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10.10. Michaela z V. Krtíša, David z Neniniec,
12.10. Daniel z Dolinky Narodili sa

22.10. Eva Holubová, 23.10. Anna Petrovičová, 24.10. Anna
Komárová, Mária Nemčoková, 26.10. Mária Kelemenová, Otília
Kaplačová, Ľudmila Kóšová, Lýdia Jablonská, 27.10. Ernest Gorej,
Magdaléna Lőrinczová, 28.10. Oľga Rebrošová

Jubilujúci Veľkokrtíšania

9.10. Tibor Buriš, nar.v r. 1935 z V. Krtíša, 10.10. Ladislav Balla,
nar.v r. 1928 z Chrastiniec, 12. 10. Alojz Kováč, nar.v r. 1959 z
Trebušoviec, 14.10. Mária Ďurčeková, nar.v r. 1911 z V. Krtíša,
14.10. Zuzana Fónodová, nar.v r. 1951 z Neniniec

Opustili nás

"Neplačte, nechajte ma spať, 
lebo aj bez sĺz možno spomínať. 

Nebolo mi dopriate s Vami ďalej žiť, 
nebolo lieku, ktorý by ma mohol vyliečiť.  

Slniečko ma už neprebudí, neuzriem 
krásny deň, v tichu si snívam svoj 

večný sen. Len ten pochopí veľký žiaľ 
a bolesť, kto stratí toho, koho mal rád."
Dňa 24. 10. 2012 uplynie rok od úmrtia

našej drahej manželky,
mamičky a starkej 
AURÉLIE ORAVCOVEJ z Veľkých Zlievec. 

S láskou a úctou na ňu spomínajú: manžel Michal, dcéry
Gabika a Jarka s manželmi, vnúčatá Mirko, Miško a Martinko.

Tvoje srdce našlo pokoj

"Neplačte, že som odišiel, len pokoj
mi prajte a v srdci večnú spomienku si

na mňa zachovajte." 
S hlbokým žiaľom v srdci si 23. októbra
pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho

milovaného syna 
JANKA BUDÁČA z Veľkého Krtíša, 
ktorý nás opustil vo veku 22 rokov.

"Posledný pozdrav tu šepkáme 
do ticha, že sa raz stretneme 

je naša útecha." 
S láskou spomínajú rodičia, starká a krstná mama.

Len pokoj mi prajte...

Dňa 29. 4. 2012
uplynulo 

24 rokov, ako
nás opustil náš

drahý otec 
a starý otec 

MICHAL DEÁK 
a 23. 10. 2012 si
pripomenieme

12. výročie 
od úmrtia našej
drahej mamy 

a starkej 
MÁRIE DEÁKOVEJ. 

S nezabudnuteľnou láskou a úctou spomínajú: 
synovia Ján s rodinou, Zoltán a ostatná rodina.

Dňa 25. 10. 2012 uplynie dlhý rok,
čo nás navždy a bez rozlúčky opustil 

vo veku nedožitých 62 rokov
JÁN HORÁK.

S večnými spomienkami zostávajú: 
družka Jana s dcérami Jankou a
Danielou ich rodinami a susedia. 

Už rok spíš večným
spánkom

Dňa 16. 10. 2012 sme si pripomenuli 
prvé výročie úmrtia našej milovanej 

mamičky a starkej 
ANNY MEDERIOVEJ 

z Veľkého Krtíša 
(predtým zo Žihľavy). 

Spomína celá smútiaca rodina a známi.

Čo drahé nám bolo,
osud vzal

22. 10. Sergejom, 23. 10. Alojziám, 24. 10. Kvetoslavám, 25. 10.
Aurelom, 26. 10. Demeterom, 27. 10. Sabínam, 28. 10. Dobromilám

Blahoželáme

Ako povedal šťastný výherca, má
veľmi rád wellness, hlavne teplú
vodu a do D. Strehovej sa bude
chodiť kúpať a saunovať spolu s
manželkou. Tibor Rybár pracuje na
povrchu na Bani Dolina, kde pred−
tým odrobil 25 rokov v podzemí, si
náš týždenník Pokrok kupuje asi
sedem rokov a ako prvé si v ňom
nalistuje športové strany a potom
prečíta ostatné články. 

V SEPTEMBROVEJ KUPÓNKE
sa usmialo šťastie na týchto troch

výhercov. Prvú cenu − permanent−
ku do Aquatermal Kupko v Dolnej
Strehovej v hodnote 70 eur vyhra−
la MARGITA PAJONKOVÁ z
Veľkého Krtíša, ktorá bude môcť
využívať permanentku s 10 dvojho−
dinovými vstupmi do wellness cen−
tra a bazénov.  Z ďalších cien − po−
ukazu na ošetrenie v hodnote 20
euro, ktorý zahŕňa analýzu zdra−
votného stavu, ošetrenie pohybo−

vého aparátu pre dve osoby a
zdravotnej konzultácie v novootvo−
renej ambulancii ZEPTER MEDI−
CAL v priestoroch VšNsP, n. o., vo
V. Krtíši (na 1. poschodí) sa môžu
tešiť JOZEF CHOBODA z V.
Krtíša a MICHAL HORVÁTH, ml.,
z Bátorovej. Výhercom blahoželá−
me a prosíme ich, aby si pre výhry
prišli 25. 10. 2012 o 14.00 hodine.  

− red. − 

Kupón vystrihnite, nalepte 
ho na hraciu kartu, a keď máte na
nej nalepené všetky kupóny pre
príslušný mesiac, prinesite ju ku
nám, do redakcie. Tým ste splnili

podmienku zaradenia do žrebovania
o hodnotné vecné ceny.         

OKTÓBROVÁ

KUPÓNKA
č.4

OKTÓBROVÁ KUPÓNKA

V Pokroku sa oplatí sa súťažiť 
Presvedčili sa o tom aj výhercovia našej obľúbenej kupónky.

TIBOR RYBÁR (na fotografii) z Veľkého Krtíša sa nesmierne tešil z
prvej ceny, ktorú vyhral v AUGUSTOVEJ KUPÓNKE. Permanentka
na voľný vstup do vnútorných bazénov, wellness a sáun do
Aquatermalu v Dolnej Strehovej v hodnote 70 euro, je jeho prvou vý−
hrou z Pokroku.

Na hrobe kytička, 
kahanček svieti
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Ľudský život, krátka trasa, mílnikmi 
je posiata. Človek ani nenazdá sa a už

je tu 70−tka. Významné životné 
jubileum oslávi 27. októbra 2012 pán 
JÁN KOTIAN v Kamenných Kosihách. 
"Milý náš jubilant! Aj keď roky ubieha−

jú ako voda, vek nie je podstatný. Žiť
šťastne, to znamená nestrácať humor,
robiť každodenné maličkosti s láskou,
tešiť sa i z malých náhodných úspechov.
Do ďalších rokov života Ti zo srdca pra−
jeme hlavne pevné zdravie, nech máš

vždy veľa dobrej nálady. Tak ako cigaret−
ka a dobrá káva v pohári, nech sa Ti každý deň vždy vydarí.
Nech má iskru, plnú chuť, nech máš vždy čo ponúknuť. Za tvo−
je pracovité dlane, za všetky šediny a vrásky, nech je naše
prianie prejavom veľkej vďaky a lásky. Prežívaj ešte dlhé roky
v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych. K Tvojmu sviatku
prajeme Ti pevné zdravie, spokojnosť, pohodu a
všetko, čo robí život krásnym a príjemným.
Prijmi toto blahoželanie od manželky Milky,
detí Dášenky, Mirka a Drahušky s rodinami.
Sedem vnúčat a pravnúčik Sebastiánko dob−
rého dedka za všetkých objímajú a bozkáva−
jú.

Život v pohode s mysľou veselou

Mnoho radosti do rokov budúcich
Krásne a okrúhle životné jubileum 

70 rokov oslávi 22. 10. 2012 náš drahý
ŠTEFAN ŠIKET z Opatovskej N.Vsi.  

"Do ďalších rokov šťastie, lásku, spo−
kojnosť, pevného zdravia stále dosť.
Starostí málo, radosti veľa a všetkého,
čo si Tvoje srdce želá. Tvoj život nech
je ako násobilka, ktorá násobí radosť,
delí starosť, umocňuje lásku, odmoc−
ňuje nenávisť a všet−
ko dobré dohroma−
dy spočíta. So
skromným želaním,

nech sa naplnia všetky Tvoje sny a nech
nás ešte dlhé roky teší Tvoja prítomnosť. 

To všetko Ti k Tvojim krásnym 
sedemdesiatinám zo srdca želajú: 

manželka Mária, dcéra Marika 
s manželom Zoltánom, syn Štefan

s manželkou Esterou a vnúčatá Marika,
Viktorka a Tomáš.

K tomuto významnému jubileu
všetko najlepšie do ďalšieho 
života, hlavne veľa zdravia 
a porozumenia prajú svojim
rodičom dcéry Ingrid, Andrea

a Mária s manželom Dušanom,
vnúčatá Ivanka, Martinko,

Dominko, Paťka a Marcelko. 
Ku gratulácii  sa pripája 
aj celá ostatná rodina.

Láska Vaša nech vždy rastie  

Narodeniny sú tu znova, oslávi� ich treba   
Dňa 27.  októbra oslávi svoje krásne 

70. narodeniny pán ERNEST GOREJ z Veľkého Krtíša. 
"Drahý otec náš, dnes krásny sviatok máš, 70 rokov života 
poznáš. Život Ti dal, čo Ti dať mal, niekto Ťa potešil, niekto 

oklamal. No pred Tebou je ešte dlhá púť, na ktorej Ti prajeme 
veľmi šťastný buď! Nech Tvoj ďalší život plynie v pokoji 

a v láske, aby si mohol povedať, že žiť je krásne." 
K Tvojim krásnym 70. narodeninám všetko najlepšie hlavne 

veľa zdravia praje manželka Mária, dcéry Ingrid, Andrea a Mária 
s manželom Dušanom, vnúčatá Ivanka, Martinko, Dominko, Paťka
a Marcelko. Ku gratulácii sa pripája aj brat Ján, švagriná Gabika 

a celá ostatná rodina.

  Manželia MÁRIA a ERNEST GOREJOVCI z Veľkého Krtíša 
už 45 rokov kráčajú spolu životom v dobrom i zlom. 

Hľadali sme šťastie Hľadali sme šťastie 
a našli sme seba. (John Lennon)

Na spoločnú cestu vykročili 
novomanželia Čajkovskí, 

ktorí sa zosobášili 1. 9. 2012 
v Spišských Hanušovciach, 

odkiaľ pochádza 
MUDr. ANNA ČAJKOVSKÁ (25 r.) 
rod. Timková, ktorá v súčasnosti 
pracuje v popradskej nemocnici. 
Jej manžel Ing. MAREK ČAJKOVSKÝ

(26 r.) pochádza z Veľkého Krtíša 
a je doktorandom na Technickej 
univerzite, Fakulte elektrotechniky 

a informatiky v Košiciach. 
Okrem vzájomnej lásky, 

majú spoločnú lásku 
k svojim profesiám, 
cestovanie a spoznávaniu  
nových vecí.  

Želáme im, aby ich domov bol stále prežiarený láskou, porozumením 
a Božím požehnaním. K blahoželaniu sa pripája celá rodina a známi.   

NAŠU SÚŤAŽ 
O najsympatickejších manželov

sme otvorili fotografiou nesúťažného 
sympatického páru Aničky a Mareka. 

Ak aj vy chcete alebo máte vo svojim okolí  mladomanželov, ktorí by sa
chceli prihlásiť do našej súťaže, stačí, keď nám do redakcie pošlete sva−
dobnú fotografiu, svadobné oznámenie, foto najkrajšej svadobnej torty a
napíšete niečo o sebe.  Budeme radi, keď napíšete o sebe čo najviac: ako
ste sa zoznámili, čo máte jeden na druhom najviac radi, aké sú vaše plá−
ny do života, čo máte spoločné, čo by ste chceli, resp., čo sa vám už spo−
ločne v živote podarilo dosiahnuť. Naša nová súťaž bude mať dve kategó−
rie: 
l V PRVEJ ODMENÍME TROCH MANŽELOV, KTORÍ UZAVRELI  

SOBÁŠ  V OSTATNÝCH TROCH ROKOCH.
l V DRUHEJ KATEGÓRII ODMENÍME TROCH MANŽELOV, KTORÍ

SPOLU PREŽILI NAJMENEJ 25 ROKOV. 
V budúcom čísle zverejníme ceny, ktorými odmeníme víťazov,

o ktorých rozhodnete vy svojimi hlasmi. Mimoriadnou 
cenou odmeníme  jeden manželský pár, ktorý opíše aj
to, čím bola ich svadba alebo zoznámenie zaujímavé,
zvláštne, mimoriadne, prípadne, ak podrobnejšie 
opíše svadobné zvyky, ktoré ozvláštnili
ich svadbu.  

Milí manželia, tešíme sa
na vaše fotografie a v prípade druhej 
kategórie aj na návod na šťastné
manželstvo. Fotografie môžete
priniesť osobne do redakcie,
poslať poštou alebo 
mailom na adresu: 
noviny.pokrok@stonline.sk.  
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Pozvaní zástupcovia baníkov sa
15.9. 2012 zišli v rekreačnom za−
riadení hotela Róza v Koprovnici
na spoločnom stretnutí s predse−
dom predstavenstva a generálnym
riaditeľom Jurajom Jandlom, vedú−
cim technického úseku Ing.
Branislavom Mojžišom, predsedom
dozornej rady bane Dolina, a.s.,
Ing. Igorom Cíferom, členmi pred−
stavenstva Ing. Romanom
Hrnčiríkom a Milanom Janštom i
predsedom ZO OZ pri Bani Dolina,
a.s., Stanislavom Petrůjom.
Pozvanie na stretnutie s baníkmi
prijal aj primátor V. Krtíša Ing.
Dalibor Surkoš.   
Odmenili zaslúžilých

pracovníkov
Po uvítaní Ing. B. Mojžišom o vý−

sledkoch dosiahnutých v uplynu−
lom období hovoril generálny riadi−
teľ J. Jandl. Okrem iného hovoril aj
o ťažkej personálnej situácií, keď
viacerí skúsení baníci odišli a
mladí ich ešte plnohodnotne
nenahradia, i o nadčasovej prá−
ci, ktorá by mala byť zmyslupl−
ná a viac zameraná na podze−
mie. V budúcnosti by sa mali
znížiť povrchové činnosti. J.
Jandl spomenul aj ťažké roko−
vania s odborármi o novej ko−
lektívnej zmluve, ktorú nako−
niec odsúhlasili, ale ani jedna
strana nie je celkom spokojná.
Hovoril aj o skupine Energy
Group, do ktorej patrí aj Baňa
Dolina, a.s. Energy Group sa
zaoberá poľnohospodárstvom,
strojárstvom a energetikou,
kam patrí aj veľkokrtíšska baňa. 
Na záver slávnostného stretnu−

tia vedenia spoločnosti so zamest−
nancami, odmenili najlepších pra−
covníkov z jednotlivých pracovísk.
Za svoju poctivú prácu si ocenenie
odniesli Milan Bendík, Oto Adam,
Renát Bendík, Peter Kőrősi,
Miroslav Černák, Miroslav Štefánik
a Zsolt Zaťko. 

Po tejto milej slávnosti a malom
občerstvení sa všetci zapojili do o−
sláv na športoviskách koprovnické−
ho areálu, kde organizátori pripra−
vili zábavné súťaže pre deti a pre
chlapov ihrisko na tradičný futbalo−
vý turnaj zamestnancov bane. 

Športoviská areálu
zaplnili deti i dospelí
Deti sa vyšantili pri štafetovom

behu, kde museli zdolávať rôzne
prekážky, hode loptičkou na cieľ,
ale najviac zábavy si asi užili pri te−
rénnom behu. V ňom deti rozdele−
né do družstiev hľadali písmenka
rozmiestnené po celom areáli a z

nich potom poskladali to správne
slovo. 

Futbalového turnaja sa zúčastnili
3 družstvá, ktoré hrali každé s kaž−
dým. Po slávnostnom výkope ge−
nerálneho riaditeľa J. Jandla, sa v
prvom zápase stretli mužstvá z ú−
seku dopravy a povrchu.
Dopraváci riadení skúseným kapi−

tánom Milanom Nilašom zvíťazili
pomerne výrazným rozdielom 5:1.
Posilnení víťazstvom sebavedomo
vstúpili aj do zápasu s družstvom
prípravy, ktoré viedol kapitán Ján
Rosenberg.  Konečný výsledok
však bol pre mnohých prekvape−

ním, keď príprava zvíťazila 3:2. Na
celkové víťazstvo v turnaji tak moh−
li dopraváci pomýšľať iba v prípade
víťazstva hráčov z povrchu nad prí−
pravármi. Ich nádej trvala pomerne
dlho, keď sa rozchytal kapitán po−
vrchárov Roman Vrábel a svojimi
zákrokmi držal svoje mužstvo nad
vodou. Nakoniec však v závere
predsa len kapituloval a príprava
zvíťazila 1:0. To rozhodlo o koneč−
nom poradí futbalového turnaja: 1.
Príprava; 2. Doprava; 3. Povrch. 

Baníkom vyhrávala
výborná kapela

Ceny kapitánom odovzdávali J.
Jandl, S. Petrůj a Ing. D. Surkoš.
Každé mužstvo získalo voňavý gej−
zír vo fľaši a víťaz turnaja okrem
putovného pohára navyše aj dar
od priateľov z bane Čáry − darče−
kový kôš. 

Spoločnú radosť z dobrých výko−
nov, a u niektorých možno aj tro−
chu sklamania, zahnala vôňa gulá−
šu, ktorý pripravil hlavný kuchár
Anton Lekýr so svojimi pomocník−
mi. Aj keď guláš všetkým chuti, ne−
chali si baníci a ich rodinní prísluš−
níci miestočko aj na špecialitu po−
dujatia − pečené jahniatko.
Pripravili ho pre nich zamestnanci
hotela Róza a ešte dlho potom,
ako zmizol posledný kúsok, si všet−
ci prsty olizovali. 

Baníci na svoj sviatok  nezabúdajú
Baníci sa na oslavu svojho sviatku Dňa baníkov, energetikov, hut−

níkov a naftárov stretávajú nie iba na celoslovenských oslavách, ale
aj v jednotlivých podnikoch. Podobne aj zamestnanci Bane Dolina,
a.s., V. Krtíš, člena skupiny Energy Group, sa stretli s vedením spo−
ločnosti, aby si pripomenuli slávnostným posedením svoj sviatok,
zhodnotili uplynulý rok, pohovorili   o cieľoch a plánoch v najbliž−
ších mesiacoch, ale aj ocenili malou odmenou najlepších pracovní−
kov z jednotlivých pracovísk. 

Víťazné družstvo futbalového turnaja spolu 
so Stanislavom Petrůjom (vpravo)

Na slávnostnom  stretnutí s baníkmi 
privítal Ing. Branislav Mojžiš 
aj Ing. Igora Cífera (v strede)

a Juraja Jandla (vľavo)

Deti sa vyšantili 
aj pri behu vo vreci

Na pečenom mäsku si pochutili aj muzikanti Ladislava Jonáša z
Agentúry rómskej menšiny a dobre posilnení vyhrávali oslavujúcim baní−
kom do tanca, spevu a aj na želanie dlho do noci.   Dobrá a priateľská
nálada na odborárskej chate v Koprovnici bola dôkazom toho, že Slováci
sa ešte dokážu stretnúť a zabaviť sa, napriek týmto ťažkým časom, ktoré
neobišli ani Baňu Dolina, a.s., člena skupiny Energy Group. Ale ako sa
hovorí, je dobré si občas "odfúknuť" a potom s novým elánom a novými
nápadmi sa pustiť do riešenia problémov. K tomu, že  veľkokrtíšski  baní−
ci mohli dôstojne osláviť svoj deň, im pomohli aj niektoré firmy, svojou ne−
zištnou pomocou. Či už to boli BONUS,GASTRO HELL, MEGA, PAK,
SUMA, TIWA, Prvá družstevná, a.s., DAČOV LOM, poľovnícky spolok V.
STRACINY, Agentúra rómskej menšiny v zastúpení Ladislavom
JONÁŠOM, Futbalový klub Baník V. Krtíš a samozrejme hotel Róza z
Koprovnice. Oragnizátori všetkým spoločnostiam ďakujú za ich pomoc. 

−P. GAŠPAROVIČ− 
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V sobotu pokračovali oslavy eku−
menickou bohoslužbou, ktorú slávili
Mgr.  Dana Pavlovkinová, evanjelic−
ká farárka,  a Mgr. Gabriel Deutscha,
katolícky farár. Tento rok sme sa
stretli spoločne v evanjelickom kosto−
le v duchu tolerancie a zmierania,
lásky , aby sme sa spoločne modlili
za dar jednoty. Bohoslužbu doprevá−
dzal hrou na organe Jozef Galla a
vystúpil aj  Miešaný zbor Ozvena,
ktorý pôsobí pri Dome Matice slo−
venskej v Lučenci.  Táto ekumenická
bohoslužba sa konala  v rámci po−
dujatia, ktorým sme chceli  vzdať
hold rodu Madáčovcov, s ktorými sú
dejiny našej obce úzko spojené,  a
tiež v roku svätého Cyrila a Metoda,
pôsobením ktorých naši pred−
kovia vstúpili do európskych
dejín. 

Program Madáčovských
dní pokračoval potom na i−
hrisku Telovýchovnej jednoty
Prameň. Celým areálom sa
niesli veselé tóny v podaní
Temperament cimbal orches−
tra.  Mladí chlapci −  Michal
Oťapka, Juraj Stieranka,
Michal Budinský, Slavomír
Šurina, Martin Stieranka či
Milan Gonda − patria k hu−
dobníkom, ktorí už v D.
Strehovej vystupovali viac−
krát, mnohí z nich občas ,,vy−
pomôžu" aj FS Prameň. Ich
vystúpenie navodilo v areáli i−
hriska tú správnu náladu. 

V ľudovom tóne sa niesol
aj ďalší program. Vystúpili
dva súbory, ktorých začína
spájať priateľské puto.
Predstavovať domáci Folklórny
súbor Prameň, ktorý na
Madáčovských dňoch  samo−
zrejme nemohol chýbať,  by
bolo asi ako liať vodu do mo−
ra, musím však spomenúť ich
dve cesty do poľského mes−
tečka Nowy Sacz, kde sa
stretli nielen s úžasnou po−
hostinnosťou, spoznali nové
miesta, absolvovali niekoľko
vystúpení, ale hlavne, spo−
znali aspoň trochu ľudí, s kto−
rými ich spája láska k folkló−
ru.  V sobotu k nám prišli
priatelia − členovia regionál−
neho spolku piesní a tanca
Piatkowioki z Noweho Saczu
z Poľska. Súbor vznikol v ro−
ku 1994, má tri skupiny a za−
meriava sa na zachovávanie
a popularizáciu folklóru zo
svojho regiónu, lachovského
folklóru. Činnosť tohto zosku−
penia sa úzko spája s me−
nom Andrzej Lukasik, ktorý je

organizačným, umeleckým vedúcim i
choreografom súboru v jednej oso−
be. Na pódiu sa roztancovali deti a
mládež zo súboru Piatkowioki, ktorí
prítomným umožnili pokochať sa krá−
sou poľského folklóru. Mladí folkloris−
ti pobudli v Dolnej Strehovej až do
nedele a vykúpaní, oddýchnutí, plní
nových zážitkov sa vrátili domov.
Snáď to nebolo posledné stretnutie
súborov Piatkowioki a FS Prameň na
jednej scéne.

Aby toho folklórneho umenia ne−
bolo naraz veľa, prešlo sa na chvíľu
k inému hudobnému žánru. Na svo−
je si prišli hlavne tí, ktorí majú radi
rock. Z pódia divákov zabávala  ban−
skobystrická rocková  formácia EX

VF. Svoj prvý koncert mala  táto sku−
pina na námestí v Španej Doline v jú−
li 2001. Odvtedy v zložení kapely do−
šlo k určitým zmenám, na krátky čas
aj pozastavila svoju činnosť, od mar−
ca 2009 však pôsobí ako úspešný
rockový kvintet , ktorý prišiel do
Strehovej so ,,starými  dobrými  ve−
cami od rocku až po hard rock". 

Vyvrcholením podujatia bolo vy−
stúpenie Folklórneho súboru Zobor z
Nitry. Súbor tvorí ľudová hudba,
dievčenská spevácka skupina a ta−
nečný súbor. Členmi týchto zložiek
sú v prevažnej miere študenti oboch
nitrianskych univerzít.  Tento folklór−
ny súbor je nositeľom viacerých  o−
cenení, úspešne absolvoval množ−

stvo vystúpení na domácej scéne,
ale i v zahraničí. Program Cesta dro−
tára v ich podaní mal úspech.
Niektorí návštevníci ešte pokračovali
v dobrej nálade a zabavili sa pri živej
hudbe. 

Program Madáčovských dní 2012
bol síce trochu chudobnejší ako v
predchádzajúcich rokoch, ale z jeho
pestrej ponuky si mohol vybrať kaž−
dý. Veď jeho podtitul − Festival hud−
by, spevu, tanca a umeleckého slova
sa snažili organizátori do bodky na−
plniť. Aj keď to v piatok ráno nevyze−
ralo nádejne, počasie oslavám nako−
niec prialo. Škoda len, že domáci či
ľudia z blízkeho okolia neprejavili o
podujatie väčší záujem. Podujatie ta−
kého rozmeru nie je možné v súčas−
nej dobe realizovať bez štedrej po−
moci sponzorov. Poďakovanie patrí
generálnemu sponzorovi PRP Veľký
Krtíš, hlavnému sponzorovi Okresnej
rade Matice slovenskej vo Veľkom
Krtíši, sponzorom: Agrodružstvu
Senné so sídlom v Závade, Jánovi
Makovníkovi, Ivanovi Makovníkovi a
Miroslavovi Dobrovi ml.
− PaedDr. ANNA MALATINCOVÁ−

Vydarené piate Madáčovské dni 2012
V dňoch 14. − 15. 9. 2012 sa konali v Dolnej Strehovej už piatykrát Madáčovské dni, Festival hudby, spe−

vu, tanca a umeleckého slova 2012. V piatok  si predstavitelia obce a  múzea Imre Madácha (SNM − Múzeum
kultúry Maďarov na Slovensku) uctili pamiatku dolnostrehovského rodáka  − básnika, dramatika Imre Madácha, po−
ložením vencov k jeho hrobke. Večer do Dolnej Strehovej pricestovali členovia Občianskeho združenia
Hriňovské divadlo, vďaka ktorým sa prítomní diváci mohli dobre zabaviť pri hre Stanislava Štepku z
Radošinského naivného divadla pod názvom Jááááánošík. 

Program 
Madáčovských dní 2012 

bol síce trochu chudobnejší ako 
v predchádzajúcich rokoch, 
ale z jeho pestrej ponuky 

si mohol vybrať každý



6 / 22. október 2012

 Romana Dulová z III. A naň za
všetkých spomína: „Cieľom kurzu
bolo vzdelávanie sa a praktické o−
verovanie  vedomostí a zručností v
oblasti ochrany života a zdravia, o−
chrany prírody a človeka ako jej sú−
časti a integrácia vedomostí a po−
znatkov z prierezových tém  jednot−
livých predmetov, ktoré máme v u−
čebnom pláne. V neposlednom ra−
de to bolo aj spoznávanie krás
Slovenska. Týždeň plný zaujíma−
vostí začal prechádzkou okolo Štrb−
ského Plesa. Ďalšie dni boli o čosi
náročnejšie a museli sme zvládnuť
trasy ako napríklad túru od Štrbské−
ho Plesa na Popradské pleso, túru na
Hrebienok, Bilíkovu Chatu,
Studenovodské vodopády, Reinerovu
chatu, vodopád v Studenej Doline alebo
Zamkovského chatu. Všetko sú to
najznámejšie a najkrajšie miesta
našich veľhôr, ktoré by mal aspoň
raz v živote vidieť každý. Počas jed−
ného upršaného dňa sme absolvo−
vali tzv. „nákupnú turistiku“, keďže
počasie nám až tak neprialo. Boli sme
na námestí v Poprade a v nákupnom
centre MAX. Poobede sme navštívili
Tatranské národné múzeum v
Tatranskej Lomnici. Videli sme zau−
jímavé expozície, no dokumentárny
film, ktorý bol pre nás pripravený,
sme po vyčerpávajúcich dňoch pl−
ných chodenia, niektorí nezvládli a
zhasnutím svetiel sme sa nechali u−

niesť vlastnými snami. Druhou hlav−
nou úlohou kurzu bolo upevňovanie
kolektívu. V kruhu priateľov sme o−
pekali, tancovali, hrali stolný tenis,
air−hockey, futbal, skákali na tram−
políne alebo sme sa len tak rozprá−
vali na izbách. Posledný večer nám
pripravil zaujímavú prednášku
Eduard Černický − člen Horskej zá−
chrannej služby vo Vysokých
Tatrách. Možno si veľa ľudí povie,
že prednáška s účelom niečo žia−
kov  naučiť, nemôže byť zábavná,
no tento pán všetky predsudky vy−
vrátil. Veľmi pútavou a zábavnou
prednáškou, plnou vtipov a zážitkov,
nás pobavil ale aj veľa naučil. V deň
odchodu nám veľké prekvapenie pri−
pravili naši pedagógovia, ktorí nám po
vyhodnotení kurzu doniesli sladké torty.

Spomienky na študentské časy
patria k tým najkrajším, ktoré si
všetci dlho pamätajú. Som si istá,
že tento pobyt, plný oddychu a
smiechu, bude určite patriť k nim.“  −r−

Gymnazisti spoznávali krásu Vysokých Tatier

Tatranský
pobyt je nezabudnuteľný pre

všetky generácie. 
Krásne spomienky naň ostali 

aj týmto gymnazistom

Jesenná idylka na prváckej šarkaniáde
Mgr. Adriana Dubovská, triedna učiteľka  prvákov
z I. B na II. ZŠ A.H. Škultétyho vo V. Krtíši,  na
nedávnom rodičovskom združení navrhla: „Milí
rodičia, čo keby sme sa v niektorú sobotu
všetci stretli a urobili si pekné popoludnie so
šarkanmi a grilovačkou?“ Nápad rodičia z lavíc
svojich ratolestí jednohlasne odsúhlasili a v sobo−
tu, 6.10. 2012, ho aj zrealizovali. Myšlienke utužiť
formujúci sa prvácky kolektív prialo aj počasie a v
takmer letný deň sa v prírode nad Poľnou ulicou
už pred obedom vznášalo vo výškach niekoľko

pest ro fareb−
ných šarkanov.
Dostať šarkana
„do nebies“
drobcom až tak
nešlo, tak sa o to
pokúšali zväčša
ockovia. Tým to išlo
napodiv výborne a tak−
mer v zápale hľadania vzdušných
vírov zabudli, že lietajúcich „drakov“ si majú púš−

ťať ich deti. To sa už však ozvali aj prázd−
ne žalúdky, z batohov sa teda na gril po−
stupne začala vyťahovať špekačková poži−
veň. Jednoduchý obed v tráve padol mož−
no lepšie ako vyberané menu v niekoľko
hviezdičkovom hoteli a rodičia nešetrili slo−
vami chvály na adresu Mgr. A. Dubovskej,
za skvelý nápad zorganizovať spoločnú
šarkaniádu. Veď dokázať na chvíľu zastať
v dnešnej hektickej dobe, pookriať v príro−
de v rozhovoroch a spoznať príjemných
nových ľudí, je na nezaplatenie. Rodičia i
deti pri balení šarkanov do svojich áut od−
chádzali s úsmevmi na tvárach (ako vidno
aj na fotografii na titulke) a iste si želali,
aby takýchto spoločných akcií bolo viac.    

− Text a foto: MARIAN SEDLAČKO− 

Počas teplých slnečných dní prvého mesiaca školského roka
študenti tretieho ročníka a septimy z Gymnázia A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši nechali školské tašky doma a absolvovali Kurz na
ochranu života a zdravia − človeka a prírody vo Vysokých Tatrách.
Kurz sa konal 17.− 21. 9. 2012 a ubytovaní boli v zariadení Škola v prí−
rode Detský Raj v Tatranskej Lomnici.

Školský rok 2012/2013 pomaly uzatvára druhú de−
satinu svojho trvania a za ten čas sa prváčikovia
stihli naučiť spoznať a písať niekoľko písmenok.
Niektorí školskí debutanti však toho stihli aj viac.

Z nápadu triednej učiteľky na rodičovskom združení vzišla 
vydarená akcia, z ktorej sa tešili rovnako deti i rodičia
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Aby sa na banícke tradície neza−
budlo ani vo V. Krtíši, založili baníci
Banícky cech Dolina. Jeho členmi
sú ešte stále aktívni baníci, ale hlav−
ne baníci, ktorí si v bani odrobili svo−
je a sú na zaslúženom odpočinku. 

Práve ich trápi, že v meste, ktoré sa
rozvíjalo hlavne vďaka baníctvu, sa
akoby na slávnu banícku profesiu
zabúdalo. Uvedomujú si, že už ni−
kdy nebudú oslavy Dňa baníkov vo
V. Krtíši ako pred niekoľkými rokmi,

ale nechcú sa zmieriť s tým, že z
baníckej slávy ostal iba jarmok, kto−
rý baníctvo pripomína iba názvom.
Aby spomienka na baníctvo vo V.
Krtíši nevymizla úplne, usporiadali
členovia cechu sprievod, ktorého sa

kedysi zúčastňovali stovky ľudí s hr−
dosťou, že patria k baníckej rodine.
Na nultom ročníku obnoveného
sprievodu, sa pri baníckom pamät−
níku, zišlo niekoľko desiatok členov
cechu. Po krátkom príhovore Ing.
Jána Znaka o histórii baníctva v na−
šom regióne a zapálení sviečok na
pamiatku baníkov, ktorí zahynuli pri
svojej práci, sa sprievod pohol k
Námestiu A. H. Škultétyho. Hrdo
kráčali v slávnostných uniformách
pod baníckymi vlajkami a cechovým
znakom a vôbec nebolo znať, že
niektorí z nich na svojich krížoch už
nesú aj sedem krížikov. Hrdosť na
banícku česť a tvrdú prácu ich vied−
la Baníckou ulicou na M. R. Štafáni−
ka a cez námestie ku krčme, kde je
zhromaždených vari najviac pamia−
tok na banícke remeslo. Tu, takmer
v pracovnom prostredí, pivom
spláchli dolu hrdlom prach z ulíc, tak
ako si kedysi po vyfáraní zvykli
spláchnuť z hrdla uholný prach. 

Účastníci tohto obnoveného sprie−
vodu konaného na počesť osláv
Dňa baníkov, energetikov, hutníkov
a naftárov veria, že táto súčasť ba−
níckej tradície ostane v programe o−
sláv baníkov aj v budúcich rokoch.
A možno aj počas baníckeho jarmo−
ku, aby banícke remeslo neoslavo−
vali iba jarmočníci, ale nech je vi−
dieť, že na banícku slávu nezabú−
dajú ani obyvatelia mesta, ktoré
prakticky vzniklo na pleciach baní−
kov.             −P. GAŠPAROVIČ−  

Banícky cech Dolina sa Veľkokrtíšanom predstavil aj so svojim novým znakom. 
Sprievod mestom zakončili baníci pri baníckej lokomotíve „Na platni“ 

Na svoje remeslo nezabúdajú
Mesto Veľký Krtíš môže byť ešte stále hrdé, že tu zatiaľ existuje banská činnosť, že sa tu ešte stále v pod−

zemí pracuje. Je mnoho miest na Slovensku, ktoré už na banícku prácu iba spomínajú, ale o to viac rozví−
jajú svoju slávnu banskú históriu a tradíciu − B. Štiavnica, Hodruša − Hámre, Špania Dolina, či Pezinok, a−
lebo Smolník. 

Poznáte vo svojom okolí zaujímavého človeka,
ktorý prežil nevšedný život, je majiteľom 

kurióznej zbierky, pestuje zaujímavé rastliny 
alebo chová exotické zvieratá? 

Možno poznáte a my nie človeka, 
ktorý je úplne výnimočný niečim iným, 

ako sme spomenuli. A možno ste to práve Vy,
koho hľadáme, aby sme predstavili 

Váš mimoriadny talent (možno aspoň na tipy
pre nás) na stránkach našich novín.  

Je pravdou, že každý sme svojim spôsobom
výnimočný a jedinečný ale niektorí ľudia 

predsa len viac... 

Hľadáme zaujímavých 
a výnimočných ľudí okresu

Dajte nám, prosím, o ňom či o sebe vedieť, 
alebo sa s nami skontaktujte 

na tel. č. 047 48 31 555, 0902 302 102, 
0918 59 65 65, 

e−mail: noviny.pokrok@stonline.sk. 
Vaša redakcia Pokrok 
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Podujatie slávnostne otvoril pri−
mátor mesta Ing. Aladár Bariak a
pripravil tak  priestor pre prezentá−
ciu piatich dychových súborov − DH
Detva, Hradčianka Modrý Kameň,
Sitňanka Banská Štiavnica,
Sebechlebskí hudci Sebechleby a
Žiaranka Žiar nad Hronom. 

Minulý jubilejný ročník bol nesú−
ťažný a tento rok sa bojovalo o nie−
koľko ocenení. Muzikantov hodno−
tila odborná porota v zložení −
Pavel Šianský, hudobný skladateľ,

Mário Strenádka, profesionálny
muzikant (klarinet) a Božena
Pavčová, bývala metodička HIOS
Veľký Krtíš. Kým sa porota radila
ako naložiť s cenami, dychovky
spoločne vystúpili na svojom mon−
sterkoncerte, ktorý má už tradične
u divákov veľký ohlas. 

Cenu za najlepší inštrumentálny
výkon si odniesli Sebechlebskí
hudci − Jozef Demian, ml. a Marek
Demian. Cena za najlepší vokálny
výkon skončila v rukách Jána
Viciana a Miroslava Matúšova z
DH Sitňanka z Banskej Štiavnice.
Cenu primátora mesta Modrý
Kameň získala DH Žiaranka zo
Žiaru nad Hronom. Prvýkrát v his−
tórii rozhodovali o svojej priazni i
diváci a hlasovaním rozhodli o ce−
ne diváka, ktorá pripadla domácej
DH Hradčianke. Po vyhodnotení
nasledoval ešte rozborový semi−
nár, určený pre kapelníkov a ume−
leckých vedúcich súborov.
Bezprostredne po skončení pre−
hliadky si muzikanti zahrali v zmie−
šanom zložení niekoľko piesní pre
potešenie a pre návštevníkov tohto
podujatia.

− MÁRIA BALÁŽOVA−  

Hradská muzika 2012
September sa v Modrom Kameni niesol v znamení príprav na XI. ročník
festivalu malých dychových hudieb Banskobystrického samospráv−
neho kraja Hradská muzika 2012. Predposledná septembrová nede−
ľa privítala na Lipovom námestí účastníkov festivalu a všetkých
priaznivcov dobrej dychovky. Organizátormi tohto tradičného festi−
valu sú BBSK Hontiansko − novohradské osvetové stredisko Veľký
Krtíš, Dychová hudba Hradčianka a Mesto Modrý Kameň. 

Monsterkoncert  − všetci muzikanti si na záver zahrali spoločne Domáca Hradčianka získala Cenu diváka

Žiaranka získala Cenu primátora 
M. Kameňa

Podujatie otvoril primátor 
Ing. Aladár Bariak a moderovala ho

Mgr. Erika Grega

Cena za najlepší vokálny výkon skončila v rukách Jána Viciana 
a Miroslava Matúšova z DH Sitňanka z Banskej Štiavnice

Cenu za najlepší inštrumentálny 
výkon si odniesli Sebechlebskí hudci 

Podujatie finančne podporili
Ministerstvo kultúry SR 

a Banskobystrický 
samosprávny kraj.
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V kategórii ľudových hudieb bola
tentoraz slabá účasť. Predstavila sa
len jedna ľudová hudba z obce
Hrušov, s výstižným názvom
Hrušovčania. Aj keď vo svojej kate−
górii nemali konkurenciu, ich vystú−
penie bolo na vysokej úrovni a po−
stúpili na krajské kolo. V kategórii
sólistov spevákov sa predstavili pia−
ti speváci, ktorí svojou kvalitou pre−
kvapili porotu a tá udelila až tri po−
stupy na krajské kolo. Zlaté pásmo
s postupom udelila Jánovi
Hajdúchovi z Hrušova, Drahomírovi
Parkánimu z Príbeliec a Jurajovi

Matiašovi z Veľkého Krtíša. Jozef
Varga zo Sklabinej a Ivana
Suchánska z Dolných Plachtiniec
získali strieborné pásmo. V ďalšej
kategórii sólistov inštrumentalistov
sa predstavil a strieborné pásmo
získal v hre na heligónku Marek
Matušov z Hrušova. Viacerým zná−
my ujo Anton Bendík z Hrušova
získal svojou hrou na heligónke zla−
té pásmo. Ako postupujúci vo svojej
kategórii získal zlaté pásmo   Andrej
Babiar z Príbeliec, ktorý presvedčil
porotcov svojou hrou na nevšedný
hudobný nástroj  − gajdy. Kategóriu
spevácke skupiny s najväčšou účas−
ťou zastúpila obec Hrušov, v ktorej
folklór ako badať nezhasína a šíria
ho na všetky strany. Predstavila sa
dievčenská spevácka skupina
Hrušov, ktorá získala strieborné
pásmo, mužská spevácka skupina

Hrušov získala strieborné
pásmo, ženská tanečno−
spevácka skupina Hrušov
zlaté pásmo a najstaršie
speváčky, ženská spevácka
skupina z Hrušova, získala
zlaté pásmo s postupom na
krajskú prehliadku. V tejto ka−
tegórii porota poslala do ďal−

ších bojov tiež mužskú spevácku
skupinu Bažalička z Plachtiniec a
Príbeliec. Porota tento rok pozostá−
vala z troch členov, ktorými boli
Andrea Jágerová, Igor Danihel a
Ivana Chrapková. Porotcovia udelili
až sedem postupov na krajskú pre−
hliadku s názvom "Festival hudob−
ného folklóru 2012", ktorý sa bude
konať 11. 11. 2012 v kultúrnom do−
me v Slovenskej Ľupči. Počas vy−
hodnotenia súťaže vystúpila na ja−
viskové dosky  folklórna skupina
Dobrona z Dobrej Nivy. Členovia
folklórnej  skupiny  Dobrona pred−
viedli očarujúce vystúpenie všetkým
divákom, ktorí sa prišli pokochať
krásnym slovenským folklórom, za
ktorý sa nemusíme hanbiť nikde vo
svete, a na ktorý by sme mali byť hr−
dí. 
Hlavnými organizátormi podujatia−

boli obec Stredné Plachtince a
Hontiansko−Ipeľské osvetové stre−
disko vo Veľkom Krtíši. Podujatie sa
usporiadalo s podporou  BBSK a

mnohých sponzorov. Veľká vďaka
patrí aj všetkým tým, ktorí sa podie−
ľali na usporiadaní pekného nedeľ−
ného popoludnia v Stredných
Plachtinciach pod Pohanským vr−
chom. "Dedičstvo otcov 

zachovajme!" 
− JURAJ ČERNÁK −

Foto: Mgr. IVANA LEŠKOVÁ

Pod Pohanským vrchom znela hudba a spev 
V Stredných Plachtinciach sa 7. 10. 2012 uskutočnilo tradičné folk−

lórne podujatie Spievanky pod Pohanským vrchom. V rámci neho sa
konala aj okresná súťažná prehliadka speváckych skupín, ľudových
hudieb, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov.

Výkony folkloristov hodnotila porota zložená, zľava: 
Ivana Chrapková, Igor Danihel a Andrea Jágerová

V kategórii sólistov spevákov
získal postup aj Ján Hajdúch 

z Hrušova, ktorého na husliach
doprevádzala jeho dcéra

Podujatie otvoril starosta Stredných
Plachtiniec Štefan Benko, moderátorkou

bola Alexandra Penksová

Folkloristi z Hrušova sa prezentovali na vysokej 
úrovni a postúpili na krajské kolo. 
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„Veľmi sme však chceli niečo robiť,
neostať len evidovaní na úrade prá−
ce. Teraz už môžem povedať, že
sme sa dopracovali k prvým úspe−
chom. Vďaka každému, kto nás v
tom podporoval a podporuje. So sl−
zami radosti v očiach môžem vyhlá−
siť, že i napriek
takzvanému "kru−
tému svetu", má−
me okolo seba
veľmi veľa dob−
rých ľudí, na kto−
rých sa môžeme
kedykoľvek spo−
ľahnúť, a ktorí si
našu prácu cenia
od začiatku, keď
sme v roku 2009
založili občianske

združenie BATHOR 1478. Tento ná−
zov sme si zvolili preto, že už v roku
1478 sa naša obec volala Bathor.
Naše OZ vzniklo so zámerom vytvá−
rania pracovných miest s predmetom
činnosti oživenia tradícií, remesiel a
kultúry prostredníctvom európskych,

štátnych a iných fon−
dov. Takto sa nám po−
darilo vytvoriť chráne−
nú tkáčsku dielňu, kto−
rej štatút nám bol pri−
znaný 1.2.2010 a s
podporou ÚPSVaR
V.Krtíš sa nám podari−
lo vytvoriť 10 pracov−
ných miest, z toho 9
pre zdravotne postih−
nutých zamestnancov.
Pre naše združenie to

bola veľká pomoc, dokázali sme vy−
tvoriť podmienky pre tkáčsku dielňu,
nakúpiť tkáčske stroje a ostatné za−
riadenie, prvé roky sa nám refundo−
vali aj mzdy. Začali sme vyrábať tka−
né koberce. Zo začiatku boli kober−
čeky všelijaké, kostrbaté, ale teraz sú
jedinečné na Slovensku.
Prezentujeme ich na remeselníckych
jarmokoch, kde predvádzame samot−
né tkanie na prenosných krosnách.
Dostávame čoraz viac pozvaní už aj
do zahraničia. Pevne verím, že naša
dielňa čoskoro porastie a budeme
môcť zamestnať ľudí aj bez podpory
štátu a budeme celkom sebestační. 

Myšlienkou združenia je zachovať
zvyky, tradície, remeslá a kultúru
nášho okolia. Na tento účel sme za−
čali s opravou starého domu, v kto−
rom by sme v budúcnosti chceli pri−
blížiť ťažký, ale veľmi hodnotný život
našich predkov. Máme množstvo
plánov, ktoré chceme realizovať v
tradičnom dome. Už sa tešíme na
zabíjačkové slávnosti, pečenie chle−
ba a pochúťok v rekonštruovanej pe−

ci na Vianoce a iné sviatky. Taktiež
chceme spestriť zážitok návštevníkov
pri návšteve rekonštruovaného ľudo−
vého domu rôznymi ručnými prácami
a remeslami, ako napr. hrnčiarstvo,
drotárstvo, čipkárstvo,  košíkovanie a
to výrobou úžitkových a ozdobných

predmetov, ktoré sme sa učili v
Centre voľného času vo Veľkom
Krtíši a tiež od našich kolegov na re−
meselníckych jarmokoch. Tu musím
spomenúť vzácnu osobu Števku
Selskú z Príbeliec, ktorá sa venuje
remeslám a nás oddane obohacuje s
jej zručnosťami a technikami pri jed−
notlivých remeslách, za čo sme jej
nesmierne vďační.  

Som šťastná, že ma život "zahnal"
na túto cestu a ukázal mi ozajstné
hodnoty života, pretože, to čo človek
s dobrým srdcom vlastnoručne vy−
tvorí, to nenahradí žiadny stroj a ne−
naučí žiadny marketing. Aj keď je na−
ša práca namáhavá a my častokrát
bojujeme s nespravodlivosťou, neľu−
tujem ani minútku vynaloženej práce,
hoci ani teraz nemáme peňazí na−
zvyš. Nie všetko, ale hlavne zdravie,
sa nedá kúpiť za peniaze, ale po nie−
koľkých rokoch práce vieme, že má−
me bohatstvo, ktoré sa nedá merať
peniazmi. Tu ale musím pripomenúť
a poďakovať tým, ktorí nám verili a
pomoc v našich začiatkoch poskytli:
ÚPSVaR Veľký Krtíš, Nadácii VÚB
za opravu pece a otvoreného komí−
na, Banskobystrickému samospráv−
nemu kraju za financie na zakúpenie
keramického kruhu, MAS Zlatej
Ceste, a všetkým ostatným nemeno−
vaným organizáciám a dobrovoľní−
kom. Na vašu návštevu do  našej
tkáčskej dielne a tradičného domu
"Kukurienka" sa tešia členovia a dob−
rovoľníci združenia BATHOR 1478." 

−red−MK−

Predsedníčka Občianskeho združenia BATHOR 1478 Mária Kukučková hovorí o činnosti združenia 

BATHOR 1478 OŽIVUJE A ZACHOVÁVA TRADIČNÉ REMESLÁ A KULTÚRU
"Vysoká nezamestnanosť, nedostatok finančných prostriedkov sú

faktory, ktoré dokážu ničiť živobytie rodín, nehovoriac o tom, keď sú
tieto skutočnosti sťažené zdravotnými prekážkami. Tieto problémy
trápia mnoho rodín, jednou z nich bola aj naša. Pred pár rokmi sa
zdravotný stav mojich rodičov veľmi zhoršil i napriek tomu spravili
všetko preto, aby nás s bratom mohli podporovať v štúdiách. Horko
− ťažko, ale školy sme úspešne zvládli. Ostali sme doma vyštudovaní
ale bez zamestnania. Bohužiaľ, zdravie rodičov sa stále zhoršovalo,
potrebovali našu pomoc. Dlho som hľadala možnosti doma aj v na−
šom hlavnom meste, kde ma však odradili vysoké ceny podnájmov.“ 

Prdvádzanie tkania návšteve z MAS OZ Zlatá cesta

Členovia združenia predvádzajú
tradičné remeslá

Ani deti z bátorskej škôlky nedokázali počas prechádzky odolať vôni čerstvo upečeného chlebíka z dobovej pece, 
ktorá sa nachádza v tradičnom dome Kukurienka

Tradičný ľudový dom Kukurienka,
v ktorom sídli OZ Bathor 1478


