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12.6. Dávid z M. Kameňa, 15.6. Jaroslav z Čeloviec,
16.6. Kasandra zo S. Ďarmôt, Viktor z M. Kameňa, 17.6.

Ronald z Neniniec, 18.6. Natália z V. Krtíša, Olívia z V. Krtíša, Jakub z D. Lomu

Narodili sa

25.6. Dezider Oláh, 
27.6. Peter Štang, 1.7. Ľubomír

Rosík, Margita Špaldoňová

Jubilujúci 
Veľkokrtíšania

25.6. Tadeášom a Olíviám, 26.5.
Adriánam, 27.6. Ladislavom a

Ladislavám, 28.6. Beátam, 29.6. Petrom, Pavlom a
Petrám, 30.6. Melániám, 1.7. Dianám 

Blahoželáme

Dňa 22. júna oslávi životné jubileum
80 rokov môj dobrý priateľ 

pán Mgr. MILAN TROJČÁK. 
"Milý Milan, si výnimočný človek. 

Ďakujem Ti z úprimného srdca za nezištnú pomoc, 
ktorú si mi poskytol v najťažších chvíľach môjho
života. Želám Ti, aby sa Ti všetko, čo robíš pre

mňa i pre iných ľudí, vrátilo tisicnásobne. 
K Tvojmu sviatku Ti prajem pevné zdravie, 

veľa krásnych chvíľ prežitých v kruhu Tvojej milej
rodiny, veľa lásky, ktorá Ti naplní srdce a vyčarí 

úsmev na Tvojej tvári nielen v deň Tvojho 
životného jubilea, ale i v ďalších dňoch 

Tvojho plodného života.                  
Rodinná priateľka Oľga.

BLAHOŽELANIE PRIATEĽOVI

Keď povybiehali zo
svojich bytov, zba−
dali v zrkadle scho−
diska na prízemí le−
žať  telo mladého
muža. 
(Pozn. red: schodis−
kové zrkadlo je
priestor ohraničený
schodiskovými ra−
menami a podestou
schodiska). Ako po−
vedala susedka z
tretieho poschodia,
bola prvá, ktorá k te−
lu dobehla. Mladík
bol v bezvedomí a
ona sa snažila uvoľ−
niť mu dýchacie cesty. Obávala sa,
či nemá poškodenú chrbticu.
Postupne prichádzali aj ďalší obyva−
telia obytného vchodu, ktorí sa sna−
žili pomôcť a zavolať RZP. Podľa ho−
vorkyne RZP prijali oznam o úraze o
19.23 hod.  a záchranári boli na
mieste o 19.27 hod. Podľa jej vyjad−
renia zranený 21−ročný M. Š.,  poli−
cajt, ktorý bol v tom čase mimo služ−
by,  spadol zo 6. poschodia. Mal
podliatiny na hrudníku a malú krvá−
cajúcu ranu na temene hlavy. Iné vi−
diteľné vážnejšie vonkajšie porane−
nia nemal. Mladého muža previezli
do veľkokrtíšskej nemocnice, kde ho
prijali o 19.39 hod. 
Lekári začali okamžite zisťovať roz−

sah jeho zranení. Urobili mu všetky
vyšetrenia, CT − vyšetrenie a uviedli
ho do stabilizovaného stavu. Podľa
informácií na druhý deň ráno bol
mladík stále v kritickom stave. Viac
sa k zdravotnému stavu lekári ne−
chceli vyjadrovať, ale ako sme sa po−

čas našej návštevy v nemocnici do−
zvedeli, mladého muža priviezli do
nemocnice s vážnymi poraneniami
hlavy a hrudníka. V tých chvíľach
(20.6., približne o 13.00 hod.), sa
rozhodovalo o prevoze pacienta do
Banskej Bystrice, alebo pokračovaní
liečby v tunajšej nemocnici. 
Čo sa vlastne na chodbe obytného

domu stalo, a prečo mladík spadol
do schodiskového zrkadla, nikto ne−

vie. Podľa našich informácií bol po−
čas dňa so svojou priateľkou a išiel
ju odprevadiť domov. Podľa pred−
bežných informácií ide o nešťastnú
náhodu, a ani polícia sa zatiaľ k to−
muto prípadu nechce vyjadrovať.
Všetko je ešte v štádiu šetrenia, a až
po zistení všetkých skutočností sa
bude dať povedať, čo sa vlastne sta−
lo. Zatiaľ mladík bojuje o svoj život a
všetci veria, že tento boj vyhrá. 

Text a foto: −P. GAŠPAROVIČ − 

ponúka možnosť externého štúdia od 1.9.2012 
(piatok popoludní alebo cez víkend)

v študijnom odbore
Z Á H R A D N Í C T V O  −  S A D O V N Í C K A  Z Á H R A D N Í C T V O  −  S A D O V N Í C K A  

A  K R A J I N Á R S K A  T V O R B AA  K R A J I N Á R S K A  T V O R B A
− štúdium končí maturitnou skúškou

− vhodné aj pre absolventov s výučným listom v inom odbore, s
neukončeným štúdiom v študijnom odbore, pre mamičky na MD,

nezamestnaných
Prihlášky zasielajte do 11.7.2012 na SOŠ Želovce, 

Gottwaldova 70/43, 99106 Želovce
Bližšie informácie na č. telef. 047/4893281, 0907484692,

0908576531. e−mail: riaditeľ@soszelovce.sk

Nezbadal chodkyňu na priechode
Cez priechod pre chodcov prechádzala Novohradskou ulicou 14.6.

asi o 9.40 hod 40−ročná chodkyňa zo Záhoriec, keď jej nedal pred−
nosť 78−ročný vodič Seatu Cordoba a narazil do nej.  Vodič do
chodkyne narazil pravou prednou časťou vozidla, pričom jej spôso−
bil vážne poranenia, z ktorých sa bude podľa predbežnej lekárskej
správy liečiť viac ako 42 dní. Pri nehode nebol zistený alkohol a
škoda na vozidle je približne 400,− eur. Policajti vodičovi zadržali vo−
dičský preukaz.                                                              −red−

DAJTE VEDIEŤ 
O PRIPRAVOVANÝCH

PODUJATIACH 
Vážené starostky, vážení staros−
tovia, podnikatelia, predstavitelia
organizácií a inštitúcií, organizá−
tori akýchkoľvek podujatí v okre−
se ... 

Dajte nám vedieť o pripravova−
ných podujatiach na t.č. 047/ 48
31 555, 48 303 42, 0918 59 65 65,
0902 302 102 alebo na mailovú
adresu: noviny. pokrok@stonli−
ne.sk. , aby sme vás mohli zara−
diť do aktuálneho kalendára kul−
túrno − spoločenských a športo−
vých letných podujatí. 

Mladý policajt spadol zo šiesteho poschodia
Šok zažili obyvatelia jedného z vchodov obytného domu na Novohradskej ulici vo Veľkom Krtíši v u−

torok 20.6. krátko po devätnástej hodine. Ako nám povedali niektorí z obyvateľov tohto vchodu, v tom−
to čase počuli na chodbe hluk a následne silnú ranu po dopade čohosi do suterénu.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V ŽELOVCIACH
Príčina pádu mladého muža do schodiskového
zrkadla bola v čase našej uzávierky neznáma



Podľa našich informácií 31 − roč−
ného Jána H. k tomuto zúfalému
pokusu skoncovať so životom sko−
kom z výšky dohnala chamtivosť a
prelietavosť jeho družky. Žili spolu
niekoľko rokov a mali aj spoločnú
čoskoro 3 ročnú dcérku. Zatiaľ čo
Ján pracoval a snažil sa zabezpečiť
rodinu, jeho družka peniaze míňala
a užívala si. Poslednou kvapkou,
ktorou pretiekol pohár trpezlivosti
obetavého Jána, bola pravdepo−
dobne skutočnosť, že po návrate z
dvojtýždňového pracovného pobytu

v Bratislave našiel už svoju družku
s novým partnerom. Dokonca, ako
sa vyjadrili rodinní príslušníci, mu
odkázala, že ak si znovu zarobí pe−
niaze a kúpi auto, môže sa k nej
vrátiť. Jána veľmi trápilo aj to, že sa
nemohol stretávať so svojou dcé−
rou. 

O tomto všetkom i o ďalších prob−
lémoch rozprával muž sediaci na
lešení vo výške 4. poschodia stržm.
I. Hanusovi, ktorý vyšiel za ním a
snažil sa ho presvedčiť, aby nesko−
čil dolu. Zatiaľ, čo sa rozprával s

mladým mužom, ostatní kolegovia
prítomní na zásahu zabezpečovali
okolie a priviedli aj družku, s ktorou
sa chcel Ján zhovárať.  Ľudský prí−
stup policajtov, ich správne rozhod−
nutie v kritickej chvíli i presvedčo−
vacie schopnosti stržm. I. Hanusa
mali, našťastie, úspech a Ján H.,
ktorý sa vyhrážal skokom z lešenia,
sa rozhodol svoj úmysel neusku−
točniť.

Prácu veľkokrtíšskych policajtov
ocenil aj riaditeľ Krajského riaditeľ−
stva policajného zboru v B. Bystrici
plk. JUDr. Marian Slobodník. Za
príkladné plnenie si pracovných po−
vinností a záchranu ľudského živo−
ta im udelil ocenenie i finančnú od−
menu, ktorú im odovzdal zástupca
riaditeľa KR PZ plk. JUDr.  Štefan

Šurka za prítomnosti zástupcu ria−
diteľa OO PZ vo V. Krtíši npor. Mgr.
Petra Plavca. 
Ako však povedal stržm. I. Hanus,

najväčšou odmenou pre nich bolo,
keď ich vyhľadal samotný Ján H.  a
osobne sa im poďakoval za zá−
chranu života. "Až sa mi slzy tla−
čili do očí...," dodal I. Hanus. Aj
tvrdých chlapov, ako sú aj ocenení
policajti, niekedy doženie k slzám
obyčajné ľudské ĎAKUJEM. Takže
ďakujeme vám, chlapci, že robíte
pre bezpečnosť obyvateľov našej
republiky všetko, čo je vo vašich si−
lách.

Text a foto: −P. GAŠPAROVIČ − 
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16.6. Viliam Kamas, nar. v r. 1941 z
Hrušova, 18.6. Mária Ondrášková, nar. v
r. 1930 zo Starej Huty, Margita Kisová,
nar. v r. 1922 z V. Krtíša

Opustili nás
"Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, 
skončilo svoju púť, nechceme 

na Teba nikdy zabudnúť. 
Už niet návratu, a ani nádeje, len cestička

k hrobu nás k Tebe zavedie. 
Jediné srdce na svete sme mali, 

ktoré dokázalo nás milovať, aj keby láskou
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa viac. 

Tak náhle odišla duša 
Tvoja, že si nestihol povedať ani:

"Zbohom, rodina moja drahá." 
Smutný a prázdny je náš dom, chýbaš nám, drahý otec, v ňom.
Čas plynie, nevráti, čo vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ."

Dňa 25.6.2012 si pripomenieme 5.výročie úmrtia nášho 
drahého ocka TIBORA GALLA z Veľkého Krtíša. 

Smútiaca rodina a známi.

SMUTNÝ A PRÁZDNY JE NÁŠ DOM

"Čas letí, spomienka zostáva. 
Do večnosti odišiel si spať, i keď nie si

medzi nami, žiješ v našich srdciach 
navždy s nami." 

Dňa 29. júna si pripomenieme smutné
20.výročie úmrtia milovaného manžela, 

otca a starkého 
JÁNA JASA z Dolnej Strehovej. 
S láskou spomínajú manželka, 

deti a vnúčatá s rodinami.

ČAS LETÍ, SPOMIENKA ZOSTÁVA

Bohatý program zasadnutia začali
poslanci schválením záverečného
účtu mesta, ktorý predložila Ing.
Tatiana Krupová, vedúca odboru e−
konomiky a správy majetku. Ako u−
viedla k 31.12. 2011 bola príjmová
časť záverečného účtu mesta plne−

ná na 118%, čo bolo 11 271 070,−
eur. Výdavky predstavovali 11 234
408,− eur, čo bolo 99,85% z pláno−
vaného rozpočtu.  Poslanci predlo−
ženú správu o záverečnom účte
schválili. 

Ďalej sa venovali novému spôso−
bu platenia za parkovné SMS−ka−
mi, novým rokovacím poriadkom,
problémom futbalu a cenám odpa−
du. O týchto témach si prečítate na−
budúce.                        − red −

Kupón vystrihnite, nalepte ho
na hraciu kartu a spolu na zá−
ver ich pošlite  alebo prinesie−
te ku nám do redakcie. Tým
ste splnili podmienku zarade−
nia do žrebovania o pekné
vecné ceny.              

JÚNOVÁ
KUPÓNKA

č.4

Veľkokrtíšski policajti zachránili mladý život
Príslušníci z Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Veľkom

Krtíši (OO PZ) stržm. Ivan Hanus, práp. Michal Srniak, nstržm. Lukáš
Tóth a npráp. Maroš Hečko svojím príkladným si plnením služobných
povinností  pravdepodobne zachránili mladému mužovi život. O tom−
to prípade sme vás už informovali  v čísle 24 nášho týždenníka. 

Policajti, ktorí zachránili život Jánovi H. sprava:  npráp. Maroš
Hečko, nstržm. Lukáš Tóth,  práp Michal Srniak, stržm. Ivan Hanus
a zástupca riaditeľa OO PZ vo V. Krtíši npor. Mgr. Peter Plavec

Zástupca krajského riaditeľa plk. JUDr.  Štefan Šurka 
gratuluje oceneným policajtom.

JÚNOVÁ KUPÓNKA

Zasadali poslednýkrát pred prázdninami
Pred dovolenkovým obdobím sa poslanci Mestského zastupiteľstva vo V. Krtíši stretli na rokovaní 13.6.

V poradí už 11. zastupiteľstvo v tomto volebnom období zvolal primátor Ing. Dalibor Surkoš,ktorý roko−
vanie aj viedol.
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"V našom regióne už síce je, ale−
bo bolo podobné občianske zdru−
ženie − Modrokamenská vínna ces−
ta, ale tá, bohužiaľ, z nejakých dô−
vodov nevyvíja žiadnu činnosť ale−
bo prestala existovať. Skupina vý−
robcov vína z nášho regiónu sa
preto rozhodla založiť združenie,
ktoré bude podporovať cestovný
ruch formou rôznych podujatí a
vyvíjať rôznorodé aktivity, ktoré by
zviditeľnili tento región prostred−
níctvom vínka a gurmánskych
špecialít tohto kraja. Vínko a gas−
tronómia patria k sebe. Združenie
má riadnych a mimoriadnych čle−
nov. Mimoriadnym členom môže
byť prakticky každý, kto má rád
tento kraj a jeho produkty. Riadni
členovia sú tí, ktorí podnikajú na
geografickom území, sú výrobca−
mi vína, robia marketing vinárom

alebo sa zaujímajú o túto komodi−
tu a cestovný ruch v našom regió−
ne. V súčasnej dobe má OZ osem
riadnych členov:
lAGRO − MOVINO, s.r.o.,  V. Krtíš, 

l Víno Natural 
Domin & Kušický, s.r.o., V. Krtíš, 

Rodinné vinárstvo Ďurík,
Opatovská Nová Ves, 

l Ing. Jozef Képeš z Kosihoviec,
l Historická pivnica Šaranko

Opatovská Nová Ves, 
l Pivnica a vinohrady Zsigmond,

Ing. Gabriel Zsigmond Vinica,
Gabriel Oravec firma GÁ−BOR 

zo Želoviec 
l Mirvar, s.r.o., V. Krtíš." 

Veľkokrtíšska vínna
cesta sa predstavila 

Prvým podujatím, ktoré toto združe−
nie na propagáciu vín z nášho regió−
nu pripravilo, bola Koštovka vín na
hrade M. Kameň.  
Mgr. M. Varga: "Je to prakticky nul−
tý ročník, ktorý sme aj vďaka spo−
lupráci so SNM, Múzeum hračiek a
bábkarských kultúr Hrad M.
Kameň, Mestom M. Kameň a

sponzorom mohli pripraviť aj bez
vstupného. Chceli sme, aby sem
každý mohol prísť, pozrieť sa a
rozhodnúť, ktoré vínko našich vý−
robcov ochutná. Verím, že toto po−
dujatie sa stane tradičným a bude
propagovať vína nášho regiónu."

Množstvo ľudí, ktoré sa na nádvorí
hradu i pred ním počas podujatia vy−
striedalo, by iste privítalo, keby sa ta−
káto koštovka stala tradíciou. Veď
možnosť ochutnať toľko odrôd a dru−
hov kvalitného vína od domácich pro−
ducentov, nemajú príliš často.  Svoje
produkty v stánkoch na nádvorí po−
núkali všetci doterajší riadni členovia
združenia  a návštevníci si mohli na−
príklad vybrať  Rizling rýnsky r. 2009,
sladké, neskorý zber z Rodinného vi−
nárstva Ďurík, Rulandské biele, r.
2011, suché, výber z hrozna spoloč−
nosti  AGRO − MOVINO,  Rulandské

šedé, r. 2010, suché, neskorý zber
od Víno Natural Domin & Kušický,
Chardonnay, r. 2011, suché, neskorý
zber, Ing. Jozef Képeš, Sauvignon, r.
2011, polosladké, neskorý zber,
Historická pivnica, Jozef Šaranko,
Moravský muškát, r. 2011, suché,
neskorý zber, Pivnica a vinohrady
Zsigmond. Od toho istého výrobcu
Frankovku modrú, r. 2011, suché, vý−
ber z hrozna, ale aj chválenú fran−
kovku modrú z AGRO−MOVINA, V.
Krtíš, r. 2011 výber z hrozna.
Priaznivcov si našlo aj rulandské
modré r. 2007, suché, výber z hroz−
na spoločnosti  Víno Natural Domin &
Kušický. Na svoje si prišli aj vyzná−
vači  ovocného vína z čiernych ríbez−
lí. Gabriel Oravec tu ponúkal suché a
polosladké víno ochutené medom. 

Okrem týchto tradičných odrôd na−
šich vinohradov mohli návštevníci o−
chutnať i vína z nových odrôd hrozna,
ktoré ešte nie sú také známe − Váh,
Hron, Torysa, Dornfelder či Milia. 
K dobrému vínku patrí aj dobé jedlo

a hlavne kvalitný syr. Ten ponúkala
firma Baránek z D. Plachtiniec a za−
hryznúť k nemu ste si mohli aj peká−

renské výrobky spoločnosti TIWA. V
hradnej priekope zase voňalo mäso
na rôzne spôsoby. Či už na rošte, v
pečených klobásach alebo v chut−
nom báb guláši i kebabe. Nechýbali
ani pečené ryby či varená kukurica a
pre maškrtníkov cukrová vata či pu−
kance. Každý si veru prišiel na svoje,
zvlášť keď náladu podujatia umocňo−
vala na nádvorí ľudová hudba folklór−
neho súboru Prameň z D. Strehovej i
dychovka z M. Kameňa Hradčianka.
V hradnej priekope robila dobrú nála−
du cigánska muzika zo Sucháňa. 

V kaplnke spieval
Peter Cmorik

Hlavnou hviezdou podujatia, teda o−
krem vína, bol určite Peter Cmorik,
na ktorého vystúpenie sa tešili jeho
priaznivci. Približne hodinový koncert
bol v kaplnke modrokamenského
hradu, ktorú si vybral sám aktér.
Historické priestory kaplnky dali ešte
viac vyniknúť hlasu P. Cmorika a je−
ho precítenému prejavu. V tomto pro−
stredí a pri čare spevákovho hlasu sa
mnohým poslucháčom tlačili do oči
slzy od dojatia. Po skončení koncertu
sa mnohí snažili o spoločnú fotogra−

fiu s hviezdou šoubiznisu z nášho
mesta. Viacnásobný Zlatý slávik ne−
odmietol ani krátky rozhovor pre na−
še noviny. Na úvod sme sa spýtali, či
pripravuje nové CD−čko a kedy vyjde. 
P. Cmorik: "Konečne po troch ro−
koch som spravil, napísal a pri−
pravil materiál na nový album. Na
albume budú nové pesničky, ktoré
som si väčšinou písal sám, a z
ktorých dve sú už v éteri −  Kam

som rozum dal a Premýšľam nad
tebou. K tej sme už natočili aj no−
vý videoklip. Sú to dve lastovičky
z pripravovaného albumu, ktorý
by mal vyjsť na jeseň a bude sa
volať  Po tebe. Veľmi sa naň teším.
Dúfam, že bude ľudský, zo života
a veľmi príjemný."
l Leto je plné festivalov, môžu vás
priaznivci vidieť počas leta aj niekde v
okolí V. Krtíša? 
P. Cmorik: "Neviem, či niekde na o−
kolí, ale všetky naše vystúpenia a
aktivity sú aj na facebooku a na
webovej stránke   www.pcband.sk.
Tam sú všetky termíny a miesta,
kde hráme."
l Toto podujatie je o víne z nášho re−
giónu. Vy osobne konzumujete víno,
a ak áno, akému druhu dávate pred−

nosť? 
P. Cmorik: "Víno z V. Krtíša je kva−
litné, som jeho konzument a hlav−
ne mi chutí bio víno T. Kušického.
Sme dobrí priatelia, spolupracuje−
me spolu, a aj na toto pekné po−
dujatie ma prakticky pozval on."   

Aj po našom rozhovore sa P.
Cmorik ponáhľal ku stánku tejto spo−
ločnosti, kde na neho čakali priatelia
a kvalitné vínko. 

KOŠTOVKA VÍN vyšla na výbornú
Vína z nášho regiónu stále viac získavajú na popularite. O jeho kvalitách vedia vinári nielen z nášho okresu,

ale už aj zo širšieho okolia. Aby sa ešte viac dostalo do povedomia obyvateľov Slovenska i zahraničia, rozhod−
li sa vinári z nášho okresu založiť Občianske združenie (OZ) na jeho podporu a propagáciu.  OZ Veľkorktíšska
vínna cesta existuje iba niekoľko týždňov a o dôvodoch jeho založenia i cieľoch, nám viac povedal predseda no−
vozaloženého OZ Mgr. Miroslav Varga: 

Hudba dohrala, spev a vrava utíchli. No chýr o peknej akcii sa ší−
ril ďalej.  S jej  priebehom boli spokojní návštevníci i organizátori
podujatia, ktoré, ak by to záležalo na prvých ohlasoch jeho účast−
níkov, by sa rozhodne malo v budúcnosti opakovať. 

−P. GAŠPAROVIČ − 

Nádvorie modrokamenského hradu zaplnili milovníci dobrého vínka
a nechýbali celé rodinky

Históriu  Rodinného vinárstva Ďurík založila jediná Rytierka vína
na Slovensku Janka Ďuríková (vpravo)

Ďalší sen Peťa Cmorika − spievať
v hradnej kaplnke − sa splnil
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úťažilo 9 tímov, z ktorých kaž−
dý bol zložený zo zamestnan−
cov, a či už sa mužstvá po−

skladali z jedného oddelenia v závo−
de, alebo z rôznych, hrali bezpochy−
by náročný turnaj. "Už dvakrát sme
organizovali pre zamestnancov
Volejbalový turnaj, no tentokrát
sme sa pre veľký záujem zo stra−
ny zamestnancov rozhodli, že
začneme aj s tradíciou Futbalo−
vého turnaja", povedala Ing. Mária
Vraniaková, HR Manager v spoloč−
nosti Technogym a zároveň organi−
zátorka turnaja.
Veľký záujem potvrdzuje presne 67

účastníkov turnaja − teda aktívnych
hráčov, a samozrejme početná di−
vácka kulisa. Podpora počas zápa−
sov teda bola nielen od kolegov −
spoluhráčov, ale aj od priateľov, ro−
diny, detí a mnohých ďalších.
Sobotňajšie krásne počasie si teda
užili všetci a to najmä pohybom,
zábavou a skvelým futbalom.

Turnaj otvoril riaditeľ závodu

Manlio Dellai o 9.00 hod. ráno.
Nezabudol pripomenúť, že ide naj−
mä o zábavu a verí, že nikto z nich
nebude pre nejaký úraz chýbať v
pondelok v práci. A podľa toho, ako
zápalisto sa hralo, určite už na za−
čiatku vedel, o čom hovorí. ☺
Rozlosovanie do základných sku−

pín určilo presné herné rozlo−
ženie počas turnaja a moh−
lo sa začať. Po skončení
základných skupín, z kto−
rých tímy s najvyšším
počtom bodov postupova−
li do semifinále, nasledova−
li boje o poslednú miestenku
do semifinále medzi tímami.
Vybojoval si ju tím KINGS − ktorý bol
tvorený najmä zamestnancami z od−
delenia zvarovne. V semifinálových
bojoch si miestenku do finále vybojo−
vali tím LAKOVŇA (v zložení Laco
Bela, Viktor Gonos, Martin
Abelovský, Marek Červoč, Peťo
Debnár a Pavel Hudec) a tím
KVALITA (Roman Stráňovský,

Kamil Karásek, Jozef Mucha,
Slavo Krakovský, Jozef Tóth, Peťo
Hájnik, Viktor Žingor, Paťa Sujová).
O tretie miesto bojovali Kings a tím
BUBÁCI, ktorého hráči boli poskla−
daní z rôznych oddelení, a nako−
niec získali pomyselnú bronzovú
medailu (v zložení Štefan Slavomír,

Peter Halás, Ladislav Bolička,
Ján Kocúr a Milan Vlačuha). 

Putovný pohár riaditeľa
závodu po dlhých a nároč−
ných bojoch získal tím
Kvalita, v ktorom hral aj

najlepší strelec turnaja −
Viktor Žingor. Ocenenie ne−

chýbalo ani pre neho, ani pre roz−
hodcu takmer všetkých zápasov

Stevana Čepa, vďaka ktorému sa
hralo tak, ako sa počas celého tur−
naja hrať malo. Heslom tohto dňa
nebolo len "Cvičenie je liekom" ale
aj "fair play".
"Turnaj nám skutočne dal zabrať,

ale stálo to za to. Práve takéto po−
dujatia sú skvelou príležitosťou
stretnúť sa s kolegami aj mimo
práce, trošku si zašportovať a za−
baviť sa. Dúfam, že budúci ročník
turnaja bude ešte lepší a počet−
nejší ako tento. Začína ďalšia
skvelá športová tradícia v
Technogyme", povedal Kamil
Karásek, člen víťazného tímu a zá−
roveň jeden z organizátorov turna−
ja. 

Technogym žije „wellness lifestyle“ !
Spoločnosť Technogym, ktorej poslaním je nielen vyrábať stroje do tých najkrajších miest na svete, ale aj šíriť koncept wellness
a zdravý životný štýl, opäť dokázala, že jej zamestnanci športom, pohybom a "wellness lifestyle" naozaj žijú. V sobotu, 16.mája,
bolo z multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy na ulici Komenského počuť a cítiť skutočnú športovú atmosféru, súťaži−
vosť a najmä radosť z pohybu. Spoločnosť Technogym totiž pre svojich zamestnancov usporiadala Futbalový turnaj o Putovný
pohár riaditeľa závodu, ktorý sa stretol s obrovským úspechom.

S

Ocenené tímy: 1.miesto Kvalita, 2.miesto  Lakovňa a 3.miesto Bubáci

Po náročných dueloch
sa oddychovalo, kde sa

len dalo J

Početná divácka kulisa urobila 
z turnaja skvelú udalosť nielen pre hráčov

Víťazný tím KVALITA mal názov hodný svojho výkonu

Prekvapením pre všetkých zúčasnených na prvom ročníku
Futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa závodu bolo usporia−
danie posedenia pri guľáši. Vyčerpaní ale spokojní a športovo "vyži−
tí" hráči a organizátori sa teda presunuli do príjemného prostredia a
vydarený prvý ročník Futbalového turnaja Technogymu sa mohol
skončiť. S dobrým pocitom u víťazov i porazených, a takisto so spo−
kojnosťou organizátorov.                                                  −zk−
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Navštívili ich už 
hostia z celej Európy 
Každý, kto podniká v našom okre−

se, dobre vie, aké ťažké je získať si
nových a udržať stálych zákazníkov.
Bohaté skúsenosti s tým má aj pod−
nikateľ Richard Segeč, ktorý v tunaj−
šej obci prevádzkuje hostinec, rešta−
uráciu a turistickú ubytovňu
NIMRÓD. Toto reštauračno − ubyto−
vacie zariadenie poznajú nielen
Viničania a ľudia z blízkeho okolia,
ale aj turisti z Čiech, Maďarska,
Nemecka..., ktorí sem prišli za pra−
covnými povinnosťami, ale i za poľo−
vačkami, či na degustáciu dobrých
vín, ktorými sa môžu popýšiť tunajší
vinári.  

Wi - fi zdarma...
Reštauračno − ubytovacie zariade−

nie NIMRÓD je otvorené trinásty
rok. Majitel najskôr začínal s malou
krčmičkou − pohostinstvom a po šty−

roch rokoch pristaval reštauráciu.
Potom o dva roky vytvoril ubytovaciu
časť a ubytovacie kapacity turistickej
ubytovne rozšírili na 48 lôžok.
Onedlho pribudne ďalších dvadsať
lôžok, čo privítajú tí, ktorí sem prídu
na školenia alebo menšie či väčšie
firemné akcie. Čo sa týka samotné−
ho ubytovania, každá izba má sa−
mostatnú sprchu, toaletu, televízor a
chladničku. V celom objekte je mož−
nosť pripojenia na internet (Wi−fi
Zone). Šoféri privítajú parkovisko
s kapacitou 50 miest. Okrem
školení v NIMRÓD−e uspora−
dúvajú svadby, kary a rôzne
iné rodinné a spoločenské
podujatia.  

Pripravia 
svadobnú hostinu

na želanie
Ak niekto z vašich blízkych plá−

nuje svadbu a snúbenci sa rozho−
dujú, kde vystroja svadobnú hostinu,
poradíme vám. V NIMRÓDe vám
pripravia svadobnú hostinu podľa
vášho želania a predstáv. Vo Vinici
to obyčajne býva typická dedinská −
sedliacka svadba s 5 − 6 chodmi.
Svadobčania si môžu pochutiť na

kuracej polievke, predjedle − peče−
ných klobáskach a jaterniciach, va−
renom mäse s plnkou. Niekedy bý−
vala u svadobčanov veľmi obľúbená
paradajková omáčka, teraz už me−
nej. Z hlavných jedál sú najobľúbe−
nejšie bravčové pečené s kapustou
a knedľou, bravčové na hubách,
sviečková, plnené kuracie prsia, ba−
čovský rezeň, či iné podľa priania

z á −

kazníka. O pol−
noci samozrej−
me nechýbajú
na stoloch vy−
prážané brav−
čové rezne a fa−
šírka so zemia−
kovým šalátom
a tradičná ka−
p u s t n i c a .
Organizátorov

svadby bude určite zaujímať cena.
Pohybuje sa okolo 15 eur na osobu,
čo je v dnešnej dobe veľmi dobrá ce−
na. Okrem čapovaného piva vám tu
ponúknu aj svoje vlastné víno a vo
vinotéke majú vinické víno od troch
väčších domácich vinárov Ing.
Gabriela Zsigmonda, Ing. Tibora
Bojtoša a Zoltána Farkaša.

Mladým chutí hlavne
pizza

Prípravu studenej a teplej kuchyne
majú pod palcom tri skúsené ku−
chárky. Počas týždňa varia hlavne
hotové jedlá a zákazníci si na obed
môžu vybrať z troch jedál. Ceny sa
pohybujú od 2,50 do 3,00 eur aj s
polievkou. R. Segeč pozná  už chu−

te svojich štamgastov: " Z mäsa
je veľmi obľúbená kuracina na

rôzne spôsoby, zákazníci si po−
chvaľujú hlavne plnené kuracie
prsia. Kto nemá rád mäso, môže
si pochutiť na cestovinách alebo
pizzi, ktorá je zase obľúbená u
mladých. Neustále sa snažíme
náš objekt skrášľovať, aby sa u
nás všetci hostia cítili príjemne a
aby sa k nám radi vracali."

Môžu sa tu dobre 
cítiť rodiny s deťmi 

Okolie hostinca skrášľujú letničky,
mini jazierko s rybami a majitelia
mysleli aj na deti, ktoré sa tu môžu
zahrať. Je tu šmýkačka a hojdačka.
Zároveň na záver vyzdvihol a ocenil
pomoc tunajšieho starostu obce,
ktorý rovnako podporuje všetkých
podnikateľov a podnikanie v obci.   

− EDITA DEBNÁROVÁ −

Potrebujete pre svojich zamestnancov zorganizovať školenie? Chystáte v rodine svadbu, 
alebo oslavu? Máme pre vás tip, kde rodinnú alebo firemnú udalosť zorganizovať.

NIMRÓD ponúka kvalitné reštauračné a ubytovacie služby
"Ďakujeme, veľmi nám chutilo", s týmito slovami sme spo−

kojní a dobre najedení odchádzali z príjemného prostredia
hostinca a reštaurácie NIMRÓD vo Vinici, ktorý sme nedávno
v čase obeda navštívili počas redakčného výjazdu. V duchu
hesla, ktoré občas vídame v rôznych reštauračných zariade−
niach: "Ak ste neboli spokojní, povedzte to nám a ak ste bo−
li spokojní, povedzte to iným," aj my vám teraz ponúkame na−
še príjemné skúsenosti z tejto reštaurácie. 

HOSTINEC − REŠTAURÁCIA NIMRÓD vo Vinici
je otvorená pondelok až piatok od 11.00 h. do 22.00 h., 

a cez víkend do 24.00 h., 
pohostinstvo je otvorené non−stop.

Viac informácií ohľadne rezervovania ubytovania 
alebo objednávok vám dajú na tel. č. 0905 411 617.

Interiér, exteriér, celková vybavenosť ale aj obsluha a ponuka jedál
zariadenia Nimród určite uspokojí aj náročných klientov

Richard Segeč vo Vinici prevádzkuje
hostinec, reštauráciu a turistickú 

ubytovňu NIMRÓD.
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Mgr. I. Jusztin: "Keď som pred 11
rokmi začal robiť riaditeľa školy,
mali sme 312 žiakov. V tomto
školskom roku navštevuje našu
školu 143 žiakov z Vinice a okoli−
tých obcí −  Dolinky, Sečianok,
Klenian, Kamenných Kosíh,
Trebušoviec a iných. Na konci
školského roka odíde 23 deviata−
kov a v novom školskom roku je
do prvej triedy zatiaľ zapísaných
iba 10 detí, 5 z Vinice a 5 z okoli−
tých obcí." 

Za klesajúcim počtom žiakov je
hlavne nižší počet narodených detí v
celej našej republike, ale aj základné
školy v okolí (Balogu nad Ipľom,
Veľkej Čalomije, Hrušove i Šahách).
Škrt v počte žiakov urobila vinickej
základnej škole aj SAD, keď pred
niekoľkými rokmi zrušila priamy spoj
z Klenian a Sečianok do Vinice.
Ostal iba spoj cez Balog n/I. a deti
radšej vystúpia v Balogu, ako by ma−
li cestovať ďalších približne 10 kilo−
metrov, do Vinice.  

Mgr. I. Jusztin: "Naša základná
škola s vyučovacím jazykom ma−
ďarským je plne organizovaná a
má 9 tried. Od roku 2000 nesie
škola meno Bálinta Balašu na po−
česť významného stredovekého
poéta zo známeho šľachtického
rodu, ktorý aj v tomto regióne
vlastnil viacero panstiev, medzi
nimi i hrad M. Kameň. Každý rok
sme v spolupráci s Múzeom na
hrade M. Kameň, kde je umiest−
nená stála expozícia o tomto bás−
nikovi, Hontiansko − ipeľským
osvetovým strediskom i Csema−
dokom pripravovali podujatie s
názvom Dni B. Balašu. V rámci
neho deti súťažili v prednese poé−
zie, próz vo výtvarných súťažiach
a podobne. V tomto roku sme od
organizovania tohto podujatia u−
stúpili." 

O to, že žiaci ZŠ vo Vinici dosahu−

jú pekné výsledky na rôznych súťa−
žiach a šíria jej dobré meno nie iba v
našom regióne, ale aj po celom
Slovensku i zahraničí, sa stará  17
členov pedagogického zboru spolu s
katechétom, farárom a  ôsmimi ne−
pedagogickými zamestnancami. 

Úspechy v kultúre, 
vedách i športe

Mgr. I. Jusztin: "Každý rok organi−
zujeme súťaž v materinskom jazy−
ku − Pekná maďarská reč. Pekný
úspech v tomto roku dosiahla
žiačka 9. ročníka Enikő
Oroszlányová, ktorá sa dostala až
do celoslovenského kola v
Košiciach. Táto žiačka uspela aj v
súťaži v prednese poézie a prózy
Mihálya Tompu, kde sa tiež do−
stala do celoslovenského kola,
ktoré bolo v R. Sobote. V tomto
roku Enikő končí školu a chce
študovať na gymnáziu v Šahách.  

Pekné výsledky dosahujú naši
žiaci aj v súťažiach slovenského
jazyka − Poznaj slovenskú reč.
Dvaja z našich žiakov Laura
Kuťková a Štefan Bendík sa pre−
bojovali do krajského kola. Do B.

Bystrice na krajské kolo geogra−
fickej olympiády postúpili Richard
Nagy a Attila Kelemen. Attila po−
stúpil aj do krajského kola vo fy−
zikálnej olympiáde v R. Sobote a
Bianka Szilvásiová, Richard Nagy
boli úspešní v matematickej olym−
piáde a v matematickej súťaži ča−
sopisu Katedra sa dostali do ce−
loslovenského kola. Žiaci sa ve−
nujú aj športu a zúčastňujú sa sú−
ťaží v malom futbale i stolnom te−
nise, kde  boli v okresnom i ob−
vodnom kole. Pekné výsledky do−
sahovali naše žiačky v krajskej
súťaži športovej streľby."

Okrem kvalitného vyučovania majú
žiaci možnosť zapojiť sa aj do pestrej
mimoškolskej činnosti. Na škole ma−
jú krúžok logických hier, tanečný, fil−
mový, anglického jazyka pre menšie
deti, krúžok mladých ochranárov prí−
rody, modelársky i výpočtovej tech−
niky, divadelný, novinársky. Svoj
športový talent môžu žiaci rozvíjať vo
futbalovom, volejbalovom i stolnote−
nisovom krúžku. V areáli školy pribu−
dol aj tenisový kurt a v súčasnej do−
be robia prírodné trávnaté ihrisko.     

Mgr. I. Jusztin: "Naši žiaci sa za−
pájajú aj do rôznych aktivít v ob−
ci. Pripravujú si programy, či už
na Deň matiek, Deň detí, alebo aj
na oberačkové slávnosti a na
Vianoce. Straší žiaci z 8. a 9. roč−
níka navštevujú folklórny súbor
Hont, s ktorým sa tiež zúčastňujú
rôznych kultúrnych podujatí v na−
šej obci i na okolí. Okrem toho
udržiavame aj priateľské vzťahy
so školou z družobnej obce
Magyarnándor. Zúčastňujeme sa
rôznych podujatí, ktoré tamojšia
škola pripravuje či už vo volejba−
le, futbale, výtvarných súťažiach a
súťažiach v prednese poézie a
prózy. Podobne žiaci tamojšej
školy chodievajú na súťaže, ktoré
organizujeme u nás." 

Riaditeľ školy teda môže s výsled−
kami svojich žiakov i učiteľov byť
spokojný a zdalo by sa, že okrem
klesajúceho počtu žiakov, by ho už
nič nemalo trápiť. Nie je to však cel−
kom tak. 

Budova školy bola daná do užíva−
nia v roku 1957, v tomto roku je to
teda už 55 rokov, čo ju navštevujú
deti z Vinice a okolia a jej bránami
prešlo niekoľko generácií obyvateľov
Vinice a okolitých obcí. 

Pomohla by 
populačná explózia

Mgr. I. Jusztin: "Budova by už po−
trebovala zatepliť, ale zatiaľ sme
nemali šancu vyhrať nejaký pro−
jekt. Podarilo sa nám ale vymeniť
takmer všetky okná. Financovali
sme to z vlastných  zdrojov a s
pomocou obce. My sme prispeli
približne dvomi tretinami financií
a obec doplnila zvyšnú časť."

Škola má vlastnú kuchyňu i jedá−
leň, kde varia nielen pre žiakov a
vlastných zamestnancov, ale aj pre
zamestnancov obecného úradu, po−
licajtov OO PZ, a tiež pre dôchodcov
z obce, ktorí majú záujem o kvalitné
a zdravé jedlo, ktoré sme mohli aj o−
sobne okúsiť pri viacerých poduja−
tiach organizovaných v obci. 

Nech školou znie detský džavot
Vinica je čo do počtu obyvateľov najväčšou obcou v našom okrese. Zdalo by sa teda, že nemá prob−

lém s napĺňaním tried základnej školy, ktorá je v obci. Ako nám však povedal riaditeľ Mgr. Imrich Jusztin,
práve počet žiakov ich veľmi trápi.

Pod vedením riaditeľa Mgr. Imricha Jusztina dáva kolektív pedagó−
gov z vinickej ZŠ žiakom kvalitné základy pre štúdium na stredných
školách

Prvá písomná zmienka o škole vo Vinici je už z roku 1759. V priebehu sto−
ročí sa postupne v obci vyvinula kvalitná vzdelávacia inštitúcia, ktorá dala vý−
borný základ množstvu žiakov, ktorí potom pokračovali na stredných školách.
Či už na Gymnáziu v Šahách,  vo V. Krtíši, v M. Kameni, ale aj na stredných
školách v iných regiónoch. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským vo Vinici
vychovala veľa žiakov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa úspešne uplat−
ňujú v rôznych oblastiach života. Mnohí z nich sa do priestorov školy, ktorá
im poskytla základy vzdelania, radi vracajú. Predstavitelia obce i školy veria,
že spokojných a úspešných žiakov z vinickej školy bude čo najviac, a že sa
triedy tejto klasickej školskej budovy znovu zaplnia aspoň tak ako pred de−
siatimi rokmi. 

−P. GAŠPAROVIČ −  
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Dňa 31.05.2012 sa uskutočnila slávnostná aka−
démia  pri príležitosti 40. výročia založenia
CPPPaP Veľký Krtíš. V budove na ulici Červenej
armády sme privítali riaditeľov okolitých škôl a or−
ganizácií,  s ktorými naše centrum spolupracuje.
Poradňa vznikla v apríli 1972 a zriaďovateľom bol
Okresný národný výbor − odbor školstva a kultúry
vo Veľkom Krtíši, s názvom Okresná psychologic−
ko−výchovná poradňa a poradňa pre voľbu povola−
nia. Prvým riaditeľom bol PaedDr. Ján Miklo.
Poradňa vystriedala niekoľko zriaďovateľov a pre−
chádzala mnohými zmenami v názve. Riaditeľmi
poradne bol už  spomínaný PaedDr. Ján Miklo,
ďalším   PaedDr. Arpád Daráž a súčasná riaditeľ−
ka PhDr. Erika Drgoňová. V roku 2003 získala po−
radňa právnu subjektivitu a nadriadeným orgánom
je Krajský školský úrad v Banskej Bystrici. Od ro−
ku 2008 po schválení nového školského zákona
nesie názov Centrum pedagogicko−psychologické−
ho poradenstva a prevencie. CPPPaP poskytuje
komplexnú psychologickú, špeciálno−pedagogickú,
diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu
starostlivosť všetkým deťom, okrem detí so zdra−
votným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie
osobnostného, vzdelávacie a profesijného vývinu,
v oblasti starostlivosti o rozvoj nadania, eliminova−
nia porúch psychického vývinu a porúch správa−
nia. Zákonným zástupcom a pedagogickým za−
mestnancom poskytuje poradenské služby.
Poslaním poradne je komplexná starostlivosť o die−
ťa rešpektujúc jeho špecifické výchovno−vzdeláva−
cie potreby s cieľom harmonizácie výchovno−vzde−
lávacieho procesu a prevencie sociálnej patológie.  

V duchu  tímovej spolupráce zamestnancov  sa
niesla celá  príprava slávnostnej akadémie a tak−
tiež jej realizácia. Pod príjemnú atmosféru celej a−
kadémie sa podpísala zanietenosť každého zo za−
mestnancov centra. Realizačný tím vytváral pre−
zentáciu CPPPaP a tím č. 2 oslovoval sponzorov,

pripravoval program
aj samotné konfero−
vanie programu. V ú−
vode vystúpila a všet−
kých hostí privítala
naša riaditeľka PhDr.
E. Drgoňová a po
ňom sa k prítomným
prihovoril primátor
mesta Veľký Krtíš Ing.
Dalibor Surkoš.  

Program sa ďalej niesol v umeleckom duchu, na
ktorom vystúpili talentovaní hostia: Mgr. Mária
Cmoríková a Mgr. Mária Hívešová zo ZUŠ Veľký
Krtíš s umeleckým spevom, Dominika Ďuricová
žiačka 2. ročníka so svojou básničkou,  učiteľka
Hromadová, ktorá hudobne sprevádzala Kristínu
Pištovú zo ŠZŠ vo Veľkom Krtíši, riaditeľka
CPPPaP Veľký Krtíš PhDr. Erika Drgoňová, ktorá
prezentovala poradňu, peer aktivisti z okolitých
škôl s dramatickým vystúpením s názvom Prelom
v Duši, najmenšie deti z MŠ na Ul. Červenej ar−
mády so svojím prednesom a vystúpením mažore−
tiek. Na záver nás o svojej majstrovskej zručnosti
presvedčil študent Spojenej odbornej školy v
Modrom Kameni Štefan Kišš a žiak ZŠ A.H. Škul−
tétyho Matúš Moravík s partnerkou, ktorí predvied−
li svoje vynikajúce tanečné zručnosti v spoločen−
skom tanci. V priebehu slávnostnej akadémie sa
konalo odovzdávanie ďakovných listov dlhoroč−
ným pracovníkom CPPP a P a to menovite: Anne
Andokovej za dlhoročnú obetavú prácu v
CPPPaP,  Zite Mackovej − Oláhovej za tvorivú a i−
niciatívnu činnosť pri zakladaní OPVP a PVP (o−
kresnej PVP a poradne pre voľbu povolania) vo
Veľkom Krtíši a  Mgr. Anne Makanovej za anga−
žovanosť pri zakladaní oddelenia prevencie
CPPPaP vo Veľkom Krtíši.  Čestné uznanie sme
udelili in memoriam PaedDr. Jánovi Miklovi, prvé−
mu riaditeľovi Okresnej PVP a  poradne pre voľbu
povolania a PaedDr. Arpádovi Darážovi, riaditeľovi
Okresnej pedagogicko−psychologickej poradne za
rozvoj Okresnej pedagogicko−psychologickej po−
radne vo Veľkom Krtíši.  Úprimné poďakovanie
musíme vysloviť všetkým milým sponzorom, bez

ktorých by daná slávnosť nemohla byť realizovaná,
konkrétne ďakujeme týmto sponzorom:  Mesto  V.
Krtíš, Obecný  Úrad Želovce, Obecný Úrad
Záhorce, Obecný úrad Pôtor, SOŠ M. Kameň,
SOŠ V. Krtíš, Ul. Poľná, SOŠ Želovce,
Gymnázium A. H. Škultétyho V. Krtíš, ŠZŠ V.
Krtíš, Mega Černík V. Krtíš, Farby− Laky
Nászaly  V. Krtíš, ELEKTRO − ZOLO V. Krtíš, E−
LEKTRO PLAY  V. Krtíš, Datex V. Krtíš, Foto
Bírová, Maňa Foto, Hračky − Nemocničná, EL−
ZET − Ján Leško, Hobby Profi Market,
Stolárstvo − Branislav Semenník, Potraviny
Valient  V. Krtíš, SUMA  veľkosklad V. Krtíš,
Plachtinská farma   Baránek, TIWA  V. Krtíš,
Pekáreň Čuday  Sklabiná, ZAEL  V. Krtíš,
Domin & Kušický  V. Krtíš, Nábytok Varecha
M. Krtíš, Hydinárska farma V. Krtíš, Zlatníctvo
Estella  V. Krtíš, Adam Štefan− ART design V.
Krtíš, Koberce − J. Turčina, Dobrý Mäsiar V.
Krtíš, Mäsiarstvo − Csernyík  Péte, Kvetinárstvo
SNP, Kvetinárstvo Mária Brunderová,
Kvetinárstvo Eva Jámborová, Pegas potraviny,
Tescoma Ing. Beáta Herédyová,  Ing. Jaroslav
Strhársky, J − Stav − Ing. Ján Čierny, Zlatníctvo
orient, Husquarna − Ing. J. Lipták, Jozef Suja V.
Krtíš, Gabika Hívešová V.Krtíš,  Beata Moraví−
ková, Mgr. Mária Cmoríková, Mgr. Mária
Hívešová, Mgr. Michaela Hromadová,  Laura
Dräxlerová, Mgr. Eva Molnárová a  Kukolíková
Anikó, TEXTIL Gabriela Ivaničová, M. R. Štefá−
nika, V. Krtíš, MUDr. Marta Britková,  Lekáreň
U BIELEHO LEVA, MUDr. Monika Prosnanová.

Mediány sponzor: 
REDAKCIA POKROK, Veľký Krtíš

Avšak nesmieme zabúdať na našich milých a obe−
tavých zamestnancov CPPPaP, bez ktorých by
nebolo možné realizovať toto podujatie, chceme sa
menovite poďakovať: PhDr. Kataríne Gregáňovej,
Mgr. Svetlane Blahovej, Mgr. Renáte Györgyovej,
Mgr. Rite Pažickej, Mgr. Monike Bečkeiovej, Mgr.
Márii Deákovej a pochopiteľne našej riaditeľke
PhDr. Erike Drgoňovej. Úprimná vďaka všetkým
pracovníkom poradne, ktorí  aplikujú motto porad−
ne aj  v živote: "Len ten má srdce, kto ho má
pre druhých" (F.Hebbel).  

− Vypracoval kolektív CPPP a P Veľký Krtíš −

40. výročie založenia Centra pedagogicko−psychologického poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši 

Jubileum poradne, ktorá pomohla a pomáha mnohým

Pozvaní hostia sa zúčastnili osláv 40. výročia založenia CPPPaP vo V. Krtíši

V úvode vystúpila a všetkých hostí privítala 
riaditeľka CPPPaP PhDr. Erika Drgoňová

Ak je dieťa napomínané, naučí sa odsudzovať.
Ak dieťa žije v nepriateľstve, naučí sa útočiť.

Ak žije v posmechu, naučí sa vyhýbať.
Ak žije v tolerancii, naučí sa smelosti.

Ak žije s pochvalou, naučí sa trpezlivosti.
Ak žije s poctivosťou, naučí sa spravodlivosti.

Ak žije v bezpečí, naučí sa veriť
Ak žije prijímané a obklopované priateľstvom, 

naučí sa vo svete hľadať lásku.
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Keď sme dorazili do cieľa, privíta−
la nás krásna scenéria prostredia,
v ktorom sa škola nachádzala, veľ−
ký areál, ktorý ponúkal množstvo
športových aktivít. Pre deti bol azda
najväčším lákadlom bazén, na kto−
rý sa najviac tešili.

Hlavný animátor Balafré so svoji−
mi pomocníkmi animátormi "aligá−
tormi" pripravili množstvo aktivít.
Počas celého pobytu deti pracovali

v štyroch krúžkoch. V športovom  si
zahrali futbal, basketbal, volejbal
ako aj pre deti najzaujímavejší flor−
ball. Veľmi atraktívny bol krúžok zá−
lesácka šupa, v ktorom deti prebá−
dali okolie školy, spoznávali živočí−
chy a rastliny, objavovali taje príro−
dy, stavali bunkre, mosty...  V krúž−
ku pod názvom art park si rozvíjali
estetické cítenie, spojili výtvarné u−
menie s prírodou. V poslednom
"babskom" krúžku sa dievčatá me−
nili na modelky, tanečníčky.

Okrem práci v krúžkoch deti zaži−
li nočnú hru − kde spolu s pani uči−
teľkami museli prejsť cestu lesom,
počas ktorej ich sprevádzali lesné
strašidlá,  deň atrakcií − kde si moh−
li vyskúšať lukostreľbu, streľbu zo
vzduchovky, trojgate, bungeerun,
trampolínu a množstvo neuveriteľ−
nej zábavy. Počasie  bolo super,
preto si deti mohli užiť i bazén, v
ktorom sa do sýtosti vyšantili a vy−

hrali.  Absolvovali aj poznávací vý−
let do Banského múzea v Banskej
Štiavnici, navštívili dedinské múze−
um  v Starej  Hore ako aj krásne
malebné okolie na úpätí Štiavnic−
kých vrchov. 

Za päť dní deti zažili až neuveri−
teľné množstvo zážitkov. A nielen
to. Dúfame, že krtíšske a želovské
deti si vytvorili priateľstvá, ktoré bu−
dú aj naďalej udržiavať. Učiteľky a
žiaci si nemohli pripraviť originál−
nejší darček ku koncu školského
roka a takto sa za svoju prácu na−
vzájom odmeniť. 
Učiteľky  Mgr. Z. Milatová, Mgr. R.

Mináriková, Mgr. V. Budaiová, Mgr.
H. Olnerová, Mgr. M. Budaiová a
vychovávateľka G. Jóriová  by sa chce−
li poďakovať všetkým zvereným rato−
lestiam za krásny spoločný týždeň.
Prajú všetkým deťom úspešný zá−
ver školského roka, super prázdni−
ny, ktoré  možno budú také bohaté
na zážitky, ako sme mali my v      Ško−
le v prírode Sebechleby Mladá Hora.    

− Mgr. Z. MILATOVÁ, 
Mgr. R. MINÁRIKOVÁ − 

Prvý júnový týždeň bol pre našich žiakov v ZŠ s MŠ ŽelovcePrvý júnový týždeň bol pre našich žiakov v ZŠ s MŠ Želovce
a ZŠ na Poľnej vo V. Krtíši doslova  čarovný. Na celý týždeňa ZŠ na Poľnej vo V. Krtíši doslova  čarovný. Na celý týždeň
vycestovali za dobrodružstvami, zábavou a oddychom do škovycestovali za dobrodružstvami, zábavou a oddychom do ško−−
ly v prírode do rekreačného strediska Sebechleby Mladá Hora.ly v prírode do rekreačného strediska Sebechleby Mladá Hora.

„Aligátorská“ škola v prírodev prírode

Pre deti zo želovskej školy (foto hore), i pre tie z Poľnej vo V. Krtíši
ostanú spomienky na čarovný týždeň zo školy v prírode určite dlho
v pamäti
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Program začal od pol šiestej ve−
čer modlitbou Svätého ruženca a
pokračoval mládežníckou sv. om−
šou. Potom recitovali a spievali de−
ti, ktoré mohli svoje pocity vyjadriť
aj kreslením na pripravené papiere.
Po krátkej prezentácii histórie kos−
tola všetci návštevníci s napätím o−
čakávali hlavný bod programu, roz−
právanie farára zo Sklabinej Mgr.
Dominika Markoša o Tanzánií, kto−
rú vlani navštívil. Ako povedal, do
Afriky sa dostal na pozvanie svo−
jich priateľov v čase, keď Tanzánia
oslavoval výročie svojho osamo−
statnenia sa a na túto počesť pri−
pravila katolícka cirkev týždeň
modlitieb. V rámci toho chceli slúžiť
aj svätú omšu na najvyššom vr−
chole Afriky v masíve
Kilimandžáro, Uhuruu Peak (Hora
Slobody o výške 5 895 metrov). Na
vrchol sa vybrali traja kňazi, fran−
cúzsky misionár, ktorý už veľa ro−
kov žije v Tanzánii a mal približne
70 rokov, mladý africký kňaz, ktorý
má farnosť pod Kilimandžárom a
Mgr. D. Markoš. Ako vo svojom
rozprávaní Mgr. D. Markoš uviedol,
výstup na vrchol trvá približne 5
dní. Od začiatku výstupu až na je−
ho koniec, je treba prejsť približne

35 kilometrov. S cestou späť je to
teda asi 70 kilometrov, ktoré muse−
li zvládnuť peši. Nie každému sa to
podarí. Ako Mgr. D. Markoš pre−
zradil, nepodarilo sa to ani kapitá−
novi slovenskej hokejovej repre−
zentácie Zdenovi Chárovi, ktorý sa
vrátil z výšky približne 5 000 met−
rov. Aj to hovorí o tom, aký namá−
havý je výstup na najvyššiu horu
Afriky. Problém nie je iba samotná
náročnosť výstupu horským teré−
nom, ale aj nedostatok kyslíka vo
vyšších nadmorských výškach. 

Katolíci sú
si všade blízki

Kňazom sa podarilo dosiahnuť vr−
cholový bod a odslúžiť tam sv. om−
šu. Namáhavá však bola aj cesta
späť, keď najmä mladý africký kňaz
sa vraj celou cestou modlil k Bohu,
aby ho už nikdy viac neposielal na
vrchol tejto hory. Hojivou náplasťou
na ubolené nohy a otlačené cho−
didlá bola pre pútnikov vďaka farní−
kov, ktorí ich po zostupe vítali. Ich
obdiv i vďačnosť prekvapili Mgr. D.
Markoša, ako aj to, že sa počas
celého ich výstupu modlili, aby sa
im to podarilo. Tanzánia v Afrike
však nebola jedinou exotickou kra−
jinou, ktorú počas svojich ciest za

poznaním Mgr. D. Markoš navštívil. 
"Mám veľa známych takmer po

celom svete, a aj tí mi umožnili,
že som mohol ísť pozrieť zná−
mych v Singapure, navštívil som
Malajziu, bol som sa pozrieť, ako
to vyzerá vo Vietname a bol som
aj v Austrálii a na Novom
Zélande. Spoznával som, ako
tam žijú obyčajní ľudia, čo jedia,
ako sa zabávajú. Spoznal som,
že katolícka viera na celom sve−

te si je blízka. Zhovárate sa v
Afrike, či v Ázii s ľuďmi o viere a
vy zistíte, že rozprávajú o tom
čo poznáte, rozprávajú o Bohu,
ktorého poznáte."

Ako povedal Mgr. D. Markoš, aj
kostol v Sklabinej bol túto noc o−
tvorený, preto sa aj on chcel vrátiť
k svojim veriacim. Po jeho zaují−
mavom rozprávaní pokračovala
Noc kostolov vo V. Krtíši spieva−
ným ružencom k Božiemu milosr−
denstvu a záver patril mládežníckej
adorácii s požehnaním. Kostoly sa
zatvárali o pol noci. Prečo  sa aj vo
V. Krtíši rozhodli zorganizovať Noc
kostolov, nám povedal dekan Mgr.
Marek Kosorín: 

"Noc kostolov sa organizuje aj
preto, že sa otvoria priestory
kostola v čase, ktorý nie je ob−
vyklý a prístup sem majú aj ľu−
dia, ktorí obyčajne do kostolov
nechodia. Je to možnosť, aby sa
mnohí ľudia dostali na tieto
miesta, keď inokedy nemajú čas,
alebo nemajú záujem. Mnohé
naše kostoly sú krásne po his−
torickej, umeleckej, ale aj po tej
duchovnej stránke. Je dobré, ak
ich navštívia ľudia aj v netypic−
kom čase."

−P. GAŠPAROVIČ− 

Slovák, Francúz a Afričan na Kilimandžáre
Kým deň prvého júna patrí deťom, noc patrí kostolom. S podujatím Noc kos−

tolov začali v Rakúsku  a už 7 rokov sa organizuje aj na Slovensku. Po prvý raz
sa v prvú júnovú noc otvoril aj pre obyvateľov V. Krtíša katolícky kostol
Narodenia Panny Márie.

Mgr. Dominik Markoš

zaoberajúca sa poľnohospodárskou 
výrobou a skladovaním poľnohospodárskych výrobkov 

prijme v rámci hlavného pracovného pomeru 
PRACOVNÍKOV DO NASLEDOVNÝCH FUNKCIÍ:

Spoloènos� KORPOD, s.r.o. 
s prevádzkou v Leseniciach, okr. Veľký Krtíš 

RIADIACI PRACOVNÍK A AGRONÓM
Požiadavky: − minimálne SŠ vzdelanie

− prax v odbore minimálne 3 roky
Kontakt: 0908 784 457
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Po naložení pasažierov a batožiny
sa autobus pohol smerom do
Bratislavy, kde nastúpila naša sprie−
vodkyňa. Tá tu pre nás bola počas
celého výletu, sprevádzala nás a
pomáhala so všetkým, čo sme po−
trebovali. Okrem nej nás sprevádza−
li aj naše pani profesorky angličtiny:
Mgr. Martina Bujdošová a Mgr.
Magdaléna Gyurászová. Cesta ďa−
lej pokračovala smerom na západ −
cez Česko, Nemecko, Luxembursko
a Belgicko. Vo večerných hodinách
na druhý deň sme sa  dostali do
prístavného mesta Calais vo
Francúzsku. Tu sme sa po  vy−
še 24 hodinách a noci strávenej
v autobuse ubytovali v hoteli. Po
tom sme dostali povel: „rozchod“
a tento čas sme využili na ob−
čerstvenie sa a prechádzku ku
hradu v Calais. Po vyčerpávajú−
com dni sme sa nakoniec ulo−
žili na spánok v našich hotelo−
vých izbách. 

Po raňajkách sme sa auto−
busom prepravili na trajekt.
Cestovanie trajektom bolo
pre nás  veľkým zážitkom.

Cesta po mori a jeho krása boli ne−
opísateľné a po jeden a pol hodino−
vej ceste nám biele skaly Doveru u−
kázali, že sa už blížime k pobrežiu
Anglicka. Prvou atrakciou, ktorú
sme navštívili, bol nultý poludník v
Greenwich s prehliadkou Kráľovského
observatória a Námorníckej akadé−
mie. Súčasťou expozícií bol aj prvý
nájdený meteorit na svete. Neskôr
sme pešo prešli ku Temži, kde sme
nastúpili na loďku a plavili sme sa k
pamätihodnostiam ako Westminster
Abbey, Houses of Parliament, Big
Ben, Buckingham Palace a St.
James Park. Večer o siedmej hodi−
ne sme sa prvýkrát zoznámili s na−
šimi hosťovskými rodinami. 

V rodinách nás už čakala večera,
ktorá skôr pripomínala náš obed. V
Anglicku majú totiž ako hlavné jedlo
večeru. Po jedle sa členovia rodiny,
ktorá nás hostila, pýtali takmer na
všetko. Najviac ich však zaujímala
naša malebná krajina − Slovensko,
pretože tu nikdy neboli. Ráno
nám naša rodina prichystala tzv.
lunch boxy, v ktorých sme mali

sendvič, malé čipsy, nejaké ovocie a
minerálku. Síce to mal byť náš obed,
my sme to zjedli už na desiatu a
zhodli sme sa, že takéto desiaty by
nám nevadili ani na Slovensku.
Neskôr nás odviezli na dohodnuté
miesto stretnutia, odkiaľ sme už išli
naším autobusom do školy.
V škole nás rozdelili do dvoch sku−

pín a išli sme do tried. Tam sme sa
zoznámili s našou anglickou učiteľ−
kou Nancy, ktorá bola veľmi milá.
Vyučovanie trvalo od 9:00 do 12:30,
no ubehlo nám veľmi rýchlo, preto−
že sme mali na práci množstvo za−
ujímavých vecí. Väčšinou sme me−
dzi sebou súťažili v malých skupin−
kách. Rozprávať sme mali povole−
né len po anglicky, čím sme si tro−
chu aj zdokonalili svoje vedomosti
v angličtine.

Po škole sme sa vybrali navštíviť
známy most − Tower Bridge. Tiež
sme nevynechali ani The Tower of
London alebo St.Paul's Cathedral,
kde sa konajú korunovácie.
Naposledy tu však bola korunova−
ná terajšia kráľovná Alžbeta II.

Neskôr sme prešli aj
najnovším mostom v
Londýne − Millenium
Bridge, na ktorom
sme poriadne zmokli.
Lejak a krupobitie
sme prečkali v galérii

Tate Modern, ktorá bola veľmi za−
ujímavá.

Po náročnom dni sme sa opäť
vrátili k našim hosťovským ro−
dinám. Na druhý deň sme sa už
však s rodinami museli rozlúčiť,
pretože sme mali pred sebou po−
sledný deň v Londýne. Musíme pri−
znať, že nám bolo aj trochu smut−
no, lebo aj za tie dva dni, čo sme
u nich strávili, sme si ich veľmi ob−
ľúbili. Boli veľmi milí a nemali s na−
mi žiadny problém.
Škola prebiehala rovnako ako po−

čas predošlých dní, až na to, že
sme dostali certifikáty. Po škole
sme sa vlakom dopravili k stanici
metra a metrom sme cestovali k
Múzeu Madam Tussaud's, na kto−
ré sme sa tešili najviac. Cesta met−
rom sa nám veľmi páčila a radi by
sme si ju zopakovali. Len škoda,
že na Slovensku metro nemáme.
Múzeum Madam Tussaud's nás
veľmi očarilo. Odfotili sme sa s rôz−
nymi známymi osobnosťami.
Voskové figuríny vyzerali ako živé.
Zažili sme tam veľa srandy. Po
múzeu voskových figurín sme pre−
šli maličkým námestím Picadilly
Circus a zamierili sme do reštaurá−
cie Pizza Hut, kde nás už čakala
skvelá večera − pizza. Po jedle
sme rozlúčili s Londýnom a vyrazi−
li sme do Doveru na trajekt. Nočná
cesta trajektom bola síce únavná,
ale aj zaujímavá. Keď sme sa do−
plavili do Francúzska, v autobuse
sme ihneď zaspali. Ráno, keď sme
sa zobudili, sme už boli v Paríži.
Našou prvou zástavkou vo
Francúzskom hlavnom meste bol
Notre Dame. Od Notre Dame sme
prešli k Primaciálnemu Palácu.
Neskôr sme navštívili aj Louvre,
kde sme si pozreli originál obrazu
Mona Lisa. Po Louvri naša cesta
smerovala na najdlhšiu ulicu v
Paríži − Champs−Elysées, ktorá bo−
la pre nás naozaj nekonečná, lebo
sme boli veľmi unavení. No nako−
niec sme ju predsa len zdolali a
dostali sme sa k Víťaznému oblú−
ku. Po Víťaznom oblúku sme mali
pred sebou našu poslednú finálnu
zastávku − Eiffelovu vežu, na ktorú
sme sa najviac tešili. No naša ra−
dosť z Eiffelovky pomaly opadala,
keď sme museli čakať 2 hodiny na
to, aby sme sa dostali až na jej ú−
plný vrch. Nakoniec to čakanie stá−
lo za to a výhľad z najvyššieho
poschodia bol neopísateľný. Proste
nádhera. Neskôr pre nás prišiel
autobus a vyrazili sme na cestu
späť na Slovensko. Síce nám bolo
ľúto, že to všetko tak rýchlo ubehlo,
na druhej strane sme sa tešili do−
mov. 

Paríž aj Londýn ich očaril
Keď nám naša  profesorka angličtiny prvýkrát spomenula exkurziu do Londýna a Paríža, všetci sme boli myš−

lienkou na navštevu týchto miest nadšení. Veď kto by nechcel navštíviť miesta, o ktorých sme sa predtým učili len
z knižiek?  Po súhlase našich rodičov sme sa teda na tento výlet prihlásili. Aj oni nám dopriali vidieť kus Európy a
spoznať novú kultúru, zvyky a zdokonaliť sa v našej angličtine. Termín začiatku výletu bol 12. mája 2012. Vo ve−
černých hodinách sme už netrpezlivo čakali na príchod autobusu na autobusovej stanici vo V. Krtíši.

Každopádne bola naša účasť na tomto poznávacom výlete pre
nás prínosom. Nielenže sme navštívili Anglicko, Francúzsko a
množstvo pamiatok v týchto krajinách, zdokonalili sme si tiež
vedomosti z angličtiny, spoznali sme inú kultúru a zistili sme,
ako sa žije v anglických rodinách. Tiež nás to určite motivova−
lo k tomu, aby sme nezanevreli na angličtinu, ale práve na−
opak, aby sme v nej boli čím ďalej tým lepší, pretože bez cu−
dzieho jazyka sa ďaleko nedostaneme.
− LUCIA BACKOVÁ, NIKOLA GYORGYOVÁ, KATARÍNA ŠPALEKOVÁ −
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27. 6. 2012 - streda 

l 19:00 − 20:00 Úvodné služby
Božie v Ev. a. v. chráme vo
Veľkom Krtíši; káže Slavomír
Sabol, dištriktuálny biskup VD. 
l 20:30 − 22:00 Pracovná večera
Predsedníctva a Zboru biskupov E−
CAV so zahraničnými hosťami −
Penzión Kaštieľ. 

28. 6. 2012 - štvrtok 

l 9:30 − 10:00 Úvodná pobožnosť −
Dušan Tóth, evanjelický farár,
Toronto, Kanada.  
l 10:00 − 12:55 Konferencia. 
12:55 − 13:00 Modlitba pred obe−
dom: Hilda Gulácsiová, evanjelická
farárka, Slovenský evanjelický cir−
kevný zbor a. v. v Budapešti,
Maďarsko. 
l 14:30 − 18:00 Konferencia −      ú−
vodná modlitba: Dušan Saják, e−
vanjelický  farár, Ev. a. v. sloven−
ský cirkevný zbor v Iloku,
Chorvátsko. 
l 18:15 − 18:30 Večerná pobož−
nosť − Samuel Vrbovský, biskup,
Slovenská evanjelická a. v.  cirkev,
Srbsko. 
l 18:30 − 20:00 Spoločenský prog−
ram pre  účastníkov konferencie a
občanov mesta; príhovor primátora
− Kultúrny dom. 
l 20:30 − 22:00 Banket − reštaurá−
cia Penziónu Kaštieľ − pozvanie od
primátora mesta. 

29. 6. 2012 - piatok  

l 8:30 − 09:00 Úvodná pobožnosť −
Juraj Bálint, senior Slovenského e−
vanjelického luteránskeho seniorá−
tu v Rumunsku.
l 9:00 − 11:15 Konferencia. 
l 11:30 − 12:00 Záverečná pobož−
nosť − superintendent Marián Čop,
ECAV v ČR. 

III. evanjelické cirkevné
dni − Lučenec 

Venované šíreniu zvesti slova
Božieho medzi Slovákmi žijúcimi

doma i v zahraničí Evanjelické cir−
kevné dni organizuje Evanjelická
cirkev augsburského vyznania na 
Slovensku v  spolupráci s
Banskobystrickým samosprávnym
krajom, Maticou slovenskou a
Mestom Lučenec. 

29. 6. 2012 - piatok  

PROGRAM HLAVNÉHO PÓDIA
NA NÁMESTÍ REPUBLIKY 

l 13:00 − 17:30 Uvítací program
Novohradského seniorátu. 
l 18:00 − 19:30 Otváracie služby
Božie − káže Milan Krivda, dištriktu−
álny biskup ZD; ofera na podporu
aktivít Slovákov žijúcich v zahrani−
čí. 
l 20:00 − 22:00 Akadémia
Slovákov žijúcich v zahraničí a za−
hraničných hostí III. ECD. 

OTVORENIE VÝSTAV 
Vysťahovalectvo − Dom Matice slo−
venskej  500 rokov reformácie  na
Slovensku / Evanjelické osobnosti
Novohradu  − Novohradská galéria
a múzeum Ora et labora − výstava
insitných umelcov − Divadlo B. S.
Timravy.
Sakrálna architektúra 20. storočia /
Evanjelické drevené artikulárne
kostoly − Dvorana hotela Reduta, 
Biskup Fedor Ruppeltd − výstava a
prezentácia knihy − zasadačka ho−
tela Pelikán,
Očami srdca − výstava fotografií z
humanitárných projektov − Divadlo
B. S. Timravy.  
PROGRAM MLÁDEŽNÍCKEHO
PÓDIA V MESTSKOM PARKU

l 13:00 − 17:30 Športové atrakcie −
vodný futbal, skákací hrad, malé
stolové futbaly, nízkolanové lezec−
ké aktivity.
l 20:00 − 24:00 Koncert mladých −
amfiteáter. 

30. 6. 2012 - sobota 

DUCHOVNÝ PROGRAM
III. EVANJELICKÝCH
CIRKEVNÝCH DNÍ 

l 7:30 − 09:00 Večera Pánova −
Evanjelický a. v.  kostol v Lučenci 
9:30 − 11:00 Hlavné služby Božie
III. ECD; káže Miloš Klátik, gene−
rálny biskup ECAV na Slovensku;

vysiela v priamom prenose STV;
pozdrav − primátorka mesta
Lučenec; ofera na podporu aktivít
Slovákov žijúcich v zahraničí 
l 11:00 − 12:30 Biblická hodina
doc. Jána Greša − Evanjelický a. v.
kostol v Lučenci. 
Biblická hodina profesora Juraja
Bándyho − Reformovaný kostol v
Lučenci.
l 11:30 − 13:00 Prijatie pozvaných
hostí primátorkou mesta Lučenec. 

ECAV V DIALÓGU 
Prezentácie kníh spojené s diskusi−
ou: 
l 11:00 − 12:30 Miloš Dudáš:
Artikulárne kostoly − Secesný saló−
nik Reduty,
l 13:00 − 14:30 prezentácia kníh
vydaných Maticou slovenskou −
Dom Matice slovenskej,  
l 13:00 − 14:30 − prezentácia u−
čebníc ev. náboženstva −
Novohradská knižnica,
l 13:00 − 14:30 prezentácia histó−
rie a súčasnosti ev. heraldiky −
Novohradské múzeum a galéria, 
l 13:00 − 14:30 Reformácia a ženy
− Diskusia k projektom
Spoločenstva evanjelických žien 
− zasadačka hotela Pelikán,  
l 16:30 − 18:00 − prezentácia pub−
likácií o Slovákoch zo zahraničných
vydavateľstiev − Dom  Matice slo−
venskej.  
l 16:30 − 18:00 − prezentácia kníh
vydaných Tranosciom − Novohradská
knižnica.  

Diskusné fóra 
l 14:30 − 16:30 Slováci žijú aj v za−
hraničí − Dom Matice slovenskej.  
l 14:00 − 16:30 Evanjelicko−židov−
ský dialóg − zborová miestnosť CZ  
l 14:30 − 16:30 Rómovia v našich
cirkevných zboroch − zasadačka
Mestského úradu. 
l 14:00 − 16:30 Evanjelium spája −
Azevangéliumösszeköt − salónik
hotela Reduta. 
Hosť: biskup MEE Tamás Fabiny.   

DETSKÝ PROGRAM  
pripravený v spolupráci s
Novohradským osvetovým stredis−
kom:  
l 11:00 − 20:00 Atrakcie pre detí v
mestskom parku. 
l 11:00 − 13:00 Tvorivé dielne na
Námestí republiky. 
l 12:00 − 13:00  Vystúpenie detí na
hlavnom pódiu. 
l 14:00 − 15:30 Detská besiedka −
Divadlo B. S. Timravy. 
l 15:30 − 17:00 Tvorivé dielne na
Námestí republiky 

HLAVNÉ PÓDIUM 
na Námestí republiky. 

l 8:00 − 9:30 
Vystúpenie dychových hudieb 
l 9:30 − 11:00    
Hlavné služby Božie 
(priamy prenos STV).
l 11:00 − 12:00  
Vystúpenie dychových hudieb. 
l 12:00 − 13:00  Program detí.
l 13:00 − 16:00  
Program Východného dištriktu. 
l 16:00 − 19:00  
Program Západného dištriktu.  
l 19:00 − 20:30  
Vystúpenie dychových hudieb. 
l 20:30 − 22:30  Slovanské 
oratórium "Cyril a Metod". 
22:30 −24:00   
Vystúpenie dychových hudieb. 

KRESŤANSKÁ KULTÚRA 
l 12:00 − 20:30 Slovom a hudbou
oslavujte Hospodina − Dvorana ho−
tela Reduta. 
l 12:00 − 20:30 Prehliadka drama−
tického umenia − Divadlo B.
S.Timravy.  
l 15:00 − 24:00 Film − nástroj misie
(diskusia k filmom) − Kino Apollo. 

PROGRAM MLÁDEŽNÍCKEHO
PÓDIA V MESTSKOM PARKU

l 13:00 − 16:30 Športové atrakcie
v mestskom parku 
l 17:00 − 18:30 Mládežnícke služ−
by Božie, letný amfiteáter 
l 19:00 − 20:30 Exhibičný futbalo−
vý zápas Východný dištrikt :
Západný dištrikt 
l 19:00 − 24:00 Kresťanský rock −
letný amfiteáter 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 
Tržnica duchovných možností:  
l 29. 6. od 13:00 do 18:00; 
l 30. 6. od 11:00 do 22:00 
Modlitebná stráž a orgánová hud−
ba: 29. 6. od 20:00 do 24:00; 
l 30. 6. od 13:00 do 24:00 −
Evanjelický a. v. kostol  
Príležitostná poštová priehradka:
29. 6. od 13:00 do 18:00; 30. 6. od
12:00 do 18:00 Kreslené evanjelium:
29. 6. od 13:00 do 18:00 −
Námestie republiky;  30. 6. od
12:00 do 18:00 − Mestský park. 

1.7. 2012 - nedeľa

ZBOROVÉ SLÁVNOSTI 
V CIRKEVNÝCH ZBOROCH: 

Záverečné služby Božie III. ECD
s Večerou Pánovou sa budú ko−
nať v Evanjelickom a. v. kostole
v Lučenci a v okolitých cirkev−
ných zboroch; kázať budú hostia
III. ECD zo zahraničia; vystúpia
spevokoly a hudobné skupiny
zo zahraničia.   

Program III. evanjelických cirkevných 
dní a sprievodných podujatí 

III. evanjelické cirkevné dni sa konajú pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča
III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich 

v zahraničí − Veľký Krtíš  
Konferenciu organizuje Prípravný výbor Združenia slovenských

evanjelikov žijúcich v zahraničí, Evanjelická cirkev augsburského
vyznania na Slovensku a Evanjelická luteránska cirkev s Rumunsku
− Nadlac v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a
Mestom Veľký Krtíš.


