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Vzácne 90. narodeniny oslávil 
10. decembra 2012 

EUGEN CIBUĽA z Kosihoviec, 
bývalý kultúrny pracovník, ama−
térsky hudobník a stolár, vášnivý
včelár, bývalý súdny znalec na
drevo a nábytok. Jeho najbližší
mu ku krásnemu životnému jubi−
leu posielajú tento vrúcny po−
zdrav: 
"V deň Tvojich vzácnych narodenín,
prišli sme k Tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznáša−
me vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky, s istotou viedol
Tvoje kroky. Nech Ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z
Tvojich prianí. Dnes máš otecko, sviatok veľký, prijmi želanie od
manželky. Od detí, zaťa, nevesty, vnučiek, ktorým si stálou zárukou
šťastia, lásky, radosti, od samej útlej mladosti. Zo srdca Tvojho pra−
mení, láska aj v žitia jeseni. Ži ešte dlhé dni a hodiny, na radosť ce−
lej rodiny. 
Všetko najlepšie želá manželka Viola, dcéra Alžbeta s
manželom Františkom, synom Zoltánom s manželkou
Marietou a dcérami Sofiou a Charlotte, synom
Jozefom a s manželkou Petrou a dcérami Vivien
a Viktóriou. K blahoželaniu sa pridáva syn Július
s manželkou Elenou a synmi Júliusom a Marianom. 

Na šnúročke žitia sa zaligotala
deväťdesiata perlička

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

Dva roky uplynuli 13. 12. 2012, 
kedy nás opustila naša drahá mama 
a stará mama MÁRIA ZACHAROVÁ

z Veľkého Krtíša. 
S úctou a láskou navždy spomínajú:
syn Jaroslav s manželkou, vnuci Marek 

a Jarko, syn Milan, svatka a ostatní príbuzní.

Na hrobe kytica, 
kahanček svieti

Ráno, keď slnko na Zem vstúpilo,
Tvoje srdce navždy dotĺklo. Odišiel si, 
ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť 
v srdciach tých, ktorí Ťa milovali."

Prvého decembra 2012 nás navždy 
opustil vo veku 55 rokov náš drahý
manžel, syn, otec, švagor a krstný otec
JÁN PAVLOV zo Stredných Plachtiniec.
Ďakujeme všetkým, ktorí zmiernili jeho
rozlúčku na poslednej ceste, ako aj za

kvetinové dary a prejavy sústrasti. Lúčia sa manželka Zuzana,
synovia Pavel a Ján, mama Mária a ostatná smútiaca rodina.

Ten, kto ho poznal, 
spomenie si. Kto ho mal

rád, nezabudne. 

"Smútok a ticho oblieha náš dom.
Veľmi nám, chýbaš, mamička, v ňom. Tá
rana v srdci ešte stále bolí a zabudnúť
nám nedovolí. Smutný je náš dom,
prázdno je v ňom, len cestička k hrobu
zostala von. Odišla si tichučko ako od−
chádza deň, no v našich srdciach zo−
stáva spomienka len. Milovali sme Ťa,
Ty si milovala nás, tú lásku v našich
srdciach nezničí ani čas."

So smútkom v srdci si 20. decembra
pripomenieme 1. výročie úmrtia našej

drahej manželky a mamičky MÁRIE ĽUDMOVEJ z Veľkého
Krtíša, ktorá nás po dlhšej chorobe opustila vo veku 66 rokov. 
S láskou a úctou na ňu stále spomínajú: manžel Milan, synovia

Milan so snúbenicou Ankou, Daniel s priateľkou Aďou
a vnúčatká Dianka, David a malý Danko.

Tá rana v srdci ešte stále bolí

"Do večnosti odišiel si spať, zaplakal
každý, kto Ťa pre Tvoju dobrotu a lásku
mal rád. Odišiel si od nás, my zostali
sme v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali."

Aj v týchto predvianočných dňoch si 
s láskou spomíname na nášho 

bývalého kolegu PAĽKA TOMAŠKINA, 
ktorý od nás navždy odišiel 17. 9. 1995.

Pavel Tomaškin bol dlhoročným 
a vzorným pracovníkom bývalej ČSAD.
Ako šofér odjazdil veľa kilometrov bez jedinej dopravnej nehody.
A aj dnes, keď na cestách dochádza k tragickým dopravným 
nehodám, môžu si z neho zobrať príklad všetci vodiči. 

Spomínajú bývalí kolegovia. 

Paľko, nikdy na teba 
nezabudneme!

"Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, skonči−
lo svoju púť, nechceme na Teba nikdy
zabudnúť. Smutný a prázdny je náš
dom, chýbaš nám, drahý otec v ňom.
Čas plynie, nevráti, čo vzal, ostali len
spomienky a v srdci žiaľ. Už len kyticu z
lásky Ti môžeme na hrob dať, modlitbu
tichú odriekať a za všetko krásne 
ďakovať." 

So smútkom v srdci 15. 12. 2012 
pripomíname 1. výročie úmrtia nášho

manžela, otca, starkého a brata ŠTEFANA LAUKA 
zo Sklabinej, ktorý nás náhle opustil vo veku 69 rokov. 

Modlíme sa za Teba

"Osud už nikdy nevráti to, čo navždy
vzal. Len jedno nám ostalo − spomienky

a v srdci žiaľ."
Šesť rokov uplynulo 11. 12. 2012,

kedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec 

JURAJ BÁNIK z Veľkého Krtíša. 
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte

mu tichú spomienku. 
Spomínajú: manželka Mária, 

syn Miroslav, nevesta Lucka a vnúčatká.

Už nepočuť po dome
otcov hlas

Sme kvetinami len v záhrade Božej,
žialime nad kvetom, ktorý si utrhol Pán −

Nad Vašou posteľou, mamička a starká 
drahá, šepkáme v slziach pozdrav: Pokoj Vám.
Za Tvoju lásku, mamička, starká naša zlatá,
za celý Tvoj život, naša prosba nech do neba
poletí − nech je štedrá k Tebe ruka božia

svätá, to je posledné vrúcne prianie od detí.
Dňa 9.12. 2012 nás po ťažkej chorobe navždy  

opustila vo veku 83 rokov naša drahá matka, starká a prastarká 
ANNA MARTINČOKOVÁ z V. Krtíša.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S úctou a láskou na našu zosnulú spomínajú:

syn Pavel a dcéra Anna s rodinami, ostatní príbuzní a známi.

Nestihli sme Ti povedať 
zbohom...
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Babičkin dvor je nielen miesto, kde
sa dajú najvýhodnejšie kúpiť slepačie
vajíčka, kvalitné čerstvé mäso a mä−
sové výrobky, potraviny, ovocie a ze−
lenina, víno, darčeky, domáce potreby
ale aj odevy a drogéria. Navyše, ako
sme pred časom informovali, na
Babičkinom dvore už pribudol aj pen−
zión s ubytovacími kapacitami a sa−
mozrejme nechýba v ňom ani wellne−
ss. Tento raz však patril vianočne vy−
zdobený a vysvietený Babičkin dvor
deťom, ktoré s rozžiarenými očkami
hneď po vstupe naň obdivovali rôzne
zvieratká v životnej veľkosti zaborené
do mäkučkého snehu. Ibaže na dvo−
re, resp. za pódiom bolo počuť erdža−
nie aj skutočných krásnych ťažných
koní chovateľa Vargu z Modrého
Kameňa ťahajúce voz, na ktorom sa

mohli deti povoziť. Očká detí sa však
rozžiarili ešte viac, keď na pódiu oproti
dvoru zhliadli bytosti tak dobre známe
− nežného anjelika, obávaného čertíka
ale hlavne túžobne očakávaného
Mikuláša. Najskôr však všetkých prí−
tomných počas riadnej zimy zohrialo
hudobné pásmo, s ktorým vystúpili
žiaci Základnej umeleckej školy vo
Veľkom Krtíši.  

Keď prišiel na javisko túžobne o−
čakávaný Mikuláš s nošou plnou dar−
čekov nejedno detské srdiečko stislo
v očakávaní: "Donesie aj mne?
Nezabudne na mňa?" Ale nie,
Mikuláš nezabudol na žiadne dieťa a
zdá sa, že na Babičkinom dvore boli
len samé dobré deti, pretože všetky
boli odmenené. Či už balíčkom, ktoré
pre ne pripravilo Hrko Holding − ako

zamestnávateľ
ich rodičov, ale−
bo ak ich sta−
rostliví rodičia vy−
užili službu
Mikuláša − ako "pria−
teľa na telefóne" a ne−
chali svoje dieťa obdarovať
balíčkom na dvore. Ale ani tie de−
ti, ktoré nedostali balíčky priamo na
super akcii Hrko Holdingu nezostali
neobdarované, pretože toto podujatie
ich malo pozitívne mikulášsky naladiť,
aby sa potom o to viac tešili na dar−
čeky, ktoré si našli v čižmičkách doma
buď ešte v ten večer alebo ráno, keď
sa prebudili, aby im sladká miku−
lášska nádielka pripomenula, že čas
do Vianoc sa nezadržateľne kráti. 

Text a foto:  R. HORNÁČEKOVÁ 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi vyčarovali 
na Babičkinom dvore rozprávkovú atmosféru 
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Krátko pred šestnástou hodinou sa v stredu 5. decembra rodičia so svojimi ratolesťami
− menšími aj väčšími − ponáhľali na Babičkin dvor vo Veľkom Krtíši, ktorý sa čoraz viac
dostáva do povedomia nielen Veľkokrtíšanov ale aj ľudí zo širokého okolia.

Keď Perinbaba, v podaní Agnes Gabúľovej (na foto vpravo) mäkulinko zasnežila, deťom sa v blaženom očakávaní rozžiarili očká

Mikuláš s anjelom navodili 
správnu atmosféru...
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Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši už po piatykrát zorganizoval 14. 11. 2012
odber krvi, na ktorý prišlo 32 dobrovoľných darcov krvi. Z nich bolo 23 študentov, čo je veľký úspech. Krv
darovali: z V. Krtíša Slávka Janáčová, Pavel Janíček, Jana Žilková, Denisa Šiketová a Ing. Peter Štiavnický;
z Olovár Erika Teleková; z M. Krtíša Jozef Rotarides; zo Sklabinej Marián Šarický; z Opatovskej Novej Vsi
Zoltán Oroszlányi. Darcovia − študenti boli zo Spojenej školy M. Kameň: Boris Boľoš, Samuel Štefánik, Dorota
Sliacka, Martin Zavadil, Stanislava Makavová, Dominika Turčanová, Lukáš Didi, Dominika Toráčová, Lucia Bavková, Alexandra Púpalová,
Michaela Libiaková, Petra Horváthová, Lukáš Galbáč, Frederik Matikavský, Marcela Beláková a Zuzana Kršňová. Zo Strednej odbornej školy V.
Krtíš: Gabriela Austová, Michal Priškin a Erik Rotarides;  z Gymnázia A. H. Škultétyho V. Krtíš: Elena Kurčíková a Mária Hajnárová. 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši  bilancuje a ďakuje 

Na Študentskú kvapku 
prišlo aj veľa študentov 

Z hojnej účasti mladých darcov 
mal radosť celý tím, ktorý sa postaral o plynulý 

priebeh Študentskej kvapky krvi

Študenti zo Spojenej školy v M. Kameni preukázali svoju
empatiu s ľuďmi, ktorí bojujú o svoje zdravie.
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Uskutočnila sa 29.11.2012 a prišlo na ňu 27 dobrovoľných darcov krvi.  Z V. Krtíša sú to Erik Klátik, Milan Hečko, Marián Madar, Elena Kortišová,
Simona Kratochvílová, Dominik Baranyi, Marek Melicher, Renata Marcineková, Pavel Janíček, Mgr. Miroslav Hudec a Natália Rigóová; z M. Kameňa
Lukáš Galbáč; z Poník Ing. Marta Hrašková; z H. Plachtiniec Pavel Ondrejkov; zo Želoviec Kristína Valentová, Jaroslav Balla a Katarína Valent; zo
Záhoriec Katarína Andoková; z Vinice Alexandra Jombíková; zo Selian Mária Gemerová; z Opatovskej Novej Vsi Terézia Záhorecová; z Neniniec
Monika Hívešová; z Pôtra Patrik Kortiš; z Malých Stracín Katarína Michnová; z Veľkých Stracín Marián Bernáth; z Dolnej Strehovej David Vajo a Michal
Fajčík. 

Chcem poďakovať všetkým dobrovoľným darcom krvi za ich šľachetný čin v roku 2012, pretože krv stále zostáva nenahraditeľnou tekutinou, ktorá
pomáha zachraňovať životy. K poďakovaniu sa pripájajú aj rodiny, ktorým rodinným príslušníkom ste svojou krvou pomohli v prípade náročných ope−
rácií. Súčasne vyslovujem poďakovanie všetkým dobrovoľníkom MS SČK a študentom. Všetkým darcom a čitateľom Pokroku želáme príjemné a po−
kojné prežitie Vianoc, do nového roku všetkým veľa zdravia, ktoré mnohým pomáha prinavrátiť práve darovaná krv.        − J. UBRANKOVIČOVÁ −

Posledným odberom krvi v tomto 
roku bola Vianočná kvapka 

Kedy budú odbery 
v roku 2013 

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža plánuje v roku
2013 zorganizovať nasledovné
odbery krvi: 24. januára −
Novoročná kvapka; 21. februá−
ra − Valentínska kvapka; 11. ap−
ríla − k Svetovému  dňu zdra−
via; 6. júna k Svetovému dňu
darcov krvi; 12. septembra k
Svetovému dňu prvej pomoci a
Svetovému dňu srdca ; 14. no−
vembra − Študentská kvapka. V
prípade akýchkoľvek zmien
vás budeme včas informovať aj
prostredníctvom Pokroku. 



8 / 17. december 2012

Určite ste v niektorej z televízií as−
poň raz videli HAPPY reklamu pre
HAPPY NEKONEČNÉ HOVORY v
sieti TELEKOM s energickou, tem−
peramentnou a poriadne uvravenou
Evou Mázikovou. Veľkokrtíšan
Dominik Győrgy mal možnosť zú−
častniť sa jedného dielu natáčania
reklamy, a takto si naň zaspomínal: 

"Bol chladný septembrový deň,
krátko pred pol ôsmou ráno a
mňa čakala cesta do Zvolena,
kde sa natáčala reklama pre ope−
rátora mobilnej aj pevnej siete
TELEKOM s pani Evou
Mázikovou a do jedného spotu
som sa dostal aj ja. Cesta auto−
busom bola stresujúca, pretože
som netušil, čo ma čaká, ale hlav−
ne som sa bál, že nestihnem byť
vo Zvolene načas, pretože auto−
bus pár minút meškal. Hneď ako
sme zastali na autobusovom ná−
stupišti vo Zvolene, vybehol som
z autobusu a bežal na námestie
SNP do centrály TELEKOM, kde
bola stretávka štábu. 

Dobehol som celý zadychčaný
a už ma vítal producent, ktorý mi
dal podpísať pár licenčných a au−
torských zmlúv. Bol som taký
nervózny, že som svoje bydlisko
napísal namiesto mena dvakrát.
Ale prázdnych zmlúv tam mali
dosť, takže odznova...kým to ne−
bolo v poriadku. Potom sme už
čakali na hlavnú aktérku reklamy
Evu Mázikovú. Prišla tak, že osta−
la verná svojmu imidžu −  ako veľ−
ký tresk. Z reproduktorov na stre−
che taxíka sa ozývala na celé ná−
mestie hudba zo speváčkinho re−
pertoáru a potom sa už aj v sku−
točnosti ozývali jej veselé pokriky
na okoloidúcich. Nebol som vý−
nimka, lebo ju zaujala moja po−
krývka hlavy: " Aha, aký krásny
klobúčik. To sa dnes nevidí tak
často. Dúfam, že dnes kecáme!"
Trošku som zostal v rozpakoch,
ale s radosťou som súhlasil. Eva
Máziková si zatancovala s okolo−
idúcimi, vyfotila sa s nimi a spie−
vala. Proste, bola "happy" a vďa−
ka jej energii sa ešte aj mraky

nad Zvolenom rozptýlili. Keď sa
pani Eva pofotila a vyšantila, išli
sme do prenosnej maskérne "na
kolesách". Asi po piatich minú−
tach, keď ma maskérka líčila a na
tvári som mal pár centimetrovú
vrstvu mejkapu, sa ma spýtala:
"Puberta, že?" Zasmiali sme sa,
predstavili a ona mi ešte poradila
pár reklamných agentúr, kde by
som sa mohol skúsiť prihlásiť.
Všetci tam boli veľmi milí a o−
chotní, čo sa mi páčilo, pretože
som už zažil aj dosť neochotné

štáby a arogantných producen−
tov, režisérov. Režisér reklamy na
Happy jazdu pre TELEKOM bol
absolútne uvoľnený, nič nesúril.
Páčilo sa mi na ňom, že bol ráz−
ny a vedel, čo chce mať na obra−
ze. Veď napríklad, len kým mňa
zladili tak, aby som na sebe ne−
maj žiadny značkový predmet a−
lebo oblečenie. Mal som na sebe
svoju šťastnú ružovo−modro−zele−
nú košeľu, ktorá mi na takýchto
akciách prináša šťastie. 

Nastala dlho očakávaná chvíľa.

Akcia! Sadol som si do pohodl−
ného ružového taxíka s pruhova−
nými sedačkami vedľa pani
Evičky. Taxík bol plný všelijakých
reflektorov a kamier, takže sa v
ňom ledva dalo hýbať. V televízií
však nebolo nič vidieť a práve to
je tá finta. Kamera mala veľmi úz−
ky záber, takže nám režisér pove−
dal, aby sme sa s pani Evičkou
prisunuli bližšie k sebe. Celú jaz−
du sme boli natlačení ako sardin−
ky, ale musím uznať, tak ako som
to aj vo finálnom výsledku rekla−
my spomenul, že pani Evička vo−
ňala veľmi pekne, ako ovocná mi−
sa. Keď som jej to povedal, osta−
la zarazená, ale len na sekundič−
ku. Potom sa spustila dosť vtipná
debata o tom, že jej šofér frcol
dve kvapky parfumu. Princíp re−
klamy spočíval v tom, že vybraný
herec, čo som bol v tomto prípa−
de ja, si sadol do taxíka spolu s
pani Evičkou a začali "nekonečne
dlho kecať", bez akýchkoľvek vo−
pred určených textov a o čomkoľ−
vek. Napokon, veď to bol live mo−
tív reklamy. Ibaže náš rozhovor
netrval nekonečne dlho ale len tri−
štvrte hodinu. Režisér nám na za−
čiatku povedal, že celkom stačí
desať minút, no my sme akosi ne−
vedeli prestať. Hovorili sme o vše−
ličom, aj o jej manželovi. Spýtal
som sa, prečo je vždy taký tichý a
pani Máziková stručne odpoveda−
la: "Lebo nerozumie, miláčik..."
Celý náš rozhovor by sa dal cha−
rakterizovať citoslovcami smie−
chu. Spýtal som sa, aká je vysoká,
a aké má číslo topánok. Výšku 182
cm som očakával, ale číslo topá−
nok 41 − teda 7, bolo zarážajúce.
Je to moje šťastné číslo. Ďalšia té−
ma bolo jedlo a kuchyňa starej
mamy. Pani Eva mi prezradila
vlastné recepty na zemiakový ša−
lát, višňovú roládu a slepačí vý−
var. Porovnávali sme si svoje zna−
menia. Pani Eva je Škorpión a jej
manžel tiež. Ale ako povedala, sú
úplne iné povahy. 

(Pokračovanie na str. 9)

Začiatok televízneho vysielania na Slovensku sa datuje od 3. 11. 1956, keď začalo vysielať Televízne štúdio Bratislava. Televízne štúdio
Košice začalo vysielať 25. 2. 1962 a 29. 1. 1966 vznikla krajová redakcia v Banskej Bystrici. Prvý farebný prenos mohli občania ČSSR
vidieť v roku 1970 z MS v lyžovaní vo Vysokých Tatrách. V máji toho istého roku začal vysielať 2. televízny program.

Od 9. mája 1973 začalo pravidelné farebné vysielanie na 2. programe a od mája 1975 pravidelné farebné televízne vysielanie aj na
1. televíznom programe. V roku 1978 počet televíznych koncesionárov na Slovensku prekročil 1 milión. Od 6. 6. 1991 sa datuje začiatok
vysielania 3. programu − " Televízna anténa 3" (TA 3), ktoré bolo prerušené 30. 9. 1992.

Po nežnej revolúcii vzniklo niekoľko súkromných televízií a dnes je už samozrejmé, že aj vo Veľkom Krtíši, okrem viacerých slovenských
kanálov môžeme chytať aj množstvo zahraničných staníc. Je to vďaka aj káblovej televízii firmy OZAREA (Obchodno − Zábavná A Reklamná
Agentúra), ktorú založil Marián Vladovič st., a sme radi, že sme mohli byť svedkami jeho "pionierskych televíznych krokov." V jeho
televíznych šľapajách kráča aj jeho syn Marián Vladovič, ktorý spoločne s redaktorkou Mgr. Lenkou Stankovou pravidelne prinášajú
informácie z nášho regiónu pre súkromnú televíziu Markíza. 

V rôznych televíziách a v najrôznejších programoch už účinkovalo množstvo ľudí z nášho okresu a my vám budeme postupne ich
skúsenosti spoza kamery prinášať na stránkach našich novín. 

Prvým bude len 14 ročný Dominik Győrgy z Veľkého Krtíša, ktorý však čaro televíznej obrazovky skúša aj opačne spoza televíznej
kamery − ako nádejný režisér. Párkrát sme už o ňom písali aj v našich novinách a dnes si ho predstavíme ako herca v reklamnom spote
pre TELEKOM. 

Happy jazdu a nekonečný happy hovor si s temperamentnou 
speváčkou Evou Mázikovou vyskúšal aj Dominik Győrgy

Eva Máziková s Dominikom, pre ktorého bolo stretnutie s ňou 
a účinkovanie v reklame zážitkom na celý život
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(Dokončenie zo str. 8)
Ona je "šialený" októbrový škorpi−
ón a jej manžel tichý novembrový.
Takmer na deň presne povedala
dátum môjho narodenia, čo vôbec
netuším ako to uhádla. O svojom
manželovi povedala, že v čase jej
mladosti neboli žiadne diskotéky a
stretli sa úplne náhodou. Jej man−
žel zaplatil Československu
20 000 mariek za jej "prepustenie"
do Nemecka. Nuž, drahá manžel−
ka, ale treba uznať, že cena za ta−
kú úžasnú osobu bola aj tak málo,
hoci cena človeka sa vyčísliť asi
nedá. Samozrejme, potom prišli
na rad aj celebrity z oblasti šou−
biznisu (keďže to ale v reklame ne−
odznelo, bolo by nekorektné sa o
nich zmieňovať).  Keďže pani Eva
je speváčka, nemohli v natáčaní
chýbať piesne, ako Otvárajte kasí−
no, Do kolečka dokola, či Thriller
Michaela Jacksona. Pani Eva si
dokonca požičala môj klobúk a ro−
bila "moon walk" priamo v taxíku.
Je to proste úžasná energická že−
na. Mimochodom, počas nášho
rozhovoru v taxíku sme asi 20 mi−
nút krúžili na kruhovom objazde,
lebo už sme nevedeli, kam ísť. Po
skončení ma režisér pochválil, že
som veľmi komunikatívny a teší
sa na ďalšiu spoluprácu so mnou.
Celý bez seba som mu poďakoval
a dostal som od pani Evičky jej
CD Iná žena a našu spoločnú fo−
tografiu. Keďže autobus naspäť
domov mi išiel až o tri hodiny, po
skončení natáčania mi z produk−
cie  ponúkli, že ma odvezú domov
na limuzíne operátora TELEKOM,
pre ktorého sme nahrávali. Keď
som ju uvidel za rohom, myslel
som, že srandujú.  

Nasadol som a povedal som
šoférovi kadiaľ má ísť. Možno
preto, že som sedel v limuzíne,
som nadiktoval zlý smer cez
Lučenec a cesta trvala oveľa dlh−
šie. Cestou sme so šoférom pre−
berali štátne dane, zdaňovanie ci−
gariet ale tiež mi povedal, koho z
televíznej reality show viezol na−
posledy domov. Keď som vystú−
pil vo Veľkom Krtíši pred našim
panelákom, poviem vám, bol to ú−
žasný pocit! Až doma som si u−
vedomil, čo všetko som v tento
deň absolvoval a bol som veľmi
šťastný, že som mal takúto príle−
žitosť a dúfam, že ich v budúc−
nosti bude ešte viac." 

Takto si teda zaspomínal Dominik
Győrgy na natáčanie reklamy pre
HAPPY NEKONEČNÉ HOVORY
PRE TELEKOM s energickou Evou
Mázikovou a my máme v zálohe
ďalších ľudí, ktorí sa kratšie alebo
dlhšie blysli na televíznej obrazovke.
Ak však aj vy poznáte zo svojho o−
kolia niekoho, kto v akejkoľvek relá−
cii a v ktorejkoľvek televízií účinko−
val, dajte nám vedieť.  

Na vaše tipy sa teší :
R.HORNÁČEKOVÁ 

− 0902 302 102, 0918 59 65 65 
alebo noviny.pokrok@stonline.sk 

V rokoch 1550 až 1600
bol na mieste zvanom
kostolisko postavený pr−
vý chrám v D. Strhároch.
V tomto chráme bývali a
sú odbavované služby
Božie, keď sa obyvate−
lia tejto obce pripájajú
k reformácii Martina
Luthera, ku ktorým sa
tiež pripájali husiti a
tento starý chrám o−
stáva evanjelickým.
Vie sa však i to, že
tunajšie obyvateľ−
stvo má korene v
českých exulantov,
čoho dôkazom sú i
české priezviská ako
Lukaj, Drak, Plech,
Višniar, Králik,
P o t o c k ý ,
Novák atď.
Tri pokolenia
m o d r o k a −
menského
zemepána
P a v l a
Balašu boli
za reformá−
ciu a evanje−
lickú cirkev
a. v. a boli výbornými
obrancami našej cirkvi.
Ibaže v dobe protireformačnej
Balašovci rekatolizovali a z nich Pavel
Balaša bol najzúrivejším katolíkom a
zaumienil si, že prvý evanjelický kostol
zoberie a dá ho do katolíckej cirkvi.
Odôvodnil to tým, že to bol katolícky
kostol. Lenže po rôznych prenasledo−
vaniach,  peripetiách a vypočúvaniach
sa i napriek rôznym svedectvám nikdy
nepodarilo dokázať, že kostol patril ka−
tolíkom a Pavlom Balašom bol násilím
odobratý. 

Po deputácii dolnostrhárskych cir−
kevníkov Pavel Balaša musel sľúbiť
panovníčke Márii Terézii, že sa tu s
jeho finančnou pomocou postaví boží
stánok, lebo ak nie, bude panovníč−
kou prísne potrestaný. Toto tvrdí his−
tória už 256 rokov. Nový chrám sa po−
stavil za dedinou na husacom pasien−
ku za 54 dní, po veľmi ťažkej a úmor−
nej práci dolnostrhárskych veriacich a
iných cirkevných zborov, ako boli
Horné Strháre, Selce, Pôtor, Horná
Strehová, Dolná Strehová, Lešť a Malé
Zlievce. Za príklad stojí podotknúť, že
ľudia cirkevného zboru Turie Pole po−

máhali s 36 konskými povozmi celý
týždeň stavať tak vytúžený dolnostr−
hársky chrám. Chrám bol dokončený v
roku 1756 a ešte v tú jeseň aj 15. ok−
tóbra posvätený. Za všetku namáha−
vú prácu sa dostalo veľkého poďako−
vania všetkým generáciám od brata
kňaza Andreja Labáta, ktorý po 30
ročnej úmornej namáhavej práci pri
výstavbe kostola opúšťa svojich dob−
rých cirkevníkov a odchádza na za−
slúžilý odpočinok  k synovi do
Veľkého Lomu,
kde z bo−

žej lásky aj umiera. 
Kostol, už ako kultúrnu pamiatku ale

aj boží stánok, sa podarilo  tomto ro−
ku z vôle božej, z milodarov cirkevní−
kov, štátnej správy, BBSK, OcÚ
Dolné Strháre konečne opraviť, za čo
patrí všetkým srdečné poďakovanie
od evanjelického farára Mgr. Jána
Ďurova, ktorý už 40 rokov stojí za
všetkým napredovaním v cirkevnom
zbore, od jeho inštalácie 11.11.1973
a to i napriek ťažkostiam v cirkev−
nom zbore. Za týchto štyridsať ro−
kov sa snažil urobiť v matko − cirk−
vi a jej fíliách len to najprospešnej−
šie pre naše cirkevné zbory, za čo
mu patrí božie požehnanie. Mgr.
Ján Ďurov od svojej vysviacky 9.
10. 1966 za svojho viacročného
pôsobenia prešiel rôznymi cir−

kevnými zbormi od Modry−
Kráľovej, Myjavy, Betliara,
Dolných Strhár a Veľkého
Krtíša, kde zastával jedno funk−
čné obdobie od roku 2000 −
2006 funkciu seniora novohrad−
ského seniorátu. Po odchode do
dôchodku aj naďalej ostal verný

cirkevnému zboru v
Dolných Strhároch, za

čo mu celý cirkev−
ný zbor na čele so
sestrou Annou
Aláčovou, ktorá je
hnacím motorom
v celom cirkev−
nom zbore, ale aj
v mojom mene,
ďakuje. Ďakuje−
me za štyridsať
rokov plodného,

a pre cirkev prospešného života,
ktoré tu s nami spolu zdieľal.

Nech jemu a celej jeho rodine žehná
nebeský otec. Tak nám pán Boh po−
máhaj.  

− JÁN LABÁT − 

Opravený svätostánok v Dolných Strhároch, 
kultúrna pamiatka pochádzajúca z roku 1756 

Je po dôležitej a potrebnej rekonštrukcii 
Keď sa pozrieme do histórie cirkevného zboru v DolnýchKeď sa pozrieme do histórie cirkevného zboru v Dolných

Strhároch, musíme spomenúť, že pôsobil už v roku 1600, vStrhároch, musíme spomenúť, že pôsobil už v roku 1600, v
predreformačných časoch. Už v roku 1615 sa stal riadnym cirpredreformačných časoch. Už v roku 1615 sa stal riadnym cir −−
kevným zborom, čo bola veľká zásluha českých husitov a nekevným zborom, čo bola veľká zásluha českých husitov a ne −−
skôr českých exulantov, ktorí sem prichádzali v husitskej doskôr českých exulantov, ktorí sem prichádzali v husitskej do −−
be a usádzali sa tu pred a po bitke na Bielej hore.be a usádzali sa tu pred a po bitke na Bielej hore.

Kostol, už ako kultúrnu pamiatku ale aj boží stánok, 
sa podarilo  v tomto roku konečne opraviť

Mgr. Ján Ďurov už 40 rokov stojí za všetkým 
napredovaním v cirkevnom zbore,
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Z Dolných Plachtiniec pochádza
Svetlanka Kováčová, ktorá je v pora−
dí ôsmym súťažiacim dieťatkom v či−
tateľskej súťaži Detská tvár Pokroku
2012. Svetlanka, ktorá sa naro−
dila 20. mája 2011 sa naj−
radšej hráva so svojim
bratrančekom Tibkom.
No niekedy s ním
povyvádza aj rôzne
šibalstvá. 
Svetlanka si naj−

radšej pochutná
na čipsoch, kek−
síkoch, čokolád−
kach a zbožňuje
tanec. Keď po−
čuje pesničky, i−
hneď sa roztancu−
je a bez dobrej me−
lódie ani nezaspin−
ká. Svetlanku majú v
rodine všetci veľmi radi.
Pre svoju maminku, ktorá ju
zbožňuje najviac na svete, bu−
de vždy na prvom mieste. 

Vystrihnite kupón s
číslom dieťaťa, ktoré
si získalo vaše sym−
patie a pošlite do re−
dakcie. Ak pošlete
viacej kupónov, stačí

ich nalepiť na jeden papier a po−
slať v obálke poštou alebo do−
niesť v obálke. O víťazoch rozhodne−
te vy, počtom zaslaných kupónov. 

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  č. 8
SVETLANKA SVETLANKA 
KOVÁČOVÁKOVÁČOVÁ

Kategória: 0 - 3 rokov 

Prví traja víťazi v obidvoch kategóriach získajú:

2x kolekciu dámskej 
a pánskej kozmetiky 

od ORIFLAME 

v sume po 50 eur
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,

Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 

2 X SVIET IDLÁ
podľa vlastného výberu 

z predajne KAPA
svietidlá, Ul. nemocničná 2, 

Veľký Krtíš v sume po 40 eur 

Predstavuje sa ďalší pár v našej sú−
ťaži O najsympatickejší manželský
pár  v I. kategórii : 

"Voláme sa Veronika a
Alexander Tóthovci, obaja po−
chádzame zo Seleštian a
svadbu sme mali 27. au−
gusta 2011 vo Veľkom
Krtíši v reštaurácii Gasto
Hell vo Veľkom Krtíši po
piatich rokoch vzťahu.
Svadobná hostina s o−
semdesiatimi hosťami
bola výborná a veľmi
rýchlo ubehla. Zvládli
sme ju v pohode, bez
nervozity a ani sme si
nestihli uvedomiť a už
bolo ráno. Jediným
negatívnom našej
svadby bolo horúce a
dusné počasie. Ale to
sme vydržali my, naši
hostia, aj naša trojpos−
chodová svadobná torta s
vodopádom zelených kve−
tov, ktorá ladila s bielo − zele−
nou svadobnou výzdobou.
Hoci sa poznáme odjakživa,
pravdupovediac, nemali sme sa
veľmi v láske. Prečo? Môj manžel bol
v mladosti (keď mal okolo 23−25 rokov)
veľký sukničkár a preto som ho vôbec
nemala rada ako človeka. Samozrejme
sa snažil  "zbaliť" aj mňa, ale ja som
nemala záujem. Keď som mala nastú−
piť na vysokú školu, pozval ma na ran−
de (v auguste to bolo 6 rokov) a ja som
zistila, že už dospel a prišiel na to, že
trvalý vzťah je lepšia investícia do živo−
ta. Tak som privolila. Hovorievam, že
som poznala dvoch Šaňov...Toho suk−
ničkára neznášam doteraz, aj keď po−
zeráme staré fotografie, a toho súčas−
ného zase ľúbim. Asi je to postavené
na hlavu, ale tak to cítim. V súčasnos−
ti má manžel 33 a ja 25 rokov a mys−
lím, že sme manželstvo postavili na
dobrých základoch a vydrží nám. Mám
takú povahu a aj príklady v rodine, že
rozvod si neviem predstaviť, takže dú−
fam, že nám to vydrží. 

Nikdy by nás nebolo napadlo, že o−
sud spojí naše životy dohromady.
Prekvapil nás, a preto sme sa rozhod−
li, že aj naše svadobné motto napíše
život sám, keď je už taký kreatívny :−).
Pracujem ako učiteľka slovenského ja−
zyka a dejepisu na druhom stupni na
Základnej škole na Poľnej ulici vo
Veľkom Krtíši. Svoju prácu mám veľmi
rada, aj keď je niekedy náročné deti

vzdelávať a zároveň im vštepovať tie
najlepšie rady do života. Šaňo pracuje
v kamiónovej doprave a chodí na týž−
dňovky. Takýto manželský život nie je
ľahký, ale v dnešnej dobe nevyhnutný.
V súčasnosti rekonštruujeme rodinný
dom v Selešťanoch. Nedávno sme sí−
ce oslávili len prvý rok manželstva, ale
myslíme si, že ak sa naďalej budeme
navzájom počúvať a budeme vedieť
prijímať aj kompromisy, vydrží nám lás−
ka ešte veľa rokov. Spoločné víkendy
začíname vždy opisom, kto ako strávil
týždeň. Obaja radi leňošíme a spoloč−
ne si predstavujeme, ako bude náš bu−
dúci domov vyzerať aj v spoločnosti
detí, či naopak, s humorom sa snaží−
me priložiť ruku k dielu pri renovovaní. 

Svadobné fotografie nám na hrade
Modrý Kameń urobil Ákos Suba z
Balašských Ďarmôt a po roku manžel−
stva nás odfotila Vlaďka Šebianová. " 

Ak vám je tento manželský pár
sympatický, pošlite mu čo najviac
kupónov, aby ste ho posunuli bliž−
šie k víťazstvu... 

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

KUPÓN è. 7 (I. kategória)
Man�elia 

Veronika a Alexander
Tóthovci

Súťaž o najsympatickejší mladomanželský pár

Takto si 
Veronika a Šaňo
pripomenuli prvé
výročie svadby


