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21.8. Erika z V. Zlievec, Karin z V. Krtíša, 22.8.
Mikuláš zo Želoviec, Karin z V. Krtíša, Csaba

z Balogu n. Ipľom, Laura zo Želoviec, 24.8. Hugo z V. Krtíša, 25.8.
Jakub zo Zomboru, 28.8. Marcel z Mule

28.8. SOFIA KUVIKOVÁ z Dolných Plachtiniec J
(Manželom Soni a Petrovi Kuvikovcom k narodeniu ich dcérky

gratuluje a veľa zdravia, šťastia i lásky celej rodinke želá 
kamarát Marian a celá redakcia Pokrok)

Narodili sa

3.9. Vlasta Petorová, Darina Čiž−
márová, 4.9. Júlia Pásztorová,

Vladimír Melicherčík, Milan Káder, 5.9. Ružena Ovečková, 6.9.
Mária Hemliková, Magdaléna Kováčová, 8.9. Rudolf Kamenský,
Eugen Oláh

Jubilujúci Veľkokrtíšania

21.8. Etela Kováčová, nar. v r. 1948 z
Kosihoviec, 25.8. Ivan Kováč, nar. v r.
1948 z Čeloviec, Terézia Vakaráčová, nar.

v r. 1923 z V. Krtíša, 27.8. Imrich Kotra, nar. v r. 1935 z V. Krtíša,
28.8. Ing. Dušan Repka, nar. v r. 1950 z V. Krtíša, 30.8. Helena
Balgová, nar. v r. 1931 z Čeboviec 

Opustili nás

Súčasťou odovzdávania zre−
konštruovanej budovy hasičskej
zbrojnice vo Vinici bola aj výsta−
va fotografií z jej výstavby a nie−
ktorých podujatí v obci a tiež
prehliadka motocyklových a au−
tomobilových veteránov z polo−
vice minulého storočia. 

Potom, ako si hostia pozreli nové
priestory zbrojnice, ktorá bude slú−
žiť Obecnému hasičskému zboru
vo Vinici, a občerstvení, sa na i−
hrisku začal futbalový zápas so
slávnostným začiatkom. Dlhoročný
funkcionár a v súčasnosti vedúci
mužstva Gabriel Zsigmond oslávil

26.8. abrahámoviny, ku ktorým mu
vedenie obce, ŠK Vinica i samotní
futbalisti želajú všetko najlepšie a
ku gratulantom sa pripája aj redak−
cia týždenníka Pokrok. 

Svätou omšou na Žobráku, časti
vinických vinohradov, pri soche
patróna vinárov sv. Urbanovi sa
začal festival otvorených pivníc.
Slávnosti vinobrania vo Vinici po−
kračovali v nedeľu tradičným sprie−
vodom obcou a kultúrnym progra−
mom v prírodnom amfiteátri na i−
hrisku. Jeho vyvrcholením bolo vystú−
penie skupiny EDDA Maydnem.   
Viac o akcii v budúcom čísle. −P. G.− 

Celú noc likvidovali hasiči požiar
senníka v časti Ivanišková, ktorá pat−
rí do katastra D. Lomu. Požiar ohlá−
sili asi o 18.10 hod. 25. 8. a po prí−
chode na miesto hasiči zistili, že ho−
rí približne 150 ton sena v senníku.
Požiar začali likvidovať s dvomi ha−
siacimi autami a zároveň majiteľ za−
bezpečil stohovací stroj, ktorým vy−
vážali seno zo senníka. Okrem ha−
sičských áut na dopravu vody použi−
li aj cisterny, ktoré tiež zabezpečil
majiteľ senníka, keďže vodný zdroj
bol značne vzdialený. Ani to však
nestačilo a veliteľ zásahu zavolal ria−

diaceho dôstojníka, ktorý prišiel krát−
ko pred 20.00 hodinour. Riešil hlav−
ne zabezpečovanie dodávky vody,
ktorá  sa na miesto požiaru dováža−
la z hydrantu v Sucháni vzdialeného
približne 3 kilometre, pretože prírod−
né zdroje v okolí požiaru neboli do−
statočne výdatné. Kyvadlovou do−
pravou zabezpečovali vodu domáci
pracovníci, ale keď aj v hydrantovej
sieti  poklesol tlak vody, doprava sa
predĺžila na 2−2,5 hodiny. Preto sa
využil aj ďalší vodný zdroj vo VVP
Lešť, vzdialený asi 13 km. Napriek
tomu sa nedarilo požiar dostať pod
kontrolu a riadiaci dôstojník  o 22.30
hod privolal ďalšie hasičské auto s
posilami. Požiar nakoniec hasiči u−
hasili v dopoludňajších hodinách dru−
hého dňa. Počas zásahu zabezpečil
majiteľ senníka pre hasičov stravu i
ochranné nápoje.            − DD−PG−

Vo Vinici otvárali pivnice i zbrojnicu

Svätá omša pri soche patróna vinárov − sv. Urbana, 
otvorila festival pivníc vo Vinici

Ešte predtým však, približne o jed−
nej hodine ráno, previezol vrtuľník
do B. Bytrice 22−ročného mladíka,
ktorý havaroval na motorke v ka−
tastri obce Vieska. Mladík z Očovej
jazdil na motorke značky Honda
veľmi rýchlo a bez prilby. Približne
o 23. hodine 22. 8. nezvládol pra−
votočivú zákrutu, spadol na vozov−
ku a šmýkal sa smerom k okraju
cesty. Tu narazil na betónový ob−
rubník a po viacerých premetoch
skončil na tráve mimo vozovky. Pri
nehode sa motorka úplne zdemo−

lovala a mladý muž utrpel viacná−
sobné vážne poranenia hlavy. Po
ošetrení zdravotníkmi na mieste
nehody a stabilizácií vo veľkokrtíš−
skej nemocnici, ho pre vážny stav
ešte v noci  previezli do B.
Bystrice. Podľa našich informácií
sa jeho poranenia nezlučovali so
životom, ale v piatok dopoludnia
ho lekári ešte udržiavali v umelom
spánku. Začali však pripravovať ro−
dičov na to, že mladík zraneniam
podľahne. 

−DD−PG −

Hasiči na smetisku
Približne o 6.00 hodine ráno 21.8.

likvidovali hasiči požiar v garáži na
Baníckej vo V. Krtíši. Garáž po
predchádzajúcich požiaroch už ne−
slúži svojmu účelu, ale slúži skôr
ako smetisko a horeli v nej práve
odpadky. Že odpadky znovu horia aj
na smetisku v Sklabinej a požiar sa
šíri smerom k lesnému porastu, o−
známili hasičom 23.8. približne o
21.00 hod. Keď však hasiči prišli
na smetisko zistili, že tentoraz ne−
horia odpadky, ale strešná kon−
štrukcia na budove bývalej vrátni−
ce skládky. Hasiči požiar likvidova−
li rozoberaním drevenej konštruk−
cie a postupného uhášania jednot−
livých ohnísk. −DD−PG−

Zhoreli zásoby na zimu Počas necelých 24 hodín vo štvrtok 23.8. musel záchranný vrtuľ−
ník z B. Bystrice priletieť do V. Krtíša až 2 razy. Večer asi o 21.00
hod. priletel vrtuľník pre dieťa, ktoré utrpelo vážne popáleniny tela a
viezli ho priamo na popáleninové oddelenie do nemocnice v Šaci pri
Košiciach. 

Nočné lety záchranného vrtuľníka
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3.9. Belom, 4.9. Rozáliám, 5.9. Reginám,
6.9. Aliciam, 7.9. Mariannám, 8.9.
Miriamám, 9.9. Martinám

Blahoželáme

"Márne Ťa, drahá mamička, naše oči 
hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.

Pracovala si vždy do únavy a nikdy si sa
nesťažovala. Pokoj si si nedopriala. 

O všetko si sa postarala. Ťažko je bez Teba
žiť, keď nemá, kto poradiť, potešiť. Smutný
je náš dom, chýbaš nám, mamička, v ňom.
Tak náhle prestalo biť srdce Tvoje, že 

nestihla si nám povedať: "Zbohom, deti
moje." Za všetky trápenia a bolesti, nech 

Ti dá Pán Boh večnej radosti."
Rok uplynie 6. septembra 2012, odvtedy ako nás navždy 

opustila naša drahá manželka, mamička a starká 
MÁRIA PÓČOVÁ vo veku 54 rokov. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Ťažko je bez Teba žiť

"Už nepočuť po dome otcov hlas, už 
nepríde medzi nás. Osud nám nevráti,
čo nám navždy vzal. Za pokojný spánok
Tvoj v modlitbách prosíme a spomienku
na Teba v srdci stále nosíme."

Oznamujeme všetkým, že vo veku 
60 rokov zomrel 18. 8. 2012 náš 

najdrahší manžel, ocko, starký, brat,
zať, švagor, krstný otec a kamarát 
IMRICH SLADOVNÍK z Bátorovej. 

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary. "Tvoju pamiatku si navždy zachováme v našich
srdciach." Spomínajú a lúčia sa: manželka Marika, dcéry Beata,
Gabika a Petra s rodinami, vnúčatá Ivanka, Dávidko, Robko,
Danielko, Simonka, Veronika a Mirko a ostatní príbuzní

Už nepríde medzi nás

Dňa 27. 8 . 2012 sme s láskou 
spomínali na nášho drahého 
MILANA TOMU z Bátorovej 

od úmrtia, ktorého uplynulo 8 rokov.
Všetci, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

V tichu sníva svoj 
večný sen

Dňa 8. septembra 2012 uplynú tri roky, odvtedy ako nás opustil
náš otec, manžel a starý otec 

ALADÁR VAKARÁČ z Veľkých Zlievec 
vo veku 61 rokov. 

Kto ste ho poznali, spomeňte si. Nikdy nezabudneme! 

Manželka Mária, syn Peter, syn Zsolt 
s manželkou Nikoletou, vnučky Viktorka a Veronika, svatovci zo

Želoviec a sestry Edita a Melánia

Nikdy nezabudneme

"Ťažko je bez Teba, 
smutno je nám všetkým. 

Nič už nie je také, ako bolo predtým."
Siedmeho septembra 2012 si s láskou
pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otca a starkého

Mgr. JÁNA ĎURÍKA 
z Veľkého Krtíša. 

Spomínajú: manželka, 
dcéry Katka a Janka s rodinami

Smútok rozlieva sa 
v našich srdciach

"Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojim tokom plynie, 

spomienka na Teba nikdy nepominie." 
Štyri roky uplynuli 29. augusta, odvtedy
ako nás opustil náš milovaný manžel, 

otec a starký 
JOZEF GEREGAY
z Veľkého Krtíša. 

S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá

Tá bolesť nedá 
zabudnúť

Čas mladosť odvial, 
ale nie spomienky

"K narodeninám blahoželáme
ROZÁLII KVAČEKOVEJ 

z Leseníc. "Milá, naša mamina! 
V živote sú rôzne chvíle šťastia, žiaľu,
nádeje. Týždne smútku, roky milé,
každý žne jak zaseje. 
Mama drahá, dnes pri Tvojom sviatku
úcty a lásky preveľa,
šťastia, zdravia 
v jednom riadku 
rodina Ti posiela.

Nech Ťa žehná mi−
lý, Pán Boh, ešte v zdraví dlhý čas, aby si
sa radovala zo všetkých nás. 
Všetko najlepšie k Tvojim 80.narodeninám, 

ktoré si oslávila 1. septembra 
Ti zo srdca želá celá milujúca rodina

Vzácne životné jubileum oslávi 
8. septembra 2012 

pani EMÍLIA MAVLÍKOVÁ 
z Kamenných Kosíh. 

Kniha života sa jej otvorí na 80−tej
strane. Jej blízka rodina sa touto
cestou drahej oslávenkyni takto pri−
hovára: "Drahá sestra, švagriná a te−
ta Milka! Nesmúť, že život sa tak
rýchlo míňa, veď na prežité roky 
s láskou sa spomína. 

Čas uteká míľovými krokmi, nikoho z nás
nevynechá, keď pridáva roky. Do ďalších
jesení života Ti prajeme pevné zdravie, aby
bol každý prežitý deň plný radostných o−
kamihov v kruhu rodiny, blízkych a pria−
teľov." Všetko najlepšie z celého srdca prajú: 
brat Janko Kotian s rodinou, deti Vierka,

Dušanko a Olinka s rodinami. 
Šesť vnúčat a päť pravnúčatiek 

starkú pevne objímajú a bozkávajú.

Ďakujeme za Tvoju lásku

Spoločenská rubrika

Narodili sa

Blahoželáme

Jubilujúci Veľkokrtíšania

Opustili nás
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SPOLOÈENSKÁ
RUBRIKA
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Pri tradičnej vatre, dobrej hudbe a
kvalitnom guláši sa stretnú aj tí o−
byvatelia obce, ktorí počas roka na
seba nemajú veľa času.
Porozprávajú si čo ich počas uply−
nulého roka potešilo i zarmútilo, čo
nové sa v obci i okolí udialo. Tieto
priateľské stretnutia sa snaží sta−
rosta obce Štefan Paholík spestriť
zaujímavým kultúrnym programom.
Aj keď, ako povedal, je to len také
skromné, ale za to srdečné, pravi−
delné a každoročné stretnutie ob−

čanov. Napriek skromnosti sa mu
aj v tomto roku podaril zabezpečiť
kvalitný program  a  vystúpenie čle−
nov folklórnych súborov Krtíša a
Krtíšanček z V. Krtíša a Bažaličky z
Príbeliec a Plachtiniec malo u divá−
kov značný úspech. Najmä prekva−
penie, ktoré si pre starostu i divá−
kov pripravili aj členovia FS
Krtíšan. Pri vatre na ihrisku pred−
viedli ohnivé rómske rytmy, ktoré
mali úspech aj na tohtoročnej
Hontianskej paráde. Ako ale po−

znamenala vedúca súboru Lýdia
Takáčová, diváci si nemohli na trá−
ve vychutnať tento tanec v plnej
paráde a spýtala sa starostu, či by
pre účinkujúcich nemohol v budúc−
nosti pripraviť malé drevené pódi−
um. Š. Paholík verejne prisľúbil, že
o rok pódium postavia. Čo nové sa
za uplynulý rok udialo v živote
"kmotrovcov", prišli porozprávať
Marka Kropáčová a Juraj Matiaš,
ktorí svojimi príbehmi zo života ro−
zosmiali všetkých prítomných. 

Po zapálení tradičnej vatry sta−
rostom, sa návštevníci tohto stret−
nutia posilnili výborným gulášom z
diviny, ktorý uvaril ako každoročne
zástupca starostu Jožko
Diheneščík. Pri príprave tejto kotlí−

kovej dobroty mu asistovali
Miroslav Suchánsky, Ľubomír
Maján a Júlia Bertová a pre obča−
nov obce ho  porciovali  Jožko
Diheneščík a Ivana Majánová, kto−
rá súčasne rozdávala aj tradičné
dobré škvarkové pagáčiky. Tieto sa
výborne hodili k poháriku vínka, pi−
va či čapovanej kofoly, ktoré sa na−
lievali pre občanov obce zadarmo,
pretože všetky nápoje boli darova−
né starostovi sponzorsky. Potom
sa už mohla naplno rozbehnúť zá−
bava, plná diskotékovej hudby, za−
ujímavých tanečných kreácií a dob−
rej nálady. Všetci zúčastnení
Novovešťania a ich hostia sa v ten−
to nádherný letný večer dobre za−
bávali a domov sa rozchádzali až
nadránom, dávno potom, čo roz−
lúčková vatra s prázdninami i letom
dohorela.      −P. GAŠPAROVIČ− 

Priateľské posedenie pri vatre v Novej Vsi 

Celkovo 9 súťažiacich sa snažilo
pripraviť guláš, ktorý by najviac chu−
til porote a získal najvyššie ocene−
nie. Po dlhom rozhodovaní sa napo−
kon porota, ktorej predsedal posla−
nec VÚC BBSK a MsZ vo V. Krtíši
MUDr. Ondrej Kollár, zhodla na tom,
že v tomto roku sa najlepší guláš po−
darilo uvariť Danici Celengovej zo
Selian.  Druhé miesto z minulého ro−
ku obhájil Jozef Gemer z Leseníc a
na treťom mieste skončil Ladislav

Borbáš z K. Kosíh, ktorý porotu zau−
jal svojim bábgulášom. 

Aj keď víťaz bol určeným, všetky
guláše návštevníkom súťažného va−
renia chutili a zjedli sa do poslednej
lyžičky, tak ako má byť. Okrem tejto
tradičnej pochúťky si návštevníci po−
chvaľovali už spomínané baranie hr−
če priateľa z Medzibrodu a pochutili
si aj na kapustnici J. Gemera či ry−
bacej polievke halászlé, ktoré pripra−
vil J. Pálfy zo Selian.          −P. G.− 

Fotografie z príjemnej a pohostinnej atmosféry posedenia obyvateľov Novej Vsi, 
ktorí si podobné stretnutia organizované starostom Štefanom Paholíkom nevedia vynachváliť

V Seľanoch varili jubilejný guláš

Koniec prázdnin a pomaly aj leta je tu a rozlúčku s týmto krásnym ob−
dobím, pripravilo v Novej Vsi pre svojich obyvateľov a ich hostí obec−
né zastupiteľstvo a vedenie obce, tak ako každý rok. Na toto stretnutie
s obyvateľmi obce, priateľmi a hosťami sa teší väčšina obyvateľov . 

Jubilejný 5. ročník súťaže vo varení gulášov pripravili na posledný augustový
víkend v Seľanoch. Starosta obce Pavel Celeng privítal "gulášmajstrov" z okoli−
tých obcí Bátorovej, Kamenných Kosíh, Leseníc, ale aj z Tupej i "priateľa Jana
z Medzibrodu" neďaleko B. Bystrice. Ten síce nevaril guláš, ale pre Seľančanov
pripravil vrchársku lahôdku "baranie hrče".

Najlepší guľáš sa podarilo navariť Danici Celengovej (vľavo)
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Prípravy na festival vrcholili a
vzrušenie v škole, v obci ale hlav−
ne v organizačnom tíme bolo tento
rok ešte väčšie, keďže sa očaká−
valo 59 hostí z piatich krajín. Najmä
Mgr. Anka Brlošová mala hlavu pl−
nú starostí, keďže zahraniční hos−
tia mali vystúpiť  v časti hlavného
programu, ktorú mala na starosti
práve ona. Prvý deň sa učitelia i
žiaci zoznámili s dedinkou Hrušov,
naučili sa v nej orientovať a prezre−
li si výstavu tradičných ľudových
remesiel, ale hlavne ich zaujala
žatva, kde si niektorí vyskúšali aj
mlátenie obilia cepmi. Úžasne sa
im páčila naša ľudová hudba, ktorá
vyhrávala v každom dvore, dokon−
ca v Gazdovskom dvore našich za−
hraničných kolegov riadne vyzvŕta−

li hrušovské nevesty v typických
hrušovských krojoch.

Druhý deň sa niesol v znamení
hlavnej skúšky na javisku. Keď
som si predstavila, že pani
Brlošová má zosúladiť podľa sce−
nára za jednu hodinu toľko zahra−
ničných detí so súborom Turiec z
Martina a Ragačinkou z Hrušova −
zdalo sa mi to nemožné. Ale ona to
zvládla bravúrne!!!

A tak o piatej popoludní pred pre−
plneným hľadiskom sa začala pre−
zentácia kultúry rôznych národov
Európy a tiež Turecka. Na javisko
sa za sprievodu ľudovej muziky−
znejúcej z heligóniek− v podaní
folklórneho  detského súboru
Ragačinka, vyrojili usmiate deti v
palete nádherných farebných  kro−

jov. Nad hlavami im viali ich národ−
né vlajky a do kroku im tlieskalo
nadšené publikum, ktoré bolo od−
menené tancami a piesňami, ktoré
si deti priniesli zo svojich domovov:

V závere vystúpenia všetci za−
spievali našu slovenskú ľudovú
pieseň: "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" v
slovenčine a v nemčine (keďže ro−
kovacím a dorozumievacím jazy−
kom v rámcu projektu je nemčina).
Za aplauzu nadšeného publika si
prevzali koordinátori odmenu pre
deti a veselým mávaním opúšťali
javisko.

Dojmy všetkých našich hostí bo−
li neopísateľné! Odnášali si hlboký
kultúrny zážitok  z bohatého kultúr−
neho programu, nadchla ich ne−
obyčajná priateľskosť, srdečnosť  a

dobroprajnosť ľudí, ktorá vládla v
celej obci počas dvoch dní festiva−
lu. Boli prekvapení, že na festivale
sa zúčastnilo veľmi veľa mladých
ľudí, či na javisku, či v hľadisku, o−
chutnali všetky naše tradičné dob−
roty a hlavne dospelým chutili ha−
lušky, pufance, haruľa, ale ochut−
nali aj dobrú hruškovicu a studené
vínko v tufovej pivničke.

Dojmy boli také silné, že viacerí
sa chcú na budúci rok sem vrátiť,
už síce nie cez projekt Comenius,
ktorý koncom júla 2013 končí, ale v
rámci neformálnych priateľstiev,
ktoré boli počas návštevy Hrušova
nadviazané a to nás koordinátorov
projektu teší, pretože jedným z
hlavných cieľov projektu Comenius
je spoznávať vzájomnú kultúru a
tradície a budovať dlhodobé priateľ−
stvá medzi mladou generáciou, a
to sa nám podarilo.

− Mgr. MÁRIA ZOLCEROVÁ, 
koordinátorka projektu −  

Projekt Comenius finančne podporovaný EÚ  

Projekt Comenius  na javisku 
Hontianskej parády 2012 s   veľkým aplauzom

V dňoch 17.a 18. 8. 2012 sa konal v Hrušove  už XVII. ročník úspešného folklórneho festivalu
Hontianske paráda. Jej aktívnymi účastníkmi boli aj deti z Turecka a štyroch krajín Európskej únie:
Nemecka, Rakúska, Rumunska a Grécka, ktoré už druhý rok spolupracujú s deťmi z hrušovskej
základnej školy v rámci projektu Comenius.

Za svoje vystúpenie na Hontianskej paráde zožali mladí účinkujúci obrovský aplauz 

. Zahraniční účastníci v pestrofarebných krojoch na spoločnej fotografii pred hrušovskou školou   
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Návštevníci, ktorých prišlo v pia−
tok, ale hlavne v sobotu veľmi ve−
ľa, mohli zaspomínať na tradičnú
kosbu na slovenských dedinách,
vidieť ako staré matere piekli chlieb
a na  Hrušove i tunajšiu špecialitu
lepníky. Obdivovať prácu majstrov
tradičných remesiel kamenárov, te−
sárov i maliarov, kde videli ako sa
kedysi pripravovalo uhlie. Priamo v
dedine ponúkali svoje výrobky via−
cerí majstri tradičných remesiel a
niekedy až filigrantskej práce s ko−
vom, drevom či iným prírodným
materiálom.  

Hrušov bol prvý, ktorý začal na
festivale s dvormi jednotlivých re−

mesiel či obcí. Táto tradícia ne−
mohla chýbať ani v tomto roku a
návštevníci mohli navštíviť približne
20 dvorov. Novým bol Čebovský
dvor, v ktorom ponúkali i vola pe−
čeného na ražni a po prestávke sa
znovu prišli prezentovať i rozhlasá−
ci z Regíny v Rozhlasovom dvore.
Pravidelní návštevníci vedia, že
najveselšie je v Hasičskom dvore,
že sa dobre tancuje na námestí, že
najlepšie víno čapujú v stánku
Movina, či u Zsigmondovcov z
Vinice a cigánska muzika vyhráva
v Záhorskom dvore pri víne z čier−
nych ríbezlí. Naozaj si mohol vybrať
každý podľa svojej chuti a nálady.  

Tancovali a spievali
folkloristi z domova 

i zahraničia
To platilo aj o kultúrnom progra−

me, ktorý bol na amfiteátri, pri ve−
žičke i na lesnej scéne. Predstavili
sa tu folkloristi z celého Slovenska
i zahraničia. Samozrejme, že ne−
chýbali ani domáci folkloristi z
FSk. Ragačinka, deti i do−
spelí a nemohol chýbať
ani nestor hrušovských
folkloristov heligonkár
ujo Anton Bendík. V
piatok sa v hlavnom
programe na pódiu
predstavil zaplnenému
hľadisku so svojim úžas−
ným hlasom Ján Ambróz s ľu−
dovou hudbou Borievka. Jeho hos−
ťami bol ženský spevácky zbor
Trnky z B. Bystrice a tanečníci zo
súboru Partizán zo S. Ľupče. 
V sobotu sa v hlavnom programe
na amfiteátri prestavili folklórne sú−
bory z Hontu s danou témou od
„Prameňa k Plameňu“. Medzi účin−

kujúcimi boli aj populárne súbory z
nášho okresu z Dačovho Lomu,
Neniniec,  Bažalička z Príbeliec a
Plachtiniec a záver programu patril
ohnivému rómskemu tancu v poda−
ní tanečníkov z FS Krtíšan z V.
Krtíša. Na záver kulturného progra−
mu sa divákom predstavil súbor

Vršatec z Dubnice nad
Váhom. 

Ich vystúpenie bolo
dôstojným ukonče−
ním XVII. Ročníka
Hontianskej pará−
dy, ktorá znovu do
nášho regiónu pri−

lákala množstvo zá−
ujemcov o folklór a ľu−

dové tradície. A bolo by
ich ešte viac, keby sa návštevníci

nemuseli rozhodovať medzi viace−
rými podujatiami konanými v rov−
nakom čase v blízkom okolí. Pritom
tento sviatok Hontu má svoj tradič−
ný termín už dlhé roky. Každý rok
tretí augustový víkend. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Hontianska paráda znovu parádna...
Hrušovskí organizátori Hontianskej parády aj v tomto roku potvrdili,
že sviatok tradičného života na slovenskej dedine a folklórne sláv−
nosti Hontu vedia pripraviť na vysokej úrovni. Prispeli k tomu nie iba
hlavní organizátori z Obecného úradu, Miestnej organizácie Matice
slovenskej či Hasičského zboru na čele so starostom Ing. Pavlom
Bendíkom, Jánom Brlošom, Máriou Augustíniovou, ale všetci oby−
vatelia Hrušova, ktorým patrí veľké poďakovanie, že už po 17. raz
pripravili tento festival tradičného života na dedine a folklóru vo svo−
jej obci. 

Mária Augustínová (vpravo) i Ján
Brloš žiarili spokojnosťou − paráda

bola opäť parádna

Neodmysliteľou súčasťou podujatia sú ukážky
pečenia chleba tak, ako ho robili naši predkovia

Fajnšmekri vínka sa pristavovali najčastejšie 
pri stánku spoločnosti Movino, a.s., V. Krtíš

Kuchárkam v Hrušovskom dvore chýba nedávno zosnulá Francka
Hajdúchová, ktorej pamiatku si uctili jej fotkou na čestnom mieste
pultu. Okrem toho, že Francka pôsobila takmer v každom folklór−
nom programe a to nielen na Paráde, našla si čas, aby v ostatných
rokoch pomáhala aj v Hrušovskom dvore. 
Rovnako si Hrušovčania uctili aj pamiatku tohto roku zosnulej
Veroniky Bírešovej, ktorá patrila ku koloritu Parády a bola často
vďačným objektom fotografovania ako skúsená pekárka chleba. 
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..na čare nestratila ani po sedemnástich rokoch

Hrušov
je počas

Hontianskej parády zá−
rukou výbornej atmosféry,
nádherných vôní, lahod−
ných chutí, ľúbivého folk−
lóru a vzájomného stre−

távania dobrých
priateľov

Hudba znela
z každej strany, 

návštevníci si opäť raz zase
prišli na svoje.

Núdza o dobré jedlo taktiež 
nebola... Po dobrotách z kotlíkov 

v Hrušovskom dvore, či volovi na
ražni, ktorý občas krútil aj starosta

Čeboviec L. Martin, neostalo
veru nič...
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l Prečo ste prijali pozvanie na fes−
tival Hrkofest 2012? Ako sa vám v
tejto malej dedinke páči?
Sajfa: "Zavolal mi hlavný organi−
zátor "vševedoucí" Dodo Tarkaj,
ktorého poznáme z organizova−
nia rôznych festivalov. Povedal,
že organizuje festival v Sklabinej
pri Veľkom Krtíši, či by sme pri−
šli s Adelou moderovať. Aj som
sa potešil, pretože to tu poznám,
mám tu starkú. Tak som súhla−
sil."
Adela: "Festivaly veľmi nerobie−
vame. No je to tu veľmi príjem−
né, príjemne to tu vyzerá, je tu
dostatok tieňa, jedla i pitia. Fakt
je to tu solídne."
Sajfa: "Dodo ako veľký organizá−
tor sem dotiahol aj esá ako
Desmod, Tinu, Majka Spirita. Je
to super!" 

l Robíte v rádiu, takže určite máte
prehľad v hudobných žánroch a
muzike. Ako vnímate a hodnotíte
slovenskú hudobnú scénu? Akú
hudbu najradšej počúvate? 
Adela: "To nie je o prehľade. Je
to o vkuse, že každý si nájde
niečo, čo mu vyhovuje a čo nie.
Máme veľa svojich kapiel a in−
terpretov. Mne sa páči Katka
Knechtová, hlavne to, akým
smerom sa uberá. Je to veľmi
hudobné a na úrovni. Má dobré
texty aj dobrú hudbu. Páči sa mi
aj kapela IMT Smile. A potom sú
kapely, ktoré mi vkusovo nese−
dia, ale tiež robia muziku na ú−
rovni. Podľa môjho názoru má−
me lepšiu hudobnú scénu ako
Češi." 
Sajfa: "Nemám to veľmi odsledo−
vané, ale ako Adela povedala, ú−
roveň aj technické prevedenie

hudby a všetko, čo k tomu patrí,
je už na svetovo porovnateľnej
úrovni. No osobne nepreferujem
slovenskú hudbu. Nemám jed−
noznačných favoritov, ale po−
znám interpretov chalanov a ba−
by, ktorí hrajú a myslím si, že sa
snažia a to je to najpodstatnej−
šie. Je tam evidentný progres." 
Adela: "Ja si nepúšťam žiadnu
hudbu, pretože všade vôkol nás
je veľa zvukov a hudby. Aj v au−
te idem skôr v tichu. Stále mám
pocit, že všade je zvukový
smog, že reálne ticho nemá člo−
vek nikde."

Sajfa: "Aj keď sme sem cestova−
li, tak mi v aute vypla hudbu!" 
Adela: "A nepadlo ti to dobre?
Bol si sám so svojimi myšlien−
kami." 
Sajfa: "Toho sa najviac bojím..." 
l Vaša ranná show vo FUN RA−
DIU je stále populárna a počúvaná.
Ako sa pripravujete na svoje on−li−
ne vysielanie? Odkiaľ beriete ná−
mety a témy na rozhovory? 
Adela: "O tom, čo budeme hovo−
riť v živom vysielaní, nad tým zá−
sadne nepremýšľame. Keď má−
me hosťa, ozrejmíme si prvú o−
tázku a od odpovede sa potom

odvíja ďalší rozhovor. Čo sa tý−
ka tém, na to máme produkčné,
ktoré nám nahrávajú k téme na−
hrávky. Keď sme mali tému stu−
dené veci, tak sme v štúdiu ma−
li lekára, fyzika ... Vždy si vybe−
rieme nejaký príspevok, a ako
ho uvedieme, to dopredu presne
nevieme." 

l Koho by ste chceli ešte pozvať
do svojej rannej show?
Trebárs takého primátora rakús−
keho Hainburgu!" 

(Pokračovanie na str. 9)

Ak máte naladené FUN RADIO zrejme počúvate pri rannej kávičke rannú show s Adelou a Sajfom. Táto nerozlučná moderátorská dvojica
urobí fajn náladu všade, kam príde. Tak tomu bolo aj na hudobnom festivale HRKOFEST 2012 v Sklabinej. Adela Banášová a Matej Sajfa
Cifra tento vydarený festival moderovali a svojim typickým humorom a trefnými bonmotmi preniesli dobrú náladu na divákov i na účinku−
júcich. V dobrej nálade sa niesol aj tento rozhovor. Veď posúďte sami. 

Pre Adelu a Sajfu sú najväčšími
hviezdami úplne obyčajní ľudia  

Adela so Sajfom vďačne pózovali s každým ich fanúšikom

Po tom, ako Adela na 
pódiu vyspovedala Martina

Haricha si zašla 
do backstage, 

aby si v pokoji vychutnala
broskyňu a prečítala si

najnovšie číslo Pokroku :−)
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(Dokončenie zo str. 8)

l A čo tak nejakú veľkú hviezdu?
Koho by ste najradšej slovne "vy−
obracali"? 
Sajfa: "Tam nejde o to, aby sme
k mikrofónu prilákali veľkú
hviezdu. Pre nás sú najlepšie a
najväčšie hviezdy obyčajní nor−
málni ľudia, ktorí majú zaujíma−
vú profesiu a vedia zaujímavo
rozprávať o tom, o čom sa chce−
me dozvedieť niečo viac.
Zvyčajne herec, napríklad z
Ordinácie v ružovej záhrade, je
pekná nuda."
Adela: "My si veľmi užívame,
keď tam máme rôznych vedcov,
výtvarníkov a z pohľadu bežné−
ho média "čudákov". Aj naši po−
slucháči sú zvedaví, že sa do−
zvedia niečo o inom svete, inom
živote niekoho a tak počúvate
hmyzológa, mayológa, napr., o
tom ako žijú súčasní Indiáni a i−
ných ľudí. Toto nás asi baví naj−
viac a FUN RADIO ako jediné
komerčné médium nám dáva
priestor aj na takéto veci. Totiž,
veľká hviezda neznamená, že
bude aj dobrý hosť. Niekedy
práve tí najznámejší nevedia
rozprávať a majú ofučanú nála−
du a to je potom lepšie zavolať
si niekoho menej známeho.
Mám skúsenosť z vlastnej show
(pozn., Adela show), že naprí−
klad Thomas Puskailer nie je
nejaká megastar, ale bol jedným
z mojich najlepších hostí."
Sajfa: „Ani tento rozhovor nie je
taký zaujímavý, ako keď máte
pri mikrofóne zaujímavého vče−
lára napríklad z tohto regiónu." 
Adela: "Presne, čo už len my
dvaja narozprávame?" (smiech) 

l S kým sme zažili najväčšiu zá−
bavu počas živého vysielania v
štúdiu?
Adela: "Pravdupovediac, bavia
nás takí tí vedci, z ktorých máte
najskôr pocit, že sú to nejakí
"suchári", s ktorými sa nedá
rozprávať. No pritom majú veľmi
špecifický humor, ktorý z nich
postupne vylieza, že sa na tom
začnete veľmi smiať. Spomínam
si, že sme sa veľa nasmiali s
človekom, ktorý pestuje rastliny
v Černobyle a zisťoval ich mutá−
ciu. Nasmiali sme sa aj s pánom
Čorbom − kostýmovým výtvarní−
kom a manželom Milky Vášaryovej,
ale aj hercom Ladislavom
Chudíkom."

l Ako dlho už spolu spolupracuje−
te? Nemáte ponorkovú chorobu?
Adela: "Bolo by to už načase
zmerať. Spolu so Sajfom robíme
približne desať rokov." 
Sajfa: "Zatiaľ nemáme ponorko−
vú chorobu."
Adela: "Pretože všetky emócie,
ktoré sa hromadia priebežne,
ich stále ventilujeme. Keď treba,
my si okamžite vynadáme." 

Sajfa: "Ale to sa nestáva často." 
Adela: "A tým pádom, že si pra−
videlne vynadávame, tak je to
vždy máličko."

l Môžete povedať našim čitate−
ľom, kde pôjdete na dovolenku,
kde budete oddychovať?
Adela: "Neviem, či sa teda čita−
telia nebudú hnevať, idem do Á−
zie. Minulý rok som nebola na
žiadnej dovolenke, keďže robí−
me v rádiu, nemôžeme si hoci−
kedy zobrať voľno.“ 
Sajfa: "Idem na týždeň do
Thajska a potom na dva týždne
na Bali do Indonézie." 

l Čo vás v živote teší a z čoho
máte najväčšiu radosť?
Adela: "Teším sa z ranného vy−
sielania vo FUN RADIU. To mne
robí radosť. A tiež sa teším, že
je teplo. Radosť mám aj z kve−
tov. Mám ich doma na terase a
veľmi krásne rozkvitli. No na
jedny mi prišli vošky a som z to−
ho na nervy." (smiech) 

l Chceli by ste niečo odkázať čita−
teľom našich novín?

Sajfa: "Vašim čitateľom odkazu−
jem, aby čítali POKROK a riadili
sa tým, čo majú tieto noviny v
názve." 

l A čo pre vás znamená pojem
pokrok?
Sajfa: "Hm, dávate ťažké otázky.
Pre mňa pokrok znamená, že
mám možnosť komunikovať s
mojimi blízkymi, aj keď sú v i−
nom štáte v reálnom čase.
Vieme si zavolať, skypovať a
pod.." 
Adela: „Pre mňa je pokrok to,
keď človek stále neopakuje tie
isté chyby." 
Sajfa: "Veľmi pekne si to pove−
dala!" 

− Text a foto: EDIT −

Lekárska pohotovostnáLekárska pohotovostná
služba (Banícka 35, V. Krtíš,služba (Banícka 35, V. Krtíš,
tel. 48 31 111). Pre dospetel. 48 31 111). Pre dospe−−
lých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h.,lých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h.,
So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. PreSo. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre
deti a dorast: Po. − Pi. 15.30deti a dorast: Po. − Pi. 15.30
− 22.00 h., So. − Ne. 8.00 −− 22.00 h., So. − Ne. 8.00 −
22.00 h.22.00 h.

LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ 

V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −pondelok − piatok 16.00 −
20.00 h., sobota, nedeľa,20.00 h., sobota, nedeľa,
sviatok: 9.00 − 12.00 h. asviatok: 9.00 − 12.00 h. a
16.00 − 20.00 h.16.00 − 20.00 h.

3.9. BIELY LEV (Banícka ul.)
4.9. U ČIERNEHO ORLA 

(Nemocničná ul.)
5.9. BELLADONNA (Ul. SNP)
6.9. PANACEA 

(pri stomatológii)
7.9. AQUA VIVA (Ul. SNP)
8. a 9.9. Dr. MAX (v nemocnici)

ZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS
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sobotu, 11.
augusta 2012 si o−
bec Opava pripo−
menula svoje 670−te
výročie od prvej pí−
somnej zmienky. Po rokoch sa
tu stretli rodáci, obyvatelia i hos−
tia. Oslavy sa začali ráno sláv−
nostnými službami božími v
miestnom evanjelickom chráme
a. v. Program ďalej pokračoval
automobilovými pretekmi. Od rá−
na rozvoniaval guláš, ktorý pri−
pravili miestni poľovníci.

Približne o 13.00 h. starosta
Pavel Lekýr otvoril oslavy sláv−

nostným príhovorom, v ktorom v
krátkosti pripomenul históriu obce,
ale zameral sa aj na súčasnosť
obce, jej problémy a plány. Potom
nasledoval kultúrny program. Ľu−
dové zvyky, piesne a tance pred−
viedli folklórna skupina Agačinka z
Bátorovej a súbor Čerešnička z
Čeloviec. Z českého mesta Opava
sa predstavili cimbalová muzika
Wajdovci a tanečná skupina Vrtek

pod vedením Soni Wenzelovej.
Súbor z Českej republiky zavítal
na pozvanie, ktoré bolo uskutoč−
nené pred  rokom, keď občania
slovenskej Opavy navštívili mesto
Opava v ČR. Dúfame, že sa táto
družba a priateľské vzťahy s čes−
kou Opavou budú rozvíjať aj do bu−
dúcnosti. 

Slávnostný program končil veseli−
cou pod holým nebom. Pri dobrej
muzike sa veselila takmer celá
Opava, nielen mladí, ale aj tí naj−
starší obyvatelia si zaspievali, za−
tancovali a zaspomínali na staré
časy.

− Mgr. KATARÍNA KOŠÍKOVÁ −

Česká Opava zavítala do slovenskej Opavy 

V V slovenskej Opave sa prednedávnom rozlie−
hal folklór z Bátorovej, Čeloviec, ale aj z čes−
kej Opavy. Diváci i hostia  zo susedných
Čiech si tento pekný deň užívali plnými dúš−
kami.

NA  BEZPLATNÉ  
OŠETREN IE  

svetelnou terapiou 
BIOPTRON BIOPTRON 

do novootvorenej 
ambulancie 

v priestoroch VšNsP, n.o., 
Veľký Krtíš 

na 1. poschodí.
Tel.kontakt: 

0 9 0 3  2 8 9  1 4 5  0 9 0 3  2 8 9  1 4 5  

Zepter MEDICAL 
vás pozýva 


