplne hladko. Nezaznamenali
ste počas dňa nejaké problémy, či už s
organizáciou alebo s disciplínou ná−
vštevníkov?
− Sme radi, že precízne pripravené

podujatie sa odzrkadlilo aj na jeho
hladkom priebehu. Všetko bolo v ab−
solútnom poriadku, návštevníci boli
jednoducho super a oni i naši za−
mestnanci sa zabávali, všade bolo
cítiť pozitívnu energiu a wellness li−
festyle, čo nás teší asi najviac. J
Opýtali sme sa aj ďalších zamestnan−
cov, ako sú spokojní s Dňom otvore−
ných dverí:

n  Juraj Magdič, (Teamleader na
Montáži; na DOD prezentoval svoje
oddelenie a produkty Technogym) 

− Deň otvorených dverí hodnotím
veľmi dobre a som rád, že pracujem
vo firme, ktorá sa neustále snaží
usporiadať niečo aj pre širokú verej−
nosť. Je skvelé, že ľudia mohli vidieť,
vyskúšať si  naše produkty a spo−
znať našu prácu. Som rád, že som sa
mohol zúčastniť na DOD a prezento−
vať naše oddelenie spolu s mojími
kolegami.   
n Lucka Ivaničová (HR Professional;
na DOD sprievodca návštevníkov)

− Účasť na Dni otvorených dverí je
skôr radosť ako práca. Keď sme
sprevádzali ľudí našou firmou a vi−
deli sme, že ich veľmi zaujíma to, čo
sa vnútri závodu robí, je to viac než
dobrý pocit. A musím skonštatovať,
že taká dobrá atmosféra na DOD eš−
te nebola, všade vládla dobrá nálada,
zábava a samozrejme wellness a po−
hyb J.                −M. SEDLAČKO −

−FOTO: − ANTAL −

OTVORIL UŽ DRUHÝKRÁT BRÁNY ZÁVODU,
čo využilo 901 návštevníkov a pozvaných hostí

Firma Technogym oslávila prednedávnom šesť rokov existencie výrobné−
ho závodu v M. Krtíši. Podobne ako vlani, aj tentoraz pri tejto príležitosti
otvorili svoje brány verejnosti a pozvaným hosťom.  Zatiaľ čo minulý rok
sa s wellness strojmi a procesom ich výroby prišlo zoznámiť 408 návštev−
níkov, tento rok ich bolo až 901. Určite k tomuto vysokému číslu prispel aj
skvelý nápad nainštalovať stroje do mestskej športovej haly vo V. Krtíši. V
piatok a sobotu 25. − 26. 5. si tak mnohí nenechali ujsť jedinečnú príležitosť
vidieť a spoznať výrobu strojov prestížnej značky Technogym a zároveň si
na nich pod vedením skúsených trénerov mohli aj dosýta zacvičiť. 

S

Deň otvorených dverí sa Technogymu vydaril. Na jeho konci si spokojní organizátori 
mohli zatlieskať, veď ich navštívilo vyše deväťsto návštevníkov. 
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Aj títo usmiati maturanti zo 4. A Obchodnej akadémie Modrý Kameň onedlho vykročia do reálneho života. Im, ako aj všetkým maturantom
v našom okrese želáme, aby sa čo najlepšie v praxi uplatnili, aby našli zmysel života a prípadne, aby nám niekedy, ak dosiahnu  nejaký
mimoriadny úspech v živote, dali vedieť do redakcie POKROK − na adresu: noviny.pokrok@stonline.sk.  

Onedlho vykročia do reálneho života

Zľava: stojaci:
Dominika Vršková,
Monika Vladárová,
Lucia Gábelová,,
Monika Budáčová,
Veronika Labudová,
Marko Miháľ, Lukáš
Karlík, Sebastián
Bokšay,  Lucia
Buranová, Štefan
Povalač, Michal Môc 
a Jana Fajčíková, 
Vpredu zľava: Viktória
Vénová, Eva Kováčová,
Magdaléna Fridrichová,
Veronika Balážiková,
Klaudia Ballová, Petra
Klarfeldová, Klaudia
Bombalová, Nikola
Gluchová, Adriana
Burdičová, Lukáš
Suchánsky, Martina
Bariaková, Veronika
Majdánová. 

Celkovo ich v tomto školskom ro−
ku maturovalo vo dvoch triedach
Obchodnej akadémie a v jednej
triede Strednej odbornej školy 66.
Z toho na OA 47 a na SOŠ 19 − 7
kuchárov a 12 v odbore čašník,
čašníčka.  Skúšky dospelosti skla−
dali od 21. do 24. 5. a poslednou
bodkou za maturitnými skúškami
bolo slávnostné odovzdávanie ma−

turitných vysvedčení 25.5. 2012.
Spojená škola v M. Kameni pri−

pravuje túto slávnostnú chvíľu pre
končiacich študentov už niekoľko
rokov v historických priestoroch
modrokamenského hradu. Aj v
tomto roku sa v obradnej miestnos−
ti hradu zišli úspešní maturanti, aby
si prevzali vysvedčenia o vykona−
nej skúške dospelosti. 

Slávnostnú atmosféru odovzdáva−
nia maturitných vysvedčení v histo−
rických priestoroch dominanty M.
Kameňa umocnila aj prítomnosť primá−
tora mesta Ing. Aladára Bariaka, riadi−
teľky SŠ Mgr. Márie Žiškovej, zástupky−
ne OA Mgr. Heleny Kušíkovej, zástup−
kyne odbornej i teoretickej výuky,  Ing.
Aleny Šoltésovej a Ing. Kataríny
Bariakovej,  výchovnej poradkyne
Mgr. Bibiany Heimlichovej a šťast−
ných triednych učiteliek  Ing. Renáty
Nemčokovej, Ing. Kataríny
Makovníkovej a Ing. Laury Virágovej.   

Dovidenia škola, 
vitaj život... 

Ešte pred odovzdávaním samot−
ných maturitných vysvedčení riadi−
teľka školy Mgr. M. Žišková ocenila
tých žiakov, ktorí úspešne repre−
zentovali školu na rôznych súťa−
žiach a robili jej dobré meno po ce−
lom Slovensku. Ocenenie za vzor−

nú reprezentáciu školy získali
Katarína Mogyorósiová, Nikoleta
Miháliková, Štefan Raniak, Gabriel
Urban a Patrik Balo.  

Šťastní žiaci si prevzali doklad o
skúške dospelosti a poďakovali sa
pedagógom za trpezlivosť, ktorú
mali s nimi počas ich štúdia. Sem−
tam sa objavila i slzička, že tieto
šťastné roky mladosti, roky stredo−
školských štúdii  sa už skončili a
pred nimi je teraz tvrdá realita živo−
ta. Niektorí z nich sa ešte tešia na
posledné prázdniny, niektorí si už
aj našli prácu.  Všetci ale vedia, že
v septembri, v novom školskom ro−
ku,  ich miesta už zaujmú noví žia−
ci, noví študenti a že študentská
hymna Gaudeamus Igitur im na
hrade znela na rozlúčku so stred−
nou školou, na rozlúčku s det−
stvom.   

Ad revidendum 2017.  
−P. GAŠPAROVIČ−

Slávnostné chvíle 
maturantov na hrade

Tak si konečne vydýchli. Majú to už za sebou. Po rokoch štúdia na
strednej škole ukončili žiaci maturitných ročníkov stredných škôl
štúdium záverečnou maturitnou skúškou. Nie každému možno vyšla
podľa jeho predstáv, niekto možno prekvapil vyučujúcich i sám se−
ba, ale všetci úspešní maturanti sú radi, že to už majú za sebou.
Medzi nimi i maturanti zo Spojenej školy v M. Kameni.

V historických priestoroch modrokamenského hradu prežívali 
maturanti slávnostné chvíle odovzdávania vysvedčení.

Riaditeľka SŠ M. Kameň Mgr. M. Žišková ocenila žiakov, ktorí vzor−
ne reprezentovali školu. Zľava : Patrik Balo, Gabriel Urban, Štefan
Raniak, Nikoleta Miháliková a Katarína Mogyorósiová
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Jedným z takýchto podujatí je aj
súťažná prehliadka − "Detský hu−
dobný festival". Je to súťažná pre−
hliadka detských kolektívov a sólis−
tov, zaoberajúcich sa interpretáci−
ou hudobného folklóru. Tohto po−
dujatia sa môžu zúčastniť všetky
kolektívy, alebo sólisti, ktoré vyvíja−
jú svoju činnosť na území
Slovenskej republiky a z tohto úze−
mia aj čerpajú hudobný folklórny
materiál. 

Krajské kolo prehliadky bolo v
Kokave nad Rimavicou 4.5. a hlav−
ným organizátorom bolo
Hontiansko−Ipeľské osvetové stre−
disko V. Krtíš. Na súťaži sa pred−
stavili deti a mládež z celého ban−
skobystrického kraja. Náš okres re−
prezentovali Diana Bielená zo
Stredných Plachtiniec, Matej
Adamov, Ján Korpáš, Dominik
Drozdík všetci traja z Hrušova,
Dievčenská spevácka skupina

Ragačinka a chlapčenská spevác−
ka skupina Malí heligonkári z
Hrušova 

Komu sa darilo najviac a kto po−
stúpil na celoštátne kolo do
Habovky, nám povedal zástupca
HIOS V. Krtíš Andrej Babiar: 
"Spomedzi jedenástich sólistov

si zlaté pásmo a postup na celo−
štátnu prehliadku do Habovky
vyspievali Andrea Vranská z
Rimavského Brezova a Adrián

Rendek z Lučenca. V kategórii
sólisti inštrumentalisti sa pred−
stavilo 7 súťažiacich a zlaté pás−
mo s postupom si vybojoval
Dominik Drozdík z Hrušova hrou
na heligónke. Zo štyroch ľudo−
vých hudieb sa najviac darilo
Detskej ľudovej hudbe Zornička
zo Zvolena a medzi speváckymi
skupinami, kde súťažilo 9 sku−
pín, získali zlaté pásmo s postu−
pom  Dievčenská spevácka sku−
pina Slniečko z Detvy a chlap−
čenská spevácka skupina Malí
heligonkári z Hrušova."

Skupine mladých heligonkárov z
Hrušova sa darí a svojim umením
si získali uznanie na nejednom fes−
tivale. Držíme im palce, aby sa im
darilo aj v Habovke. 

−red− 

Skupina účastníkov sa v pekné
sobotné ráno zišla pri pomníku
padlých v Hrušove. Privítal ich sta−
rosta obce Ing. Pavel Bendík a za
MS Ján Brloš. Trasa viedla po

modrej značke a sprievodca Anton
Bendík z KST oboznamoval ná−
vštevníkov, medzi ktorými okrem
miestnych mali hojné zastúpenie aj
cezpoľní z Poltára, Bratislavy, V.

Krtíša a iných, so zaujímavosťami
okolitej krajiny. Po ceste si pripo−
menuli i udalosti z čias 2. svetovej
vojny, keď sa front dlhší čas zdržal
v line tunajších rozsiahlych hôr, čo
malo dosah na obyvateľov okoli−
tých dedín. 

Cieľ pochodu, hrad Čabraď, priví−
tal unavených turistov. Odmenou
im boli krásne výhľady, ale i pozo−
statky majestátnej stavby hradu.

Po prehliadke a príjemnom oddy−
chu sa spoločne vybrali na spiatoč−
nú cestu do Hrušova, kde deň po−
kračoval hasičským podujatím. 

Muži súťažili o Pohár starostu ob−
ce, ženy o Pohár Matice slovenskej
bojovali ženy a detské družstva bo−
jovali o ceny OV DPO.  Aj keď ví−
ťazné trofeje ostali v Hrušove, po−
chvala patrí i Dobrovoľným hasič−
ským zborom z Brusníka, Čeloviec,
Ľuboriečky, Príbeliec a Cerova,
ktorí vyskúšali svoje fyzické sily ale
i taktiku a techniku. Súťažilo sa to−
tiž spôsobom približujúcim reálny
zásah. Súčasťou popoludnia, ktoré
z iniciatívy dievčenského družstva
pripravili hasiči, bola okrem súťaží
aj výstava detských výtvarných
prác, modernej i historickej techni−
ky a  ukážky zásahových činností
HaZZ. K hasičom sa pridali aj člen−
ky Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža a urobili zdravot−
nícky minikurz, súťaže pre deti, zá−
ujemcom zmerali tlaku i hladinu
cukru v krvi. 

Vyvrcholením dňa bolo slávnost−
né zhromaždenie pred pomníkom,
kde si prítomní pripomenuli 67. vý−
ročie ukončenia II. svetovej vojny,
ale i deň sv. Floriána patróna hasi−
čov. V príhovoroch to pripomenuli
predseda SZPB Anton Brindza,
starosta obce Ing. Pavel Bendík a
predseda OV DPO Jozef Mihálik.
Za MS prítomných pozdravil riaditeľ
Krajanského múzea MS  Mgr.
Daniel Zemančík a za partnerskú
hasičskú organizáciu z maďarské−
ho Orhalomu Isztván Bene. V kul−
túrnom programe vystúpila ženská
spevácka skupina a malí heligon−
kári. Po  vyhodnotení súťaží májo−
vý deň pokračoval majálesom pri
ľudovej hudbe v areáli požiarnej
zbrojnice. Podujatie nadobudlo ši−
roký rozmer a o jeho dobrú úroveň
sa postarali všetci organizátori, ú−
častníci ale aj  sponzori, za čo im
patrí uzananie a vďaka. 

− JÁN BRLOŠ − 

Neobyčajný májový deň v Hrušove
Pre široký okruh návštevníkov Hrušova pripravili organizátori 5. 5.
2012 deň plný zaujímavých podujatí.  Matica slovenská  (MS) v spo−
lupráci s Klubom slovenských turistov  Stráň a Obcou Hrušov zor−
ganizovali   turistický Pochod vďaky z úcty k padlým obetiam sve−
tových vojen na trase Hrušov − hrad Čabraď. 

Dobrovoľných hasičov privítal 
starosta Hrušova Ing. Pavel Bendík

Hrušovskí heligonkári si zahrajú v Habovke
Poslaním festivalov, prehliadok či súťažných folklórnych podujatí je podporovať a rozvíjať u detí lásku
k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej
práce na verejnosti, konfrontovať ich s výsledkami iných,  poskytnúť priestor členom i vedúcim na tvo−
rivé stretnutia s kolektívom toho istého zamerania, vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych
talentov, sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti a vytvorením emotív−
nej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i v prítomnosti.

Strom visel na vedení
Vplyvom poveternostných podmienok spadol v pondelok 21.5. v

M. Kameni strom a ostal visieť na telefónnom vedení, pričom o−
hrozoval aj bezpečnosť cestnej premávky. Po oznámení tejto u−
dalosti na dispečing, príslušníci HaZZ vyvrátený strom spílili a od−
pratali mimo cesty.

Chrániť životne prostredie museli
hasiči 22.5. na Venevskej ul. vo
V. Krtíši. Na dispečing totiž ozná−
mili, že pri tamojšom detskom i−
hrisku medzi obytnými blokmi je
vytečený motorový olej. 
Príslušníci hasičského zboru za−
sypali vytečený olej sorpčným
materiálom a zozbierali ho do pri−
praveného plastového vreca.

Olej pri pieskovisku Na letisku horel hangár
Požiar opusteného hangáru v k. ú. D. Strehovej oznámili hasičom 26.5. Pretože
išlo o pomerne rozsiahly požiar, poslal dispečer na zásah dve hasičské autá so 6
príslušníkmi. Keď prišli hasiči na miesto, bol už požiar strešnej konštrukcie v znač−
nom rozsahu a vo vnútri hangára horeli balíky sena a veľké pneumatiky, pravde−
podobne z poľnohospodárskych strojov, ku ktorým sa nikto nepriznáva. Na likvi−
dáciu požiaru použili hasiči dve hadice typu C a jeden vysokotlakový prúd vody.
Zároveň postupne rozoberali  oplechovanie strešnej konštrukcie a zalievali ohnis−
ká požiaru. Predbežná príčina požiaru je stanovená na úmyselne zapálenie ne−
známou osobou, pričom škoda je približne 30 000,− eur. 

Pri Ipli horela tráva
V ten istý deň,  26.5., horelo aj vo
Vrbovke. Znovu to bola suchá tráva, kto−
rá horela medzi futbalovým ihriskom a
riekou Ipeľ. Hasiči na uhasenie požiaru
použili jeden vysokotlaký prúd vody. Škoda
nepresiahla 200,− eur.
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Na medzinárodnom projektovom
workshope sa stretli so svojimi part−
nerskými školami z Nemecka,
Rakúska, Turecka, Rumunska a sa−
mozrejme z Grécka. Organizátorom
stretnutia a bohatých všestranných
aktivít bolo Gymnázium Kamatero v
Aténach. Jednou z vrcholových ak−
tivít bola školská oslava projektu,
ktorej sa, okrem žiakov a učiteľov
menovaných európskych krajín, zú−
častnil aj miestny starosta, predsta−
vitelia kultúrneho a spoločenského
života časti mesta Kamatero ako aj
miestne tanečné a ľudové súbory.
Tu sa prejavila známa grécka po−
hostinnosť, priateľstvo a veselá ná−
tura hostiteľov. Po vystúpeniach sú−
borov si mohli všetci nadšenci ta−
nečného prejavu vyskúšať ľudové
tance Grécka, z ktorých najväčší
pôžitok i zážitok spôsobil tanec
Sirtaki.

Tematickým cieľom takzvaného
Comeniusstretnutia bola kultúrna
výmena medzi šiestimi krajinami
EÚ, ktorá mala na zreteli predstaviť
"žijúce" remeslá v jednotlivých regi−
ónoch štátov. Žiaci z Hrušova pre−
zentovali pletenie košíkov, výrobu
mastiarok a výšivkárstvo. Po pre−
zentáciách nasledoval skutočný
workshop, na ktorom si žiaci mohli
pod vedením svojich zahraničných
spolužiakov vlastnoručne vyskúšať
svoje remeselnícke zručnosti v jed−
notlivých dielňach zúčastnených
krajín. V rumunskej dielni tak vzni−
kali výrobky z kože a dreva, v ra−
kúskej dielni obrazy z filcu, v turec−
kej dielni sa rozvíjalo maliarske u−
menie a viazanie kobercov, v gréc−
kej sa šilo a vyšívalo, v nemeckej
sme mohli dostať základy tkáčskeho
umenia a naši žiaci z Hrušova učili
svojich zahraničných spolužiakov
vyrábať šperky z drôtu šperky, ob−
hačkovávať drôtom kraslice a vyrá−
bať sviečky z farebných včelích
plastov.

Stretnutie učiteľov a žiakov v
Aténach nieslo v sebe európsku
myšlienku − na jednej strane pred−
staviť zahraničiu svoje regionálne
zvláštnosti z miest, odkiaľ pochá−
dzajú a na druhej strane hľadať v
týchto zvláštnostiach spoločné zna−
ky. Všetci zúčastnení sa zhodli na
tom, že je viac spoločného, čo nás
spája a zdanlivo cudzie nás neroz−
deľuje, ale skôr obohacuje náš život
v spoločnej Európe. Deti a učitelia z
nášho okresu, ktoré prezentovali
Hontiansky región, sa tak mohli
stretli s obyvateľmi nemeckého
Eichsfeldu, rakúskeho
Salzkammergutu, tureckej Antalye,
rumunského Banatu ako aj gréc−
kych Atén.

Počas spoločných aktivít, bola aj
výprava za poznávaním časti histó−
rie a kultúry Grécka. Cesta viedla
cez Akropolu k najväčšiemu antic−
kému divadlu v Epidaure a k pev−
nosti v Naupliu a v rámci nej vznikali

medzi učiteľmi a žiakmi nespočetné
interkulturálne kontakty, ktoré pre−
rastali v priateľstvá. Tieto sa určite
budú utužovať počas dvojročného
trvania projektu, k čomu prispeje aj
ďalšie projektové stretnutie naplá−
nované na august v Hrušove. 

Sme hrdí aj na to, že na
Hontianskej paráde 2012 môžeme
našu spoluprácu prezentovať celé−
mu Slovensku. Veríme, že piesne,
tance a hudba zo spomínaných eu−
rópskych krajín, ktoré sa k nám pri−
hovoria z javiska hlavného progra−

mu, chytia za srdce každého nad−
šenca Ľudovej kultúry národov spo−
ločnej Európy.
Týždňové hosťovanie sedemdesia−

tich žiakov a učiteľov zo zahranič−
ných škôl v Hrušove je dobrou prí−
ležitosťou na to, aby sa hrušovské
ľudové tradície ako aj pohostinnosť,
dobrosrdečnosť, priateľskosť a ve−
selá nátura dostali do celej Európy. 

− Koordinátorka projektu: 
Mgr. MARIA ZOLCEROVÁ, 

foto Mgr. ZOLTÁN BREZOVSKÝ

Sedem dní pod Akropolou
V rámci projektu Comenius s názvom Tradície v premene, podpo−

rovaného EÚ, pobudli deviati žiaci a traja učitelia zo Základnej ško−
ly v Hrušove týždeň (od 27.4 do 6.5.) v hlavnom meste Grécka, v
Aténach. 

K najväčším zážitkom pre žiakov patrila 
návšteva Akropoly a Epidaury

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Dolnej Strehovej usporiadala 5. mája
na počesť víťazstva boja proti fašizmu 3.ročník výstu−
pu na kopec Lysec, ktorý sa nachádza v nadmorskej
výške 716 m n. m. Zúčastnilo sa ho tridsať účastníkov
rôznej vekovej kategórie. Najmladší účastník mal 7 ro−
kov a Ján Žiak bol najstarší − má 77 rokov. Počas ce−
lého výstupu za dobrého počasia vládla príjemná at−
mosféra. Na vrchole Lysca si účastníci zaspievali pek−
né ľudové piesne. Všetci sa tešili na tradičnú opekač−
ku a popritom si zaspomínali na smutné vojnové časy.
Touto cestou sa chceme poďakovať výboru ZO SZZP v
D. Strehovej za vzornú prácu, ktorú vykonávajú pre
svojich členov.

− Text: JÁN SUJA, foto: JOZEF GAZDÍK −  

Zvládli výstup na Lysec 
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Spolu s učiteľkami Mgr. D.
Petríkovou, Mgr. J. Kušickou a Mgr.
J. Belákovou tu deti prežili týždeň
plný zábavy a dobrodružstiev.
Programom nás sprevádzal kráľ
„Manták“ (herec  Igor Šebesta) spo−
lu s kráľovnou, dvornými dámami a
rytierom. Pripravili si pre nás pestré
aktivity.
Doobeda mali deti možnosť precvičiť
si svoju zručnosť v remeslách a

športoch: šperkárstvo, bužirky, ma−
liarstvo, stolný tenis, lukostreľba,
zumba, tanec, športové hry, jazda
na somárikovi. Najobľúbenejším re−
meslom pre dievčatá i chlapcov bo−
lo jednoznačne šperkárstvo. Deti
vyrobili náramky, prstene, prívesky
a rôzne darčeky pre mamičky ku
Dňu matiek. Po poobedňajšom od−
počinku spestrenom zábavnými ak−
tivitami v angličtine s  učiteľkou

Mgr. J. Belákovou už deti čakal o−
lovrant a po ňom dobrodružné po−
poludnia plné pohybu na čerstvom
vzduchu a spoznávania prírodných
krás krahulského okolia. Vychádzka
po okolí spestrená hádankami,
športové hry na ihrisku, kráľovský
výstup na vrchol zjazdovky s indí−
ciami na vymyslenie vtipného roz−
právkového príbehu a túra do geo−
grafického stredu Európy boli neza−
budnuteľnou skúsenosťou pre všet−
kých. Po vyčerpávajúcich popolud−
niach plných zážitkov sme sa tešili
na večerné programy v kultúrnom

dome: v pondelok to bol uvítací ce−
remoniál, korunovácia kráľa a krá−
ľovnej, predstavenie vlastnej kráľov−
skej družiny, dar pre kráľa a uvítacia
diskotéka, v utorok  súťažná tipo−
vačka, v stredu  opekačka a ľubo−
voľné hry v areáli kráľovstva: tram−
polína, futbal, lietajúce taniere, ta−
nec, naháňačky, detské hry; vo štvr−
tok nastalo lúčenie, ďakovanie a
rozlúčková diskotéka. V piatok sme
odchádzali bohatí o nové skúsenos−
ti, pesničky, tance, výrobky a hlavne
o priateľstvá a spoločné zážitky.
Deti spoznali, že týždeň bez televí−
zora a počítača sa dá prežiť zaují−
mavo, veselo a zmysluplne. 

Mgr. J. BELÁKOVÁ,
foto: Mgr. D. PETRÍKOVÁ; 

ZŠ Komenského VK

Naše gymnázium nadviazalo spolu−
prácu s organizáciou UNICEF už v
minulom školskom roku, keď sme sa
zapojili do vybraných školských aktivít
na území SR. Ich súčasťou je aj ve−
rejná zbierka Týždeň modrého gombí−
ka. Tento rok sa uskutočnila v termíne
14. − 20. 5.2012. Aktívne sa do nej za−
pojilo 22 dobrovoľníkov − študentov
gymnázia, ktorých ste mohli stretnúť v
uliciach mesta v stredu a vo štvrtok
počas TMG 2012, označených mod−
rým gombíkom, originál pokladničkou
a tričkom UNICEF. Spolu sa nám po−
darilo vyzbierať 630,13 eur, ktoré sme
poukázali na účet UNICEF
Slovensko. Dokázali sme tak, že nám
nie je ľahostajný ťažký život ľudí v má−
lo rozvinutých až zaostalých regió−
noch sveta. Podpora tých, ktorí pri−

speli znamená, že sa budú naďalej hĺ−
biť studne v Zimbabwe, bude sa za−
bezpečovať dodávka pitnej vody pre
školy, bude sa dodávať voda v cister−
nách tam, kde nie sú dostupné zdroje
pitnej vody, pomôžu dodávať príprav−
ky na dezinfekciu a čistenie vody tam,
kde je možné vodu čistiť alebo filtro−
vať, podporí sa aj vzdelávanie o hy−
giene a hygienických návykoch. Ďa−
kujeme všetkým, ktorí sa pri hliadkach
zastavili a prispeli spolu s nami, po−
mohli tak dobrej veci.  Ak ste ešte ne−
stihli prispieť, môžete tak urobiť zasla−
ním prázdnej SMS na číslo 844 od
1.5. do 20.6.2012, cena SMS je 2 eu−
rá a je konečná alebo na účet zbierky
− číslo: 2021 9886 / 6500 (poštová
banka), variabilný symbol: 0312. 

−Mgr. MIROSLAVA ČOPOVÁ −

Rozprávková škola v prírode – TRAMPTÁRIA
Za siedmimi horami a za siedmimi dolami existuje jedno kráľovstvo,
kde radosť, smiech a dobrá nálada vládnu a nuda je uväznená v tem−
nici...Tramptária otvorila brány svojho kráľovstva v Krahuliach od
7.5. do 11.5. aj pre princov a princezničky z 2.B a 3.B triedy zo ZŠ
Komenského vo Veľkom Krtíši.

Béčkari z druhej a tretej triedy zo
ZŠ Komenského si z Tramptárie
odniesli kopec nezabudnuteľ−
ných zážitkov

Aj Gymnázium A. H. Škultétyho V. Krtíš prispelo
do zbierky UNICEF Modrý gombík 

POMÔŽEME TÝM, PRE KTORÝCH 
JE PITNÁ VODA LUXUSOM 

Nastal deň , ktorý sa niesol pod hes−
lom „Ja žijem zdravo“,. Na stôl v 1.A
triede na ZŠ Poľná vo Veľkom Krtíši
sa začali zbierať  dobroty od výmys−
lu sveta. Paprika si našla kamarátku
cibuľku, šalátik, ako i červenú para−
dajku. Mrkva sa zas pridala k pe−
tržlenu, či sladkej reďkovke. Aj ovo−
cie malo svoje miesto a tak jabĺčka,
kiwi, jahôdky, ale i kúsky ananásu
zdobili bohato prestretý stôl. Ten už
lákal malých prvákov k ochutnaniu
všetkých podonášaných dobrôt.
Najprv sme si však porozprávali o

tom, aká je pre nás dôležitá zdravá
strava, ale i o tom, že prinesené o−
vocie a zelenina obsahuje množstvo
vitamínov. Po malej hre , "Uhádni,
čo papám", sme sa všetci s chuťou
pustili do prinesených dobrôt.
Brušká už veru nevládali a tak sme
si niečo odložili i na druhý deň. Deti
pochopili, že len zdravou a vyváže−
nou stravou, ktorá je bohatá na vita−
míny budú zdravé a budú mať líčka
červené ako tie prinesené jabĺčka.

− Mgr. E. SVITKOVÁ,
triedna učiteľka − 

Prváčikovia z 1.A triedy ZŠ Poľná vo V.Krtíši si môžu povedať:

Prvá jarná zelenina sa objavila už i v desiatových 
vrecúškach malých prvákov. Preto sme si povedali, že je dosť

chrumkania buchtičiek, pleteniek, ako i všelijakých pekárenských
dobrôt, ktoré nahradíme zeleninou  a ovocím.  

Ako sme povedali, tak sme i urobili.  

„Ja žijem zdravo“
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NNormandia získala svoje pome−

novanie podľa Normanov, ktorí v 8.
storočí ovládali toto územie.
Postupne vznikla zo stredovekého
nezávislého Normandského voj−
vodstva. V súčasnosti zaberá úze−
mie okolo dolného toku rieky Seiny
a siaha až k polostrovu Cotentin.
Delí sa na dve časti, Hornú a Dolnú
Normandiu. V minulosti patrili k
Normandii aj neďaleké ostrovy,
ktoré sú dnes súčasťou Veľkej
Británie.

Prečo sme si tento rok na exkur−
ziu vybrali práve Normandiu?
Hlavne za poznávaním minulosti či
dobrodružstvom súčasnosti. Mestá,
obce aj tie najzapadnutejšie samo−
ty vyžarujú zvláštnu čarovnú atmo−
sféru. Je tu však ešte jeden feno−
mén, ktorý nepochybne pôsobí na
kvalitu života miestnych ľudí, ale aj
na vnímanie turistov. Sú to kvety.
Farebné, krásne, veľkoryso použí−
vané. 

Preto aj prvou našou zastávkou
sa stalo mestečko Giverny, kde sa
nachádza dom a záhrady Clauda
Moneta, ktorý patril k najvýznam−
nejším francúzskym maliarom.

Preslávil sa ako zakladateľ impresi−
onizmu, ktorý dostal pomenovanie
po jeho maľbe Impressie − východ
slnka. Záhrady so slávnym jaze−
rom, s japonským mostom a lekna−
mi boli zrekonštruované na základe
jeho vlastných malieb.

Po prechádzke medzi kvetmi v
Monetových záhradách sme sa vy−
brali do Les Andelys pozrieť si ne−
dobytný hrad Richarda Levie srd−
ce, stojaci vysoko nad riekou
Seinou.  Kráľ Richard ho nazval
Gaillard, čo znamená drzý alebo
odvážny. Hrad mal odolať akému−
koľvek útoku a mal rozhodnúť o bu−
dúcnosti rozsiahlej oblasti Normandie.
Francúzsky panovník  Filip August
vyhlásil, že hrad dobyje, aj keď by
mal mať hradby zo železa. Richard
na to odpovedal, že keby boli hrad−
by aj z masla aj tak ich ubráni. No
Richard čoskoro zomrel, hrad sa
dostal do rúk Filipa Augustu a za
niekoľko hodín bolo rozhodnuté o
osude Normandie.

Ďalší deň nás čakala cesta na
Alabastrové pobrežie Atlantického
oceánu. Étretat, kúzelné mestečko
na útesoch, ktoré sa priam ponúka

na turistiku. Najskôr sme však za−
čali spoznávať francúzsku gastro−
nómiu na farme Le Valaine, kde sa
okrem známych syrov vyrába aj
chutná čokoláda  Usadlosť farmy
Manoir de Cateuil patrí k najstarším
typickým stavbám v kraji. V budove
po príchode na farmu sa nachádza
malá výrobná linka kozích syrov a
predajňa kde sme si výrobky z far−
my mohli zakúpiť. Najväčší zážitok
sme však mali z exkurzie po farme
s výkladom Bernarda Dherbecourta,
ktorý svoje rozprávanie okorenil
vtipnými poznámkami. Na konci
exkurzie sme mali možnosť ochut−
nať vzorky chutného čerstvého ko−
zieho syra.

No a potom sme sa vybrali na
pláže, kde sú najväčšou atrakciou
kriedové útesy.  Tieto od nepamäti
tvorili typický obraz severného po−
brežia Francúzska. Počas histórie
boli často  nepreniknuteľnou pre−
kážkou pre dobyvateľov a pirátov.
Pozreli sme si ich zdola z pláže a
potom aj z pešej túry po skalách.
Okrem iného sme videli aj skalný
oblúk, ktorý Guy de Maupassant
prirovnal k slonovi, ktorý má do
mora ponorený chobot. Tento ob−
lúk zachytili na svojich plátnach
mnohí umelci ako Camile Corot,
Gustave Coubert, Eugenée Boudin
a Claude  Monet. 

Cestou cez slávny most Pont de
Normandie sme sa dostali do mes−
ta Honfleur. Je to historický prístav

obklopený hrázdenymi domami s
bridlicovými strechami. K zaujíma−
vým miestam patrí drevená kated−
rála svätej Kataríny s krovom vy−
tvoreným podľa konštrukcie lode.
Podľa miestnych kostol preto po−
stavili z dreva, lebo v meste ná−
morníkov bolo dostatok tesárov a
takto mohli ušetriť kameň na mest−
ské hradby. 

Nasledujúci deň sa niesol v zna−
mení vylodenia. Najskôr sme si po−
zreli pláže Arromanches, kde sa v
roku 1944 vylodili britské vojenské
oddiely. Zachoval sa tu zvyšok im−
provizovaného prístavu na pláži
známej pod kódovým označením
Gold. Pri pláži je aj múzeum vylo−
denia spojencov. Americký cintorín
v Colleville je pri pláži, ktorá sa sta−
la známou pod kódovým označe−
ním Omaha. Je tu pochovaných
9386 amerických vojakov, ktorí
padli pri oslobodzovaní Normandie. 

Z pláží sme odišli do mesta
Bayeux. Preslávilo sa slávnou tapi−
sériou, ktorá zobrazuje dobytie
Británie Normanmi pod vedením
Viliama Dobyvateľa. Tapiséria bola
pôvodne objednaná pre miestnu
katedrálu. Údajne ju vyšívala krá−
ľovná Mathylda a dnes je vystave−
ná v Múzeu tapisérii. Po prehliadke
múzea sme sa ulicou Rue de
Nesmond dostali k samotnej kated−
rále. Väčšina súčasnej stavby po−
chádza z 13.storočia. 

(Pokračovanie na str. 11)

Giverny záhrady Clauda Moneta

Účastníci exkurzie pred 
čarovným Mont Sant Michel

Za krásami Normandie − kraja impresionistov   
Normandia −  kraj vo  Francúzsku, ktorý  už od dávna vyhľadávajú
maliari. Normandská  sviežo zelená krajina s pasúcimi sa stádami
kráv, s rozkvitnutými jabloňami sa často stávala námetom obrazov
maliarov − krajinárov. Nezabudnuteľné stránky francúzskej kultúrnej
histórie tu napísali Flaubert či Maupassant. Okrem známych bojov
počas 2. svetovej vojny sa tu prelievala krv aj v období Jany z Arku.
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(Dokončenie zo str. 10)
Vedľa katedrály stojí starý platan,

ktorý tu bol zasadený v roku 1797.
Ide o jeden z posledných stromov
slobody, ktoré počas revolúcie vy−
sadili po celom Francúzsku.

Cestou na ubytovňu sme sa ešte
zastavili v meste Caen. Navštívili
sme hrad, ktorý dal postaviť
Viliam Dobyvateľ v roku 1060. Po
Viliamovom víťazstve v Británii sa
stal kráľovským sídlom. Dnes
nám jeho hradby ponúkli vyhliad−
ku na ďalšie dve významné pa−
miatky a to Abbaye aux
Hommes, čo je mužský kláštor,
kde našiel posledný odpočinok
Viliam Dobyvateľ a Abbaye aux
Dames − ženský kláštor, ktorý da−
la postaviť Mathylda. 

Ďalší  deň nás čakala perla
francúzskej gotiky − kláštorný
komplex Mont Saint Michel. Na
ostrov sme išli autobusom a už
zo značnej diaľky sa nedal pyramído−
vý zázrak prehliadnuť. Ako sa pribli−
žujete k úpätiu skál, stále viac žasne−
te nad touto monumentálnou stav−
bou. Ostrov Mont Saint Michel má
rozlohu necelý kilometer štvorcový a
obýva ho 41 obyvateľov. Napriek
tomu sem každý rok prichádza o−
kolo milióna návštevníkov, čo je po
Paríži najviac v rámci Francúzska.
Láka ich sem nielen krásny ostrov
a záliv, ale predovšetkým magický
kláštor. Vo Francúzsku môžete vi−

dieť mnoho úžasných a ohromujú−
cich katedrál, pred ktorými má člo−
vek pocit malosti až bezvýznam−
nosti, Zatiaľ čo sú katedrály u−
miestnené  v mestských zástav−
bách, kláštor Sain Michel je akoby
spojnicou modrej oblohy s modrým

morom. Harmónia, s
ktorou stavba splýva
s kamenným podlo−
žím z nej činí korunu
medzi gotickými
s k v o s t a m i
Francúzska. 

Prehliadku mesta
Rouen sme začali na
moste Pont Boildieu
a ulicou Rue Grant−

Pont sme sa dostali až ku katedrá−
le. Oproti katedrále sa nachádza
stará renesančná budova finančnej
burzy a tiež aj Biskupský palác, v
ktorom bola odsúdená Jana z
Arcu. Ešte sme mali možnosť na−
vštívili budovu Justičného  palácu.

Táto budova v minulosti slú−
žila ako sídlo Normanského
parlamentu. Po ulici Rue
Rollom sme došli k moderné−
mu kostolu Eglise sant Jeane
d Arc, ktorý stojí uprostred
námestia Place du Viex
Marche. Na tomto námestí
bola v roku 1431 za živa u−
pálená Jana z Arcu.

Posledný deň na našom
putovaní po Francúzsku sme
strávili v Pariži. Najskôr sme
si pozreli Versailles − kráľov−
ský zámok a rezidenciu fran−
cúzskych kráľov, ktorý  sa

nachádza vyše 20 kilometrov od
centra Paríža. Od roku 1682, keď
sa sem celý kráľovský dvor presťa−
hoval tvorí Versailles symbol abso−
lútnej monarchie vo Francúzsku.
Palác sa v priebehu rokov rozšíril z
kráľovského loveckého paláca na
jeden z najväčších palácov na sve−
te − v roku 1661 začala prvá z kam−
paní, ktoré mali za cieľ vytvoriť z
Versailles nové centrum pre krá−
ľovský dvor. Šľachta od určitej po−
zície musela určitý čas v roku strá−
viť na kráľovskom dvore vo
Versailles − Ľudovít XIV tak dúfal,
že nebudú mať čas na rozvíjanie
svojej moci v regiónoch − palác tak
slúžil najmä na posilnenie centra−
listickej moci v krajine.

Ďalšou  našou zastávka v Paríži
bola Eiffelova veža. Paríž by bol
bez nej nebol Parížom. Konštrukcia
moderného veku, ktorá sa stala
symbolom hlavného mesta
Francúzska, obľúbeným motívom
hollywoodskych filmov a v nepo−
slednom rade vďačnou destináciou
turistov. Najvyššia budova sveta
konca 19. storočia bola postavená
medzi rokmi 1887−1889, aby tvorila
vstupnú bránu k Svetovej výstave,
ktorá bola usporiadaná počas sté−
ho výročia Veľkej francúzskej revo−
lúcie. Veža mala povolenie stáť dvad−
sať rokov a v roku 1909 mala byť ro−
zobraná. Ale Eiffelovka sa ukázala byť
cennou pre účely komunikácie.

Armáda ju používala, aby navádzala
taxikárov na frontovú líniu počas prvej
bitky na Marne.

Po pešej prehliadke Paríža sme sa
odobrali do Remešu, kde sme ne−
mohli vynechať katedrálu Notre−Dame
, ktorá je jednou z najvzácnejších sta−
vieb vrcholnej gotiky. Katedrála stojí
na mieste kostola z 5. storočia, v kto−
rom biskup Remigius v roku 496
pokrstil franského kráľa Chlodvíka.
Katedrála sa stala miestom, kde
boli po stáročia korunovaní fran−
cúzskí králi. Potom nás už čakala
dlhá cesta  domov. Konštatovali
sme, že Normadia nás očarila a
zájazdom v čase od 8. do 14.aprí−
la 2012 úplne uspokojila. 

− PaedDr. PAVEL ANTOLOV, 
Foto: ERIK ANTOLOV −

Bolo by hriechom vynechať
Versailles a Eiffelovku

Katedrála v Remeši
a v Bayeux
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0948 527 565
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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov.

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 14,00 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. 
PRI ZAKÚPENÍ BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK 
ALEBO KOTÚČOV VÝMENA ZDARMA.

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
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