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V pokojnom, tichom prúde
života rad ďalších rokov
nech Vám šťastne uteká.
Každý Váš spoločný deň

nech sviatkom bude,
nech Vám prinesie šťastie
a radosť v rodinnej poho−
de. Želáme Vám, rodičia a
starkí naši milí, aby sme
sa s Vami obidvomi, ešte
dlhé roky tešili. Dosiahli
ste vzácne 50. výročie

svadby, sme tomu všetci
veľmi radi, veď prítom−
nosť a rady starkého, 

či mamy nám nikto, nikdy nenahradí. 
Mnoho spoločných chvíľ rodičom a starkým
JÁNOVI a ANNE BENKOVCOM z Hrušova 

želajú dcéra Anna s manželom Jánom 
a deťmi Katkou s manželom, Jankou a Ankou 

a syn Ján s manželkou Máriou 
a deťmi Beátkou a Aďkom.

Blahoželanie k zlatej svadbeSedem šťastných rôčkov

Milá LINDUŠKA VLADOVIČOVÁ, 
23. november 2012 

je dňom Tvojich krásnych 
7. narodenín. 

K Tvojmu šťastnému sviatku
Ti maminka, tatík, starí rodičia 
z Veľkého Krtíša a Horného 

Bukovca želajú všetko najlepšie.
Vyvaruj sa ranám,

čo sa dlho hoja,
miluj ľudí, čo 
Ti za to stoja.

Dosiahni v živote
všetko, čo chceš
a ži tak, nech nič

neľutuješ.

Dnes vzácny sviatok máš
Dňa 23. 11. 2012 obráti v knihe života list na 75. strane

FRANTIŠEK HAJKO z Veľkého Krtíša. 
"Je nám veľkým potešením, želať Ti v deň narodenín
veľa zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá,

veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej 
budúcnosti, úsmev v tvári, radosť 
v oku. Úspech v každom žitia kroku
Ti prajú nevlastné dcéry Erika a Katka
s rodinami a exmanželka Katka."

Požiar udiarne
nakoniec uhasil majiteľ
Požiar drevenej udiarne bol ohlá−

sený na Operačné stredisko HaZZ
prostredníctvom tiesňovej linky v
obci Dolná Strehová dňa
13.11.2012. Operačný dôstojník
vyslal na zásah troch hasičov.
Počas jazdy na zásah boli prísluš−
níci vyrozumení o uhasení požiaru
majiteľom objektu. Po príchode na
miesto zásahu pre istotu hasiči vy−
konali pomocou termokamery ob−
hliadku požiariska pre prípadné
skryté ohniská požiaru. Príčina
vzniku požiaru je v štádiu šetrenia.

Majiteľovi vznikla škoda vo výške
asi 100,− eur.

Kia skončila v strome
Dopravná nehoda osobného mo−

torového vozidla medzi  Kosihovcami
a Opavou bola ohlásená na operač−
né stredisko 15. 11. 2012.
Oznamovateľ uviedol, že ide o do−
pravnú nehodu auta Kia Sorento s
jednou zranenou a zakliesnenou
osobou. Operačný dôstojník vyslal
na miesto zásahu techniku s piati−
mi príslušníkmi. Príslušníci na
mieste zásahu vyslobodili zaklies−
nenú osobu, poskytli jej predlekár−

sku prvú pomoc a odovzdali do
starostlivosti RLP, ktorá následne
zabezpečila transport zranenej do
nemocnice. Hasiči následne za−
bezpečili vozidlo proti prevráteniu a
vykonali protipožiarne opatrenia.

Horela hospodárska
budova

Požiar hospodárskej budovy v ob−
ci Veľké Straciny bol ohlásený na
OS HaZZ 15. 11. 2012. Na mieste
zasahovali traja hasiči. Tí, po prí−
chode na miesto zistili, že  horí
hospodárska budova s uskladne−
ným senom a slamou. Prúdom vo−
dy sa požiar podarilo uhasiť a po
vyskladnení sena a dohasení skry−
tých ohnísk, bol objekt prekontrolo−
vaný pomocou termokamery.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu
šetrenia, majiteľovi vznikla škoda
asi 500,− eur.

Ďalšia nehoda na 
neslávnej križovatke
Sviatočný deň 17.11. nedopadol

šťastne pre vodičov dvoch áut. Pri
čerpačke na križovatke u
Ubrankoviča vo V. Krtíši sa totiž
zrazili. Operačný dôstojník vyslal
na zásah techniku so štyrmi prí−
slušníkmi. Po príchode na miesto
zásahu bolo prieskumom zistené,
že sa jedná o vážnu dopravnú ne−
hodu áut značiek Škoda Forman a
Škoda Octavia aj s jednou zrane−
nou osobou. Príslušníci za pomoci
hydraulického náradia vyslobodili
zranenú osobu a poskytli predle−
kársku prvú pomoc. Na havarova−
ných vozidlách vykonali protipo−
žiarne opatrenia a zamedzili úniku
prevádzkových kvapalín. Následne
odtiahli havarované vozidlá na
bezpečné miesto.              Zdroj: 

kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ
FOTO: HASIČI

V dobe od 13. − 17.11. 2012 zasahovali hasiči v našom okrese
štyrikrát. V dvoch prípadoch išlo o požiare, v ďalších dvoch o vážne
dopravné nehody.

Hasili aj vyslobodzovali zranených

Na neslávne známej križovatke došlo opäť k zrážke áut, pri
ktorej došlo aj ku zraneniam. Nepomáhajú ani dopravné zna−
čenia, ani nezmyselne vyfrézované „retardéry“...

Vodič tejto Kie
nezvládol riade−
nie a po náraze
do stromu ho
museli  hasiči 

z auta vystrihovať

Miestny spolok Slovenského Červeného krí−
ža vo Veľkom Krtíši srdečne pozýva dobrovoľ−

ných darcov krvi, aby prišli pomôcť dobrej ve−
ci a darovali svoju najvzácnejšiu tekutinu.

Môžete tak urobiť vo štvrtok 29.11. 2012 v priestoroch
prevádzky GASTRO HELL na starej baníckej slobodárni vo V.
Krtíši. Všetkým dobrovoľným darcom krvi vopred čo najsrdečnej−
šie ďakujeme za to,  že sa rozhodli svojou krvou pomôcť tým, kto−
rí ju potrebujú.                     − JAROSLAVA UBRANKOVIČOVÁ,

predsedníčka MS SČK vo V. Krtíši  

Prídite darovať krv
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8. 11. Liliana z V. Krtíša, 10. 11. Ladislav z
Mule, 12. 11. Jessica zo S. Ďarmôt, Dominik z

D. Strehovej, Peter z Novej Vsi, 13. 11. Tamara z Bušiniec, 16. 11.
Jessica z Opatovskej Novej Vsi, 16.11. Júlia z Glabušoviec, 19. 11.
Patrik z Čeboviec, Sofia z Kováčoviec, 20. 11. Lukáš z Kiarova 

Narodili sa

28. 11. Eva Plechová, 29. 11. Mária Kostárová, 30. 11. Zdenek Tóth,
1. 12. Magdaléna Žňavová, 2. 12. Ing. Kamila Schwarzová

Jubilujúci Veľkokrtíšania

11. 11. Paulína Dúbravská, nar. v r. 1928
z V. Krtíša, 12. 11. Jozef Rezníček, nar. v
r. 1959 zo Sklabinej, 14. 11. Irma

Barányiová, nar. v r. 1932 z Kiarova, 19. 11. Ján Selský, nar. v r.
1921 z Príbeliec, 20. 11. Vilma Kozmová, nar. v r. 1921 z Kiarova 

Opustili nás

"V neznámy svet odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišiel si, ostali sme v žiali, no vždy 
budeš žiť v srdciach tých, 

ktorí Ťa milovali." 
Dňa 3. 10. 2012 nás navždy opustil 
vo veku 59 rokov náš drahý manžel, 

otec, starý otec, brat a švagor 
JÁN IVANICS z Vinice. 

Úprimne ďakujeme všetkým za kvetinové dary. 
Smútiaca rodina. 

Láska poznáva svoju hĺbku
až v hodine odlúčenia

"Odišla si náhle, my sme tu zostali.
Darmo sme prosili, darmo sme plakali,
dohorela svieca. Už nikdy nevzplanie.
Zázrak sa nekoná, už to tak zostane.
Nech Ti pastier pridelí najmäkší obláčik.
Zamávame každý deň, zatiaľ to postačí.
Raz sa tam stretneme vo svete pokoja.
Všetko si povieme, rany sa zahoja." 

Tretieho novembra 2012 
nás navždy opustila 

JOHANA ĎURČOVOVÁ zo Suchého Brezova vo veku 58 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti. 

Smútiaca rodina.

Darmo sme prosili,
dohorela svieca

Už to bude sedem rokov, 
kedy nás opustila 1. decembra 2005 

naša drahá maminka a starká 
KLÁRA ČERNÍKOVÁ z Veľkého Krtíša.

"V našich srdciach však zostane 
navždy, ale nijako sa nedá vypovedať,

ako veľmi nám chýba. 
No stále veríme, že sa na nás 

z nebíčka každý deň pozerá a vie, 
že ju veľmi ľúbime a nikdy 

na ňu nezabudneme..." 
Spomína syn Pavel s rodinou.

V našich srdciach
zostaneš navždy

"Ťažko je bez
Vás, smutno je
nám všetkým.
Nič už nie je 
také ako bolo

predtým. 
Zavreli ste oči,
srdce prestalo
Vám biť, ale 

v našich 
srdciach stále
budete žiť." 

Dňa 19. 11. 2012 uplynul rok, ako nás opustila 
naša milovaná matka, starká a prastarká 

ROZÁLIA IVANICSOVÁ z Vinice, 
a 30. 11. 2012 uplynie 26 rokov od smrti nášho drahého otca, 

starého otca a prastarkého JÁNA IVANICSA z Vinice. 
S láskou spomínajú: dcéry a celá smútiaca rodina.

Kto s vami žil, ten vie, čo stratil

"Kto sa hlboko vryje do srdca, nikdy sa
z neho nevytratí." Dňa 19. novembra
2012 uplynulo 15 rokov ako nás opustil
manžel, ocko a starký

JAROSLAV VETRÁK 
z Modrého Kameňa. 

S láskou spomínajú: manželka Zlata,
dcéry Ingrid a Zlata s rodinami 

a syn Viktor.

Stále na Teba 
myslíme

"Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 

Zhasli oči, stíchol hlas, mal rád život 
a všetkých nás. 

A preto neplačte, moji milí, nad mojim
odchodom, bola to vôľa Božia 

a mojím osudom."
Dňa 12. 11. 2012 nás navždy opustil

náš drahý PAVEL BOHOV 
zo Sucháňa vo veku 60 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s našim drahým zosnulým prišli 
rozlúčiť, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

Jeseň života trvala
len krátko

26. 11. Kornelom, 27. 11. Milanom, 28.
11. Henrietam, 29. 11. Vratkom, 30. 11.

Andrejom a Ondrejom, 1. 12. Edmundom, 2. 11. Bibiánam 

Blahoželáme

Vďačná pacientka ďakuje 
Chcela by som sa poďakovať záchrannej službe FALCK, so síd−
lom v Košiciach a Rýchlej lekárskej pomoci s lekárom MUDr.
Stanislavom Kókayom, sestričkám Bc. Anete Ridzoňovej,
Veronike Krupovej a Zsoltovi Csingerovi za to, že mi 22. októbra
t.r. poskytli prvú pomoc. Súčasne sa chcem poďakovať riaditeľo−
vi Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš primá−
rovi MUDr. Jozefovi Kanyóvi, MUDr. Martine Resutíkovej, MUDr.
Monike Lajtnerovej z geriatrického oddelenia, sestričkám Vierke
Vrškovej a Štefánii Mikušovej z interného oddelenia a Zitke
Balgovej, že sa postarali o mňa v najhorších chvíľach, keď som
potrebovala nielen zdravotnícku pomoc, ale aj vľúdne slovo a po−
chopenie s chorým človekom.  Súčasne ďakujem všetkým, ktorí
pomáhali pri záchrane môjho života a za prinavrátenie môjho
zdravia − všetci boli  veľmi milí a cítili so mnou, za čo som im veľ−
mi povďačná. 

BOŽENA KALMÁROVÁ, Veľký Lom
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Na Burze informácií sa
prezentovalo 13 stredných
škôl: SOŠ V. Krtíš, SPŠ sta−
vebná − O. Winklera
Lučenec, SŠ M. Kameň,
SUŠ L. Bielika Levice,
Gymnázium A.H.Škultétyho
V. Krtíš, SOŠ drevárska
Zvolen, SOŠ Šahy, SOŠ
Kalná n. H. , SOŠ Želovce,
SPŠ S. Mikovíniho B. Štiav−
nica, SOŠ Pod Bánošom B.
Bystrica, SOŠ S. Ľupča,
SZŠ Lučenec. Prezentovali
sa tu tiež štyri pracovno −
personálne agentúry pôso−
biace na trhu práce s ponu−
kou voľných pracovných
miest v rámci územia SR :
INDEX NOSLUŠ s.r.o.,  EU−
RO−PERSONAL s.r.o., E−
DYMAX HOLDING a.s., LU−
TO Automotive s.r.o.
Centrum pedagogicko −
psychologického poraden−
stva a prevencie V. Krtíš u−
možnilo žiakom zistiť infor−
mácie o sebe, vzhľadom na

voľbu svojho povolania a to veľmi
zaujímavou formou prostredníc−
tvom rôznych testovacích progra−
mov. 

Burza informácií si stanovila na−
sledovné ciele: Zabezpečiť užšiu
spoluprácu s  pracovno−personál−
nymi agentúrami za účelom zvýše−
nia vzájomnej informovanosti o vý−
voji na trhu práce a potrebách
štruktúry povolaní vo vzťahu k voľ−
ným pracovným miestam u strate−
gických investorov a kľúčových za−
mestnávateľov. Poukázať  na prob−
lémy v oblasti poradenstva pre voľ−
bu povolania na základných ško−
lách zo strany výchovných porad−
cov, ku ktorým patrí  nedostatok
kariérnych poradcov, nedostatočný
časový priestor a pod.. Zvýšiť infor−
movanosť žiakov a rodičov o mož−
nostiach uplatnenia absolventov po
ukončení strednej školy na trhu
práce. 

Podujatie bolo veľkým prínosom
pre všetkých, ale asi najväčší vplyv
bude mať na rodičov a samotných
žiakov končiacich ročníkov základ−
ných škôl. Burzy informácii sa ak−
tívne zúčastnilo okolo 180 uchá−
dzačov a záujemcov o zamestna−
nie a 255 žiakov základných škôl z
nášho okresu. Všetky strany, ktoré
na tomto podujatí participovali, vy−
jadrili jednoznačný súhlas s myš−
lienkou pravidelného organizova−
nia "Burzy informácií" .

− Mgr. SILVIA CELLENGOVÁ, 
vedúca oddelenia AOTP, 

ÚPSVaR Veľký Krtíš −  

Konal sa 5. ročník Burzy informácií  

Veľkým prínosom je pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku
Dňa 15.11.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš zorganizoval  už 5. ročník Burzy informácií, ktorá  sa konala pod zášti−

tou Mesta Veľký Krtíš.  Hlavnou myšlienkou tejto aktivity bolo osloviť, informovať a najmä usmerniť rozhodovanie žiakov pri voľbe stred−
nej školy. Poskytnúť dostatok informácií o povolaniach, študijných odboroch a vývoji na trhu práce, aby si čo najstarostlivejšie zvolili
profesijnú dráhu so zámerom cielenejšieho rozvoja osobnosti a zároveň efektívnejšieho vstupu na trh práce.  

Organizátori 5. ročníka Burzy informácií pod vedením riaditeľa ÚPSVaR
V.Krtíš Ing. Jozefa Galla (druhý sprava) mohli byť s jej priebehom spokojní. 

Jubilejný ročník patril podľa ich slov k najvydarenejším

Na Burze informácií sa prezentovalo 13 stredných škôl a aktívne sa na nej zúčastnilo okolo
180 uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a 255 žiakov základných škôl z nášho okresu 
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Odborová organizácia sa snaží
svojich členov informovať o legisla−
tívnych zmenách, ktoré sa týkajú
najmä Zákonníka práce, o dianí a o
vyjednávaní. Samozrejme, že je
veľký záujem aj o samotného čle−
na, ktorý sa dožíva svojich význam−
ných životných a pracovných výro−
čí. Členovia okrem tohto majú mož−
nosť využívať rôzne aktivity − kultúr−
ne, spoločenské, kúpeľnú liečbu,
tuzemské alebo zahraničné dovo−
lenky. Nezabúdame ani na prvé od−
chody do dôchodku, narodenie detí
a iné významné životné míľniky.   

Hoci už bol september, slniečko
hrialo a doprialo každému prítom−
nému skutočnú pohodu a náladu.
Do programu stretnutia sme preto
okrem prerokúvania pracovných
záležitostí a pripomenutia životných
jubileí našich členov zaradili aj
športové a nešportové súťaže. Naši
členovia radi súťažia a tak sa spojí
príjemné spojí s užitočným, keďže
získajú aj menšie ocenenie a dobrý
pocit s víťazstva. Kreativita je pri
našich súťažiach vítaná. 

Ak hodnotím aj to, čo okrem po−
núknutého dáva naša organizácia

svojim členom, tak sú to úprimné
stretnutia, výmena skúseností,  in−
formácie týkajúce sa aj problémov,
s ktorými samospráva bojuje, ne−
ustále pribúdajúce kompetencie
bez finančného krytia, kolektívne
rozpravy, ako takým problémom
čeliť a nachádzanie spoločných rie−
šení. Pri vykonávaní náročnej práce
na obecných úradoch, kde musíme
rešpektovať cítenie a potreby na−
šich občanov, sú takéto stretnutia
"slovesákov" naozaj užitočné a po−
trebné. Môžeme sa pri nich trošku
odreagovať a načerpať novú ener−

giu, aby sme sa mohli opäť s entu−
ziazmom a nasadením vrátiť na
svoje pracoviská a plniť si svoje po−
vinnosti v prospech občanov našich
obcí. 

Všetkým, ktorí sa v Odborovej or−
ganizácii SLOVES pri OcÚ v
Bušinciach v tomto roku dožili svoj−
ho krásneho životného jubilea, pra−
covného výročia, odchodu na dô−
chodok aj touto cestou blahoželá,
praje veľa zdravia, šťastia, pohody
i pokoja do ďalších rokov 

MÁRIA DRUGDOVÁ − 
predsedníčka  odborovej organizácie. 

V Mlynskej doline sa stretli členovia SLOVES pri Obecnom úrade v Bušinciach

Vymenili si skúsenosti, zasúťažili, aj sa zregenerovali  
Stretnutia členov SLOVES − Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Obecnom úrade Bušince sa už viac rokov ko−

najú, okrem tzv. vianočného, aj v prírode a tak to bolo aj v tomto roku. V prekrásnej prírode, v prostredí, ktoré dodáva energiu a kde eš−
te celkom svojou neviditeľnou pavučinou neomotala tento kúsok sveta mobilná sieť, kde sa môže človek obzerať, kochať a obdivovať všet−
ko okolo seba, sa za spolupráce starostu obce Veľké Zlievce Ivana Krahulca a jeho tímu, uskutočnila členská schôdza v osade Mlynská
dolina. Keďže to nebolo po prvý raz a opäť bolo vynikajúco, ďakujeme mu za umožnenie tohto stretnutia.

"Slovesáci" si na členskej schôdzi vymenili skúsenosti a potom ako pookriali, vrátili sa na svoje pracoviská 

"Miestny zbor vo Veľkom Krtíši
sa doteraz schádzal v prenaja−
tých, pre uctievanie Boha nie
veľmi vhodných priestoroch.
Preto bola v roku 2008 za úče−
lom rekonštrukcie zakúpená ne−
hnuteľnosť. Kvôli zaneprázdne−
niu inými stavebnými projektmi
však bolo plánovanie staveb−
ných prác rozbehnuté až kon−
com roka 2011. Samotné práce
na stavbe začali 27. 4. 2012 a vý−
stavba, vrátane oplotenia a par−
koviska,  trvala 14 víkendov.
Práce prebiehali od piatku do
nedele a posledné štyri víkendy

len soboty a nedele." 
l Aká bola výška nákladov na re−
konštrukciu a kto sa na nej podie−
ľa?  
J. Sekela: "Približné náklady na
rekonštrukciu predstavujú okolo
100 000 eur. Tieto budú hradené
výlučne z dobrovoľných darov.
Na výstavbe sa podieľali len
dobrovoľníci z radov
Jehovových svedkov. Bolo ich
91 a odpracovali približne 6 120
hodín. Títo dobrovoľníci prichá−
dzali na stavbu až z
Medzilaboriec, Trebišova, okolia
Košíc, Prešova a Rimavskej

Soboty. Miestni svedkovia uby−
tovali všetkých dobrovoľníkov,
takže nebolo potrebné zaisťovať
žiadne ubytovne alebo hotely.
Podobne to bolo aj so stravova−
ním. Pri výstavbe boli nápomoc−
ní aj susedia z bytoviek, ktorí
nám dávali informácie o všet−
kom, čo sa dialo na stavenisku,
keď sme tam neboli. Na našu o−
tázku prečo sa o výstavbu tak
zaujímajú odpovedali, že "ko−
nečne sa tu nebudú zhromažďo−
vať bezdomovci". Vo veľkej mie−
re nám pomohli aj stavebniny v
meste, ako aj miestna betonár−
ka. Boli ochotní dodať nám sta−
vebný materiál, alebo betón aj v
sobotu, či dokonca niekoľkokrát
aj v nedeľu."
l Na čo ste pri rekonštrukciu klád−
li najväčší dôraz? 
J. Sekela: "Pri rekonštrukcii bu−

dovy sme kládli dôraz na to, aby

vyhovovala štandardom kvality,
bezpečnosti a úžitkovosti ale aj
estetiky. Vybavenie sály zodpo−
vedá súčasným štandardom po−
dobných budov. To sa dotýka aj
takých vecí, ako je bezbariérový
prístup a zariadenia pre imobil−
né osoby a podobne." 
l Načo teda budú zrekonštruova−
né priestory bývalej kotolne slúžiť? 

J. Sekela: "Rekonštrukciou
sme vybudovali novú sálu
Kráľovstva. Je to miesto, v kto−
rom sú pravidelne organizované
zhromaždenia Jehovových
svedkov. Bude mať štandardnú
kapacitu 80 miest a bude slúžiť
potrebám miestneho zboru
Jehovových svedkov ako aj ob−
čanom v okolí V. Krtíša.
Zhromaždenia miestneho zboru
tu budú usporadúvané dvakrát v
týždni. Po zavŕšení rekonštruk−
cie je naplánované zasvätenie
sály Kráľovstva a deň otvore−
ných dverí pre tých, ktorí by si
ju radi pozreli. Všetci sú srdeč−
ne vítaní."

−P. GAŠPAROVIČ − 

Jehovovi svedkovia už majú 
vo V. Krtíši novú sálu Kráľovstva 
Obyvatelia obytných domov na Poľnej i hornej časti Ulice B. Němcovej v
ostatných mesiacoch, najmä počas víkendov,  zaznamenali čulý staveb−
ný ruch na rekonštrukcii budovy bývalej kotolne. Podľa našich informácii
tu pracovali členovia Svedkov Jehovových, ktorí pre svoje potreby budo−
vali nový stánok. O bližšie informácie sme požiadali Jaroslava Sekelu z
informačnej služby pre verejnosť Náboženskej spoločnosti Jehovovi
Svedkovia v Bratislave, ktorý nám povedal: 



"Recept ani návod na harmonic−
ký vzťah neexistuje. Medzi part−
nermi musí byť veľká tolerancia
a snaha o šťastie toho druhého
na obidvoch stranách" − odpove−
dali mi manželia Emília a Ján Šu−
hajovci z Veľkého Krtíša, ktorí 4.
novembra 2012 oslávili 65.výročie
sobáša, čiže kamennú svadbu. Aj
napriek tomu, že pani Emília má 84
rokov a pán Ján 88 rokov, sú to
veľmi vitálni dôchodcovia, ktorí si
na svoj vek neťažkajú, ale tešia sa
z každého dňa a zo spoločne pre−
žitých chvíľ.  

Pristalo im to aj pri
upratovaní

Manželia Šuhajovci sa na spoloč−
nú cestu životom v dobrom i v zlom
vybrali 4. 11. 1947 v kostole v
Dolnej Strehovej. Pani Emília mala
vtedy 19 rokov a pán Ján dvadsať−
tri. A kde sa prvýkrát videli a spo−
znali? V  kostole, ale nie pri du−
chovnom rozjímamí, ale pri uprato−
vaní. A pán farár vtedy fešákovi
Jankovi a slečne Milke povedal:
"No, ako vám to aj pri tom vy−
nášaní smetí spolu pristane!" So
smiechom v hlase rozpovedala
dávnu príhodu pani Emília. Rok po
svadbe, ktorú mali Emília s Jánom
tradičnú, ale veľmi skromnú, sa im
v roku 1948 narodil syn Stanislav.
V roku 1950 prišla na svet ich
dcérka Emília, v roku 1952 sa im
narodil syn Janko a v roku 1954 sa
im narodilo štvrté dieťatko, syn
Dušanko, ktorý však ako 18−me−
sačný náhle zomrel na zlyhanie sr−
diečka. Úmrtie najmladšieho
Dušanka ranilo v rodine Šuhajo−
vých všetkých a bolí rovnako i
dnes.  

Potraviny na prídel
V roku 1947 dva roky po II. sve−

tovej vojne pán Šuhaj nastúpil pra−
covať na Baňu Straciny. "Boli to
vtedy veľmi ťažké časy. Bola veľká
neúroda, potraviny sme dostávali
na prídel". Mladomanželia po
svadbe bývali prevažne u nevesti−
ných rodičoch. V roku 1950 sa pre−
sťahovali do Pôtra Slatinky do svoj−
ho hniezdočka do 1−izbového pod−
nikového bytu. "Peňazí sme nikdy
nemali veľa, ale vedeli sme sa u−
skromniť a sporili sme. Na
Vianoce sme si nemohli dovoliť
kupovať drahé darčeky. Ale na−
še deti si pod stromčekom vždy
niečo našli" − hovorí pani Emília,
ktorá po odrastení synov a dcéry i−
šla pracovať do práčovne na Baňu
Dolina, neskôr pracovala v býva−
lej Plete.

Na škodovčičke 
prebrázdili
Slovensko

Svoje prvé auto si man−
želia Šuhajovci kúpili v roku
1958. "Bola to Škoda
Octavia a stála vtedy
28.000 Kčs. Na auto sme
si nasporili, ale mohli
sme ho kúpiť prednostne
za manželove vyznamena−
nie za pracovnú obeta−
vosť" − hovorí s úsmevom
pani Emília, ktorej v pamäti u−
tkvelo veľa zážitkov z rekreácií
v bývalom Sovietskom zväze a
iných krajinách. Spolu s deťmi za
socializmu precestovali niektoré
kúty Slovenska i Česka, navštívili
Vysoké Tatry, Banskú Štiavnicu i
Mariánske Lázne. "Aj keď na na−
šich pleciach ležalo veľa pracov−
ných povinností, starostlivosť o

domácnosť a neskôr stavba ro−
dinného domu, vždy sme sa
snažili voľný čas tráviť s našimi
deťmi" − hovorí pani Emília.
Manželia Šuhajovci, ktorí majú
dnes 5 vnúčat a 5 pravnúčat sa v

roku 1965
pus t i l i

d o

stavby rodinného domu na
Okružnej ulici. Ako nám povedal
pán Ján, ktorý 40 rokov odrobil na
Bani Dolina, presťahovali sa doň v
roku 1967 a bývajú v ňom dodnes.
Majú veľmi dobrých susedov, s
ktorými spolunažívajú v harmónii. 

Rozumejú stromom 
a rastlinám 

Manželia Šuhajovci si spoločné
bývanie zvelaďujú a udržiavajú v

čistote a v poriadku. Sú ešte stále
sebestační a fyzicky vládzu.
Jednotku s hviezdičkou si zaslúži
aj ich záhradka, ktorú majú v kaž−
dom ročnom období dokonale u−
pravenú. Pán Ján sa s láskou sta−
rá o 15 ovocných stromkov a vinič.
Strihá, strieka − všetko tak ako
správny záhradkár vie. Pani Emília
zase v záhradke pestuje všetku ze−
leninu a kvety. Jesenné chryzanté−
my na priedomí hýrili rôznymi far−
bami. A zdá sa, že pohyb na čer−
stvom vzduchu dopomáha manže−
lom Šuhajovcom k tomu, že sú ta−
kí vitálni a čiperní. Hoci má pán
Ján problémy so srdcom, nikdy
nefajčil ani neholdoval alkoholu.
Aj káve prišli na chuť manželia
Šuhajovci až na dôchodku,
denne si doprajú iba jedno ma−
lé kapučíno. Z jedál obľubujú
zeleninové polievky a vo svo−
jom jedálničku majú mäso i
múčniky. Pani Emília kedysi veľ−
mi rada varila aj piekla. Teraz pre

zmenu veľmi rada číta. 
A čo si manželia Šuhajovci na se−

be najviac vážia? "Na manželke
si vážim jej pracovitosť a skrom−
nosť" − povedal pán Ján, zaniete−
ný strojník a elektrikár, ktorý kedy−
si vyhotovoval aj zlepšovacie návr−
hy. A takisto pre pracovitosť si váži
svojho manžela aj pani Emília.
Manželia Šuhajovci počas svojho
života nemali medzi sebou žiadny
vážnejší konflikt a čo ich spájalo,
boli predovšetkým ich deti. A zo−
stalo to tak aj dodnes. Ich deti,
vnúčatá a pravnúčatá sa majú
vždy kam vrátiť a chvíle prežité so
starkými, s ktorými oslávili aj ich
kamennú svadbu, znamenajú pre
nich najviac.       − Text a foto: 

EDITA DEBNÁROVÁ −

„Spájajú nás naše deti“ 

Žijeme v dobe, v ktorej stále stúpa počet rozvodov a mladí ľudia si
kladú otázku, ako si udržať manželstvo, aby fungovalo po všetkých
stránkach. Každý túži po šťastnom manželstve, večnej láske a vy−
snívanom vzťahu na celý život. Možno sa pousmejete a poviete si, že
je to možné iba v románoch od Daniely Steelovej. Ako to však robia
páry, ktorým šťastie vydržalo aj päťdesiat rokov? Existuje na to ne−
jaký recept alebo návod?
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Spoločne sa starajú o dom i záhradku − napriek svojmu veku 
sú obaja sebestační a v dobrej kondícii

Vzťahy medzi manželmi 
Šuhajovcami sú aj po toľkých 

rokoch príkladné

"Recept na šťastné
manželstvo neexistuje.
Medzi partnermi musí
byť veľká tolerancia a
snaha o šťastie toho
druhého na obidvoch
stranách" hovoria man−
želia Emília a Ján Šuha−
jovci

Manželia Emília a Ján Šuhajovci z Veľkého Krtíša sú prvým súťaž−
ným párom v súťaži O najsympatickejší manželský pár v kategórii
č. II.  Manželia Šuhajovci, ktorí prednedávnom oslávili 65.výročie
sobáša sú príkladom toho, že láska kvitne v každom veku. Ak sú
vám sympatickí a myslíte si, že by
mali túto súťaž za svoj príkladný
manželský život vyhrať, môžete im
zaslať svoj hlas tak, že vystrihnete
ich kupón a pošlete ho do redak−
cie. 

KUPÓN è. 1 (II. kategória)
Man�elia Emília a Ján

ŠUHAJOVCI
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V obci je zriadená a dobre záso−
bená predajňa potravín, ktorú pre−
vádzkuje Ján Kášay. V utorok, štvr−
tok a v sobotu si tu môžu
Veľkolomčania kúpiť nielen základ−
né potraviny, ale aj mäso, ovocie a
čo − to aj z rozličného tovaru.

Väčšina obyvateľov je nezamest−
naných a tí, ktorí majú prácu, ces−
tujú za ňou do firiem Technogym
do M. Krtíša, do MIVIS −u či PaZZ
vo V.Krtíši, alebo na družstvá v naj−
bližšom okolí.  

Napriek skromnému rozpočtu sa

v obci podarilo opraviť sociálne za−
riadenie na obecnom úrade, na
ktoré BBSK prispel sumou 300 eur.
Keďže celkové náklady na rekon−
štrukciu predstavovali sumu 1 200
eur, zrealizovali ju občania svojpo−
mocne s pracovníkmi, v tom čase

zaradenými  ešte do aktivačnej čin−
nosti.

Obec sa žiaľ, vyľudňuje a ľudia
sa sem nesťahujú, nestavajú si no−
vé domy a dokonca aj pri tých skôr
postavených a dlhšiu dobu neobý−
vaných, musia byť ľudia obozretní,
aby sa im nestalo to, čo aj majite−
ľovi domu č. 43 Bratislavčanovi
MUDr.  Jánovi Lietavovi. Pri rekon−
štrukcii jeho domu boli 15.7. a 16.
7. 2012 nájdené tri funkčné míny z
II. svetovej vojny, na zneškodnenie
ktorých bol prizvaný pyrotechnik. 

Starostka Anna Gregorová zvyk−
ne pre svojich obyvateľov pripraviť
v roku tri pekné akcie, ktoré majú
konkrétnych adresátov. V lete, 11.
8. 2012 usporiadala tradičný špor−
tový deň pre deti spojený s rôzny−
mi súťažami. 

Pre všetky deti v obci do 15 ro−
kov pripravuje starostka mikuláš−
ske balíčky a balíčky s ovocím za−
se potešia všetkých seniorov v ob−
ci až po najstaršiu Veľkolomčanku
Annu Šimúnová, ktorá oslávila
14.6.2012 87 rokov.           − rh − 

Aj v malých obciach sa udejú veľké veci 

CHLIEB BIELY 0,45 eur / 500 g
CENOVÝ HIT!

Pekáreň LUNA, Nemocničná, Veľký Krtíš 
Predajňa potravín LUNA M. R. Štefánika, V.Krtíš

Prijímame objednávky: 047/41 11 811

príjme zamestnanca do trvalého
pracovného pomeru na pozíciu:

*  E L E K T R O Ú D R Ž B Á R
Náplň práce: − vykonávanie elektrickej údržby na strojoch 

a zariadeniach, vykonávanie opráv, odstraňovanie
porúch na výrobných zariadeniach

Požiadavky: − ukončené vzdelanie v elektrotechnickom odbore 
− platné osvedčenie na odbornú spôsobilosť elektrotechnikov − min § 22
− minimálne 2 ročná prax v oblasti elektroúdržby strojov a zariadení 

vo výrobnom podniku
Miesto výkonu práce: Priemyselný park Malý Krtíš  

Životopisy zasielajte na adresu:   E−mail: personalne@sisme.sk      
alebo SISME SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Sušiny 162/5, 990 01 Malý Krtíš

kontaktná osoba:  Anna Trebuľová, tel.: 047/ 4308912

výrobca rotorov 
a statorov 

do elektromotorov

ŠTÚDIO KRÁSY 
DÁŠA VISAGE

HOTEL AQUATERMAL***
Kontakt: 0918 419 242

dokonala.plet@gmail.com
PRÍĎTE SA SKRÁŠLIŤ 
DO NÁŠHO SALÓNU.

Pomôžeme Vám určiť typ pleti,
naučíme Vás ako sa správne o

ňu starať, predvedieme Vám nové
trendy líčenia. 

Vyskúšajte vynikajúce účinky
kozmetických prípravkov

MARY KAY.
Tešíme sa na vašu návštevu!

Predajňa 
značkových 

RC MODELOV 

Jarmočná 360/57, M. Kameň
Tel. 0903 806 459

* AUTÁ * VRTUĽNÍKY* AUTÁ * VRTUĽNÍKY
* LIETADLÁ * LODE* LIETADLÁ * LODE

Veľký Lom patrí k tým najmenším obciam okresu Veľký Krtíš a veľkosť si nesie len v názve. Kým ešte
pred pár rokmi bol počet jej obyvateľov vyše 200, dnes tu už žije len 184 ľudí, väčšinou už seniorov na
zaslúženom dôchodku. Bez ohľadu na to, koľko má obec obyvateľov, musí starostka Anna Gregorová
zabezpečiť nielen chod obecného úradu ale sa po všetkých stránkach aj postarať o svojich obyvateľov,
hlavne čo sa týka zásobovania základnými potravinami.

ZA DARČEKMI 
CESTOVAŤ NEMUSÍTE...

... chceli by vás o tom presvedčiť niektorí naši podnikatelia, ktorí
ponúkajú svoje služby a tovar v našom okrese. Postupne budeme

uverejňovať ich tipy na vianočné darčeky všetkého druhu
− lacnejšie i drahšie, zábavné i praktické. Pripojte sa nám k nám 
a v duchu hesla: "Prečo nakupovať darčeky inde, keď ich môžeme 
aj v našom okrese" a vyberte si z ponuky našich obchodníkov,

predajcov, dílerov i poskytovateľov služieb. 
Bližšie informácie pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí by chceli

ponúkať svoj tovar alebo služby prostredníctvom našej prílohy
získate priamo v redakcii Pokrok alebo na telefónnom  čísle

047/ 48 303 42, mail: inzercia.pokrok@stonline.sk

Malí Veľkolomčania sa v lete vyšantili na športovom dni plnom rôznych súťaží. 
Po namáhavých výkonoch padol vhod sladučký džús
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Dátum 11. november sa stal pa−
mätným dňom obetiam vojny v de−
mokratických štátoch Európy, ale
aj v USA a Kanade. Tento deň ini−
ciovalo Francúzsko v roku  1919
ako pamätný deň padlých a Deň
prímeria. Symbolom 11. novembra
sa stal vlčí mak, ktorého  papiero−
vý kvet si  pripínajú  ľudia na odev
ako symbolickú spomienku na pad−
lých vojakov. 

V tento významný deň sa zišlo
približne sto občanov Želoviec pri
obnovenom pamätníku, aby si spo−
ločne pripomenuli Deň padlých a
deň prímeria. Dojímavú pietnu spo−
mienku pripravila Jednota dôchod−
cov pod vedením jej predsedu
Dezidera Máťáša v spolupráci s
Obecným úradom Želovce  a
Farským úradom v Želovciach.
Slnkom zaliaty park lemujúci sídlo

obce sa na chvíľu ponoril do ticha
a spomienok. Každý z prítomných
pár minút pred začatím spomienko−
vej slávnosti zastal v tichej spo−
mienke a čakal na symbolický čas
11−tu hodinu a prvú minútu, kedy
sa oficiálne začala spomien−
ková slávnosť.
Po oficiálnom otvore−

ní prečítala príhovor
pani Nyékiová, po
ktorom nasledova−
lo vymenovanie
obetí pochádza−
júcich zo Želo−
viec a okolia,
ktorí položili svo−
je životy v ne−
zmyselných voj−
nách. Keď pani
Bečkeiová čítala
zoznam padlých,

medzi prítomnými občanmi to po−
riadne rezonovalo, pretože viacerí
Želovčania počuli mená svojich
príbuzných, susedov i známych. Po
tomto hlboko emocionálnom zážit−
ku − čítaní mien padlých − nasledo−
vala malá kultúrna vsuvka v poda−
ní žiakov miestnej základnej školy.
Dojímavé básne predniesli žiačky
Karmen Čudaiová a Sofia
Nyékiová a po nich prišiel na rad  s
piesňou kresťanský spevokol

Anjelské hlasy. Na záver nechý−
bala spoločná modlitba za o−

bete vojen, ktorú spolu s
Mgr. Erikom Hanzenom,
správcom želovskej far−
nosti, odriekali všetci
prítomní. Po spoločnej
modlitbe nasledovalo
položenie červených
makov ku pomníku,
ako spomienka na pad−
lých vojakov. V tej chví−
li sme si asi všetci uve−

domili, že na obete vojen musíme
stále spomínať a to bez ohľadu na
to, akej boli národnosti a nábožen−
stva. Je našou morálnou povinnos−
ťou, aby sme sa s úctou sklonili pri
pomníkoch, krížoch a pamätníkoch.
Lebo aj takto môžeme v tichej spo−
mienke vyjadriť svoje poďakovanie,
že dnes môžeme žiť v pokoji a v
mieri. Na záver podujatia poďako−
val predseda združenia Jednoty
dôchodcov Dezider Máťáš za spo−
luprácu starostovi Želoviec Ing.
Júliusovi Makóvi, CSc., ďalej Mgr.
Erikovi Hanzenovi, miestnemu fa−
rárovi, žiakom ZŠ, spevokolu
Anjelské  hlasy a všetkým tým, kto−
rí organizačne pomohli zrealizovať
krásne podujatie. Ďalej sa poďako−
val miestnemu poľovníckemu zdru−
ženiu za sponzorský dar, vďaka
ktorému mohli pripraviť aj chutné
občerstvenie pre všetkých prítom−
ných. Veľká vďaka patrí ešte raz
starostovi obce Želovce, za zriade−
nie a otvorenie Klubu dôchodcov
pri tejto príležitosti. 

− MÁRIA JADROŇOVÁ −  

Slávnostný príhovor na počesť
veteránov predniesla predsedníč−
ka Okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska (ďalej len
JDS) vo Veľkom Krtíši Mgr. Mária
Hroncová a poetickým slovom sa
prítomným prihovoril Dominik
György. Pamiatku padlých vojakov si
prišli uctiť členovia JDS vo Veľkom
Krtíši. Pri pamätníku, na ktorom je po−
ložená aj pamätná tabuľa padlým hr−

dinom v Slovenskom národnom po−
vstaní sa vynímajú mená
Veľkokrtíšanov Pavla Antola, Jozefa
Backa, Štefana Geregaya, Ján
Hvodlíka, Štefana Lednického a Jána
Vladára a sovietskych vojakov, ktorí
padli pri oslobodzovaní mesta
Veľkého Krtíša 5.1. 1945. V bojoch
padlo 42 sovietskych vojakov a z nich
boli identifikovaní zatiaľ len traja, a to
Georgij Vasilievič Tropocev, Ilarion

Antonovič Kulibaba a seržant
Elemovič Sergej Bažin. 

Vo svojom príhovore sa Mgr. Mária
Hroncová zmienila aj o ďalších pad−
lých. O nemeckom vojakovi Heinzovi
Schaletzkom, ktorý zomrel 25. 12.
1944 a je pochovaný na našom cin−
toríne. V 2. svetovej vojne pri oslobo−
dzovaní Kyjeva padol aj Štefan
Tuček, rodák z Veľkého Lomu a vo−
jak 1. československej brigády

Ludvika Svobodu, ktorého pamiatku
si prišla uctiť aj jeho sestra Zuzana
Poltárska z Veľkého Krtíša. "Pietnu
spomienku organizujeme každo−
ročne na podnet výzvy predsed−
níctva Ústredia JDS, ktoré sa pri−
pojilo k Výzve Klubu vojenských
veteránov v Trenčíne" − povedala
Mgr. Mária Hroncová. Všetci prítomní
sa na záver pietnej spomienky poklo−
nili obetiam vojen, zapálili kahančeky
so sviečkami a položili kytice kvetov.

− Text a foto: EDITA DEBNÁROVÁ −

V Želovciach majú v úcte obete vojen 
Dňa 11. 11. 1918 1 minútu po 11 hodine podpísal  maršal Foché v

železničnom  vagóne v lese pri  Compiégne vo Francúzsku prímerie
s porazeným cisárskym Nemeckom. Týmto aktom bolo prakticky do−
hodnuté ukončenie 1. svetovej − najväčšej a najstrašnejšej −  vojny,
akú do tej doby ľudstvo spoznalo. 

Padlých vojakov si v Želovciach uctilo mnoho obyvateľov

Aj v okresnom meste si uctili pamiatku padlých vojakov 

Na počesť vojakov
padlých v oboch

svetových vojnách,
v iných vojenských

konfliktoch, 
v misiách bez 

rozdielu národnosti
a vierovyznania 

našla táto tradícia
svoje dôstojné 
miesto aj na
Slovensku. 

V nedeľu, 11.11.
o 11.00 hodine 

sa pri pamätníku
padlých (pri pošte) 
v meste Veľký Krtíš
uskutočnilo pietne

zhromaždenie.

Na organizovaní pekného pietneho podujatia v Želova−
ciach mali  veľký podiel (zľava) starosta Ing. Július Makó,
CSc., miestny farár Mgr. Erik Hanzen a predseda jednoty
dôchodcov Dezider Máťáš 
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Milí rodičia, starí a krstní rodičia malých de−
tičiek. Na vaše prianie sme znova vyhlásili no−
vý ročník obľúbenej súťaže  DETSKÁ TVÁR
POKROKU 2012. Pravidlá súťaže sú nasle−
dovné: Do redakcie nám prineste čo najkva−
litnejšiu  fotografiu vášho dieťaťa, jeho me−
no a vek a jeho krátku charakteristiku − aké
je vaše dieťa, čím je výnimočné, čo má ra−
do a čo nie a s čím sa najradšej hráva.
Nezabudnite pripojiť písomný súhlas o zve−
rejnení jeho fotografie. Môžete využiť aj e−
lektronickú poštu a všetky údaje spolu s fo−
tografiou pošlite na e−mail: inzercia.po−
krok@stonline.sk. Pripojte samozrejme aj te−
lefonický kontakt. Detičky budú súťažiť v
dvoch kategóriách od 0 − 3 rokov a od 3 − 6
rokov. O malých víťazoch rozhodnete vy svo−
jimi hlasmi, teda počtom zaslaných kupónov.
Prvé tri deti v obidvoch kategóriách, ktorým
zašlete najviac kupónov, získajú od redakcie
pekné darčeky. 

Na budúci rok už pôjde do školy NINKA
KOVAĽOVÁ z Ľuboriečky, ktorá sa tiež uchádza o
vaše sympatie v súťaži Detská tvár Pokroku 2012.
Ninka má 5 rokov a chodí do peknej škôlky v Dolnej
Strehovej, kde má veľa dobrých kamarátok a ka−
marátov. Ninka veľmi rada tancuje a spieva. Doma
má veľkého brata a sestru, ktorých ľúbi a oni ľúbia
ju. Ninke robia spoločnosť aj zvieratká, okrem psí−
kov aj jej kocúrik Cyril. Keď sú Ninkini rodičia v prá−
ci, vtedy je Ninka u babky a deda. Starí rodičia
Vargovci nám o svojej vnučke povedali, že sa veľ−
mi teší, keď pôjde do školy.      

Vystrihnite kupón s číslom dieťaťa, ktoré si
získalo vaše sympatie a pošlite do redakcie. Ak
pošlete viacej kupónov, stačí ich nalepiť na je−
den papier a poslať v obálke poštou alebo do−
niesť v obálke. O víťazoch rozhodnete vy,
počtom zaslaných kupónov. 

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  č. 5
NINKA KOVAĽOVÁNINKA KOVAĽOVÁ

Kategória: 3 - 6 rokov 

Súťaž o najsympatickejší mladomanželský pár
NASLEDOVNÉ RIADKY SÚ VENOVANÉ MANŽELSKÝM PÁROM: 

Zalistujte, prosím, vo svojom svadobnom albume, 
vyberte nejakú peknú fotografiu a prihláste 

sa do našej súťaže o dva najsympatickejšie mladomanželské páry. 
Súťažiť môžete v dvoch kategóriach 

a to v kat. č. I − ak ste manželia menej ako tri roky 
a v kat. č. II. ak ste manželmi viac ako 25 rokov. 

Prví traja víťazi v obidvoch kategóriach 
sa budú tešiť z pekných cien:

2 HLAVNÉ CENY,
 v hodnote po 100100 eur 

venoval AQUATERMAL STREHOVÁ a zahŕňa
l Neobmedzený vstup do vitálneho sveta
v HOTELI AQUATERMAL STREHOVÁ, 

v ktorom manželia môžu využiť  −  Tri vnútorné bazény  
(v tom aj jakuzza) − Saunový svet (štyri druhy sáun − suchá, infra, 

bylinková a soľná) − Tepidárium l Romantickú večeru vo dvojici 
l Noc v Hoteli AQUATERMAL

STREHOVÁ l Raňajky

Milé manželské páry, veríme, že najväčšou výhrou v živote bolo získanie 
vášho životného partnera − my vám k tomu však darujeme bonus navyše,

preto neváhajte a prihláste sa! Vaša redakcia POKROK 

2x kolekciu dámskej 
a pánskej kozmetiky 

od ORIFLAME 

v sume po 50 eur
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,

Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 

2X SVIETIDLÁ
podľa vlastného výberu 

z predajne KA − PA
svietidlá, Ul. nemocničná, 

Veľký Krtíš v sume po 40 eur 

Predstavuje sa ďalší súťažný manželský pár v I. kategórii 
Mgr. Renáta Lacová & Ing. Martin Laco.  

"Až keď sme sa našli, zistili sme, čo nám v živote chýbalo."
Takéto bolo motto na svadobnom oznámení Mgr. Renáty Nociarovej a

Ing. Martina Laca, ktoré ďalej oznamovalo: " Spoločnou cestou ísť, v lás−
ke svoj život žiť, splniť si krásny sen, to všetko začne v tento deň:
2.júla 2011 o 15. hodine v rímsko − katolíckom kostole v Čebovciach."

Renáta (27 r.) pochádza z Čeboviec a študovala na Univerzite Mateja
Bela, na Fakulte prírodných vied v Banskej Bystrici, pracuje ako učiteľka v
MŠ v Obeckove. Martin (31 r.) pochádza z Pôtra, študoval na SPU v Nitre
a pracuje ako manažér v živočíšnej výrobe PD Suché Brezovo− Veľký Lom.
Manželia  Lacovci sa zoznámili náhodou cez sociálnu sieť, z čoho bola
hneď láska na prvý pohľad. Po dvoch rokoch zoznamovania mali svadbu a
postavili si spoločné hniezdočko lásky, v ktorom už bývajú v Čebovciach.
Svadobnú hostinu mali na slobodárni v reštaurácii Gastro Hell. Martinove
záľuby sú rybolov, turistika, šport − pasívne, cestovanie a neposlednom ra−
de manželka Renáta:−). K záľubám Renáty patrí jej práca, deti, nakupova−
nie a veľmi rada líči a strihá členov rodiny. Spoločným cieľom manželov je
založiť si rodinu, žiť v harmónií, cestovať a skrášľovať si domov. 
Ak chcete, aby vyhral tento manželský pár, nezabudnite mu poslať čo naj−
viac kupónov. 

KUPÓN è. 4 (I. kategória)
Man�elia Mgr. Renáta 

a Ing. Martin Laco
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Vianočné obdobie (advent +
Vianoce) sa od 4. storočia pohybo−
valo medzi 11. novembrom a 6. ja−
nuárom, na ktorý pôvodne pripada−
la oslava narodenia Ježiša Krista
(dnes slávnosť Zjavenia Pána čiže
Epifania). Týchto osem týždňov
predstavovalo (s výnimkou nedieľ,
ktorými si stále pripomíname
vzkriesenie) spolu 40 dní. Až pá−
pež Gregor Veľký († 604) stanovil
adventný čas na 4 týždne. 

Začína sa 1. adventnou nedeľou,
teda nedeľou medzi 27. novem−
brom a 3. decembrom a končí  po
západe slnka na Štedrý večer (vi−
gília Sviatku Narodenia Pána).
Tohto roku bude prvá adventná ne−
deľa 2. 12. Nakoľko advent sa vy−
značuje dvojakým očakávaním (na−
rodenie a druhý príchod), preto aj
advent je rozdelený na dve časti
kde 17. december tvorí hranicu
tohto rozdelenia. Prvá časť dáva
dôraz na očakávanie druhého prí−
chodu Krista a druhá časť je prí−

pravou veriacich na stretnutie s
Kristom pri jasliach. Nezabúda sa
ani na osobitnú úctu Ježišovej mat−
ky. Napríklad rorátnou sv. omšou v
dňoch od 16. decembra. Adventné
obdobie je preto časom nábož−
ného a radostného očaká−
vania. 

Pravoslávna aj gréc−
kokatolícka cirkev má
až dodnes šesťtýž−
dňové prípravné ob−
dobie pred sviatkom
Narodenia Pána,
ktoré sa tradične na−
zýva Filipovka. Trvá
od 15. novembra do
24. decembra a zacho−
valo si charakter pôstu. V
západnej tradícii je advent
aj obdobím upokojenia, ktoré
zodpovedalo životnému štýlu na−
šich predkov, prispôsobenému dl−
hým decembrovým nociam. Dnes
sa však advent komerčne využíva,
a preto o ňom ako o období upo−

kojenia nemožno hovoriť. . 
Veniec je symbolom

adventu
Symbolom adventného obdobia

je adventný veniec, ktorý je súčas−
ťou našich katolíckych tradí−

cií, ale jeho skutočný
pôvod nie je presne

známy. Existujú
zmienky o tom, že
predkresťanské
germánske ná−
rody počas
chladných a
tmavých decem−
brových dní po−

mocou venca so
zapálenými svieč−

kami vyjadrovali túž−
bu po dlhších a teplej−

ších jarných dňoch. V Škan−
dinávii počas zimy boli zapálené
sviečky umiestnené do kruhu a ľu−
dia sa modlili k bohu svetla, aby o−
točil zem späť k slnku, predĺžil dni
a vrátil na zem teplo.

V stredoveku si kresťania prispô−
sobili túto tradíciu a používajú ad−
ventné vence ako súčasť svojej du−
chovnej prípravy na Vianoce, veď
Kristus je "Svetlo, ktoré prišlo na
svet," rozptýliť temnoty hriechu a
vyžarovať pravdu a lásku Boha.

Samotnú podobu adventnému
vencu dal (podľa niektorých dôka−
zov) protestantský pastor Johan
Heinrich Wichern v škole, ktorú za−
ložil.  V čase adventu sa deti v
hamburgskej škole Rauhes Haus,
každý deň pýtali či už sú Vianoce.
V roku 1839, J. H. Wichern posta−
vil veľký drevený kruh a položil naň
19 malých červených a 4 veľké
biele sviečky. Malú sviečku zapálil
postupne každý všedný deň v čase
adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú
bielu sviečku. Tento zvyk sa ujal
na pôde protestantskej cirkvi v
Nemecku. Neskôr sa adventný ve−
niec vyvinul do menšej podoby so
štyrmi alebo piatimi sviečkami, ako
ho poznáme dnes.

Nech je to tak, či onak, adventný
veniec je pekným symbolom
Vianoc a zapálená sviečka sprí−
jemní čas očakávania a rodinnú
pohodu v týchto sychravých dňoch.
Netreba však zabudnúť postupne
každú nedeľu zapáliť ďalšiu svieč−
ku.                −P. GAŠPAROVIČ− 

Už v novemberi všetci cítime blí−
žiacu sa atmosféru Vianoc, sme pl−
ní nostalgie, sme citlivejší a ohľa−
duplnejší voči ostatným, akýsi zod−
povednejší a tolerantnejší...
K čaru Vianoc patrí výzdoba, dar−
čeky, bohato prestretý štedrove−
černý stôl, rôzne koláče a sladkos−
ti a pre Vianoce také typické me−
dovníčky. Prichádzajúcu atmosféru

Vianoc cítime aj my v CVČ a preto
sme 6. novembra zorganizovali
tvorivé dielne: "Výzdoba medov−
níčkov" pod vedením skúsenej me−
dovníčkarky pani Aničky Urdovej,
ktorej nádherná práca je známa
mnohým nielen v našom okrese.
Tvorivých dielní sa zúčastnili naše
deti, ich mamy a staré mamy a ši−
roká verejnosť... Je zaujímavé vi−

d i e ť
č i n −
nosť, keď
sa mladosť spojí
so šedinami...Pani Urdová donies−
la napečené medovníčky, ktoré prí−
tomní spoločne vyzdobovali, po−
núkla im cenné rady a techniku vy−
zdobovania, nadchla prítomných
novými receptami a porozprávala o

liečivých účinkoch medu.
Vyzdobovalo sa vo veľmi
priateľskej atmosfére, kto
vysmädol ten mal mož−
nosť občerstviť sa  zázvo−
rovým čajom ochuteným
medom.

Sme veľmi radi, že sme na
pôde CVČ mohli privítať aj

dámy v rokoch, pod vedením
Tatiany Kuchtovej a dohodli sme
sa aj na ďalšej spolupráci ohľadom
tvorivých dielní, ktoré budeme or−
ganizovať v novom kalendárnom
roku.

Mgr. MONIKA MAZÚCHOVÁ,
riaditeľka CVČ

V tvorivej dielni Centre voľného času vo Veľkom Krtíši

Učili sa zdobiť medovníky        

Tvorivých dielní sa zúčast−
nili  deti, ich mamy, staré
mamy i široká verejnosť...

Rok sa s rokom zišiel a adventný čas k nám prišiel
O necelé štyri týždne, keď zasadneme k štedrovečernému stolu plní rodinnej pohody, vzájomnej lásky
a radosti z narodenia Jezuliatka. Čas, ktorý ešte chýba do tej chvíle, voláme adventom. 

Pôvodne pochádza pojem advent z gréčtiny  (zjavenie) a označoval príchod božstva do chrámu alebo
návštevu kráľa. Obdobie príprav na slávenie Narodenia Pána sa dostalo v 4. storočí z kresťanského
Východu do Galie a Španielska. V Galii sa od 5. storočia advent začínal už na sv. Martina a v Španiel−
sku 24. novembrom. V rímskej liturgii trvalo obdobie adventu dva týždne a malo charakter očakávania
či prípravy na vtelenie Božieho Syna.


