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"V neznámy
svet odišli ste
spať, zaplakal
každý, kto Vás
mal rád. Odišli
ste, ostali sme

v žiali, no
vždy budete
žiť v našich 
srdciach. 
S tichou 

spomienkou 
k Vášmu 

hrobu chodíme, pri plamienku sviečky na Vás spomíname. 
Už len kyticu z lásky môžeme na Váš hrob dať a na všetko spomínať."

Dňa 12. 1. 2013 uplynie dvanásť rokov od úmrtia našej 
milovanej maminky, starkej a prastarkej 

JUSTÍNY KUBOLEKOVEJ 
a 31. 1. 2013 uplynie jedenásť rokov od úmrtia nášho 

milovaného ocinka, starkého a prastarkého 
JÁNA KUBOLEKA z Dačovho Lomu. 

S láskou spomínajú: deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Odišli ste, rodičia, ostali sme 
v žiali

Štyri roky uplynú 11. 1. 2013, 
kedy nás opustila naša milovaná 

manželka, maminka a sestra 
ĽUBICA MARKOVÁ z Veľkého Krtíša. 
S láskou a úctou na ňu spomínajú: 

manžel, syn a rodina.

Je celkom blízko
ku hviezdam

Dňa 12.1. si pripomíname tridsiate výročie úmrtia nášho 
drahého otca a starého otca JÁNA VALENTA z Veľkého Krtíša, 

ktorý nás opustil vo veku 59 rokov. 
Stále spomína celá rodina a známi. 

Tridsať rokov nie je s nami

"Kto navždy stratil milovaného 
človeka, vie, čo je najväčší bôľ srdca

a najväčší žiaľ duše." 
Pri nedožitej päťdesiatke 

JARKA DRAKA, ktorú by mal 
29. 12. 2012, prosíme o tichú spomienku.
"Prešli tri roky, čo skončil si púť krátku,
teraz si mal sláviť svoju päťdesiatku.
Päťdesiat svietidiel na hrobe Ti svieti,
naše bôľne vzdychy tam za Tebou letia.
O pokoj prosíme, o spánok tichý 

a sladký, to je prosba vrúcna rodiny 
i matky. Za jeho lásku k nám, dokiaľ bol tu živý,

vo večnosti, Bože, buď mu milostivý.
S bôľom spomínajú matka, syn Jarko a Vlastík, 

sestry Vlastička a Janka s rodinami.

Spomínajte s nami

7. 1. Bohuslavám, 8. 1. Severínom, 9. 1.
Alexom a Alexejom, 10. 1. Dášam a

Dalimilom, 11. 1. Malvínam, 12. 1. Ernestom a Ernestínam, 13. 1.
Rastislavom

Blahoželáme

Medzi tých, 
ktorých už zdobí 
sedem krížikov sa 

26. 12.  2012 zaradil i priekopník
sklabinského futbalu a jeho 

dlhoročný futbalista, funkcionár 
a v najúspešnejšej ére futbalu 

v Sklabinej i jeho tréner 
PAVEL MESÁROŠ. 
Milý Pavel, k Tvojmu 

životnému jubileu Ti veľa zdravia
a radosti v kruhu rodiny 

a do ďalších rokov života všetko
najlepšie želá celý funkcionársky 

a hráčsky kolektív futbalového klubu,
ako i celá športová verejnosť Sklabinej.  
Za podporu i za prácu, ktorú si urobil pre 
rozvoj nášho klubu, Ti patrí naše veľké

ĎAKUJEME. 
Buď ešte dlho medzi nami. 

Výbor TJ Sklabiná

Športový duch ho neopúšťa

Nech si šťastná 
a nesklame Ťa svet

Piateho januára naša 
MIRIAMKA KUBOLEKOVÁ 

si krásny sviatok mala, krásnych
deväť rôčkov si oslávila. 

"V deviatich je všetko krásne, 
viacej krásne ako lacné. 
Život, ale rýchlo plynie, 

tento vek sa ľahko minie." 
S láskou Ti blahoželajú: 

ocinko, maminka,
Vratko, Veronika,

starká,
prastarká

a ostatná rodina. 
"Sme veľmi radi, že si medzi nami"! 

Kozmetika

Mischel

Objednávky na 
tel.č. 0944 425 688

(stará slobodáreň 757, Veľký Krtíš, 
2. poschodie, vpravo, č. d. 16)

PONÚKA KOZMETICKÉ SLUŽBY:
masáže tváre a dekoltu l depiláciu 

l čistenie pleti l líčenie l parafínový zábal

KOZMETIKOU 
KU KRÁSE

Novootvorená 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Nezabudnite poblahoželať
svojim blízkym...

... aj v roku 2013 a to pri najrôznejších životných a pracovných
jubileách − od narodenia dieťatka, cez prvé sväté prijímanie, resp.
konfirmáciu, maturitu, promócie, svadbu a pod. Rôzne, aj nové
vzory, pre spoločenskú rubriku nájdete u nás v redakcii, kde vám

ochotne poradíme.                             Vaša redakcia POKROK 
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Hoci má rok 365 dní, ten posledný
je výnimočný, lebo sa nesie v zna−
mení bilancovania ale najmä oča−
kávania, čo prinesie rok nový.
Niektorí chceme posledné dni od−
chádzajúceho roka stráviť v súkro−
mí, iní veselo v spoločnosti − ten
druhý spôsob si zvolilo aj 111 zá−
bavychtivých návštevníkov Aquater−
malu Dolná Strehová, ktorým robil
spoločnosť a dobrú náladu Thomas
Puskailer, spolu s manželkou
Abbie, ktorí sa stali známymi vďa−
ka speváckym a talentovým súťa−
žiam. Thomas zaspieval niekoľko
piesní z jeho nového albumu. Do
tanca hrala na cimbale Alžbetka
Bystrianska a bratia Fízerovci (zná−

mi tiež z talentovej súťaže) a skve−
lý DJ Kuchťo z Banskej Bystrice.
Hoci niektorí speváci a zabávači
majú vo zvyku po svojom vstupe i−
hneď odísť, toto nebol prípad
Thomasa s manželkou. Obidvaja
sa výborne zabávali spolu s ostat−
nými a vydržali sa baviť až do štvr−
tej ráno. Bližšie nám o menu ako aj
o samotnej zábave povedal mana−
žér hotela Ing. Ľuboslav Dobrocký: 

"Okrem výborného kultúrneho
programu (vystúpenie Thomasa,
púšťania lampiónov so želaniami
a losovania tomboly) si zabáva−
júci pochutnali na slávnostnom
menu, ktoré hostia bežne nemô−
žu ochutnať, a ktoré starostlivo

vyberal šéfkuchár a realizoval
ho za pomoci svojho tímu.
Predjedlo bol kozí syr so jullien
zeleninou a mrkvovo−pomaran−
čovou redukciou, hlavné jedlo:
Pomaly pečená ružová panenka
so sézamovou chrustou, šafrá−
novou omáčkou a s gratinovaný−
mi zemiakmi. A ako dezert sa
podávali dolky s karamelizova−
nými jablkami a posypané tvaro−
hovou želatínou. Po polnoci bol
v ponuke novoročný bufet so
skvelým pečeným prasiatkom a
mnohými inými chutnými jedla−
mi.
Zábava sa konala v priestoroch

nad bazénmi v upravenom pries−
tore wellness baru a myslím, že
to vyzeralo veľmi dobre.
Ohňostroj sme sa snažili zabez−
pečiť na skutočne vysokej úrov−
ni, nakoľko sme názoru, že prá−
ve ohňostroj je najdôležitejším

symbolom vstupu do nového ro−
ka. Zabezpečovala ho firma z
Bratislavy, ktorej pracovník nám
ho pripravil aj profesionálne
spustil, aby sme sa mohli z ne−
ho tešiť viac ako 15 minút.
Zábava pokračovala aj po polno−
ci a bola v tak dobre rozbehnu−
tá, že sme sa rozchádzali až rá−
no o piatej."

Zabávajúci odchádzali zo silves−
trovskej zábavy spokojní, vytanco−
vaní, občerstvení a s dobrým poci−
tom. Zrelaxovaný odchádzal aj
Thomas s manželkou i s manažé−
rom. Manažment hotela verí, že aj
pri ďalších akciách budú môcť počí−
tať so sympatickými mladými man−
želmi Puskailerovcami, ktorí sa v
D. Strehovej cítili ako doma.
Osvedčili sa im ako rozdávači
skvelej nálady a srdečných úsme−
vov všade tam, kde prišli.   

− red − foto: ĽD −

Stojedenásť ľudí hodnotilo dolnostrehovskú zábavu na tri jednotky... 

Skvelý Silvester v Aquatermali aj vďaka Thomasovi

Do tanca aj na počúvanie hrali Alžbetka Bystrianska na cimbale, dídžej Kuchťo a bratia Fízerovci. 
Títo muzikanti dostali do varu na parkete aj Tomasa Puskailera

Ku dobrej nálade patrí aj kvalitné občerstvenie 

Svoje prianie poslali
do výšin na lampióne

aj manželia
Puskailerovci 

Vo chvíľach, kedy si zabávajúci „šanovali“ nohy,  mohli sa  zabávať na kultúrnom programe, 
o ktorý sa postaral aj z televíznych speváckych súťaží známy Thomas Puskailer

Veselého Silvestra si užíval aj
riaditeľ Ing. Ivan Matina spolu 

s Ing. Ľuboslavom Dobrockým,
manažérom zariadenia
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Peniaze na nákup rôzneho mate−
riálu či iného tovaru pridelili aj DSS
DD vo V. Krtíši i DSS v Kirti. Túto
novinu priamo cestou z rokovania
prišli vedeniu, zamestnancom i kli−
entom DSS DD vo V. Krtíši ozná−
miť poslanci, ktorí v BBSK zastupu−
jú náš okres MUDr. Ondrej Kollár,
MUDr. Mirko Trojčák, Ladislav

Jámbor v predvečer vianočných
sviatkov 19.12. 2012.  Spolu s
Jozefínou Vrábelovou a jej manže−
lom, ktorí zastupovali stranu
SMER−SD, priniesli pre klientov
domova darčeky, ktorými ich pote−
šili pod vianočným stromčekom.
Všetkých hostí najskôr privítala a
predstavila riaditeľka DSS DD vo

V. Krtíši Mgr. Júlia Černajová.
Postupne sa zamestnancom a o−
byvateľom prihovorili poslanci, kto−
rí ich infomovali o rokovaní zastu−
piteľstva VÚC i finančnej pomoci,
ktorú v roku 2013 budú mať k dis−
pozícii. Zároveň zaželali všetkým
príjemné vianočné sviatky i nový
rok. Klienti domova však neprijali
darčeky zadarmo, ale poďakovali
sa hosťom kultúrnym program, kto−
rým potešili nielen poslancov VÚC,
ale aj všetkých obyvateľov domova
a prispeli tak k slávnostnej pred−
vianočnej atmosfére. 
− Text a foto: PETER GAŠPAROVIČ−

Poslanci VÚC nadeľovali domovom 
Na poslednom rokovaní poslancov Banskobystrického samospráv−

neho kraja (BBSK) okrem iného poslanci schválili aj rozpočet na rok
2013. Vyčlenili v ňom aj financie pre Domovy sociálnych služieb a
domovy dôchodcov, ktorých zriaďovateľom je BBSK. 

S dobrou novinou prišli do DSS DD vo V. Krtíši, zľava: 
Ladislav Jámbor,  MUDr. Mirko Trojčák, Jozefína Vrábelová 

s manželom a  MUDr. Ondrej Kollár

Klienti domova sa za darčeky poďakovali kultúrnym programom

Všetkých hostí najskôr privítala
a predstavila riaditeľka 
DSS DD vo V. Krtíši 
Mgr. Júlia Černajová

Sú dobrou príležitosťou na to, aby
sa ľudia stretli a porozprávali v nefor−
málnom prostredí bez oficiálnych zá−
bran. Takže, keď dostanem pozván−
ku na ples, vždy sa snažím zúčastniť
sa. Našťastie, moja manželka je po−
dobný spoločenský typ, radi tancuje−
me, takže plesy sú pre nás spríjem−
nením každej sezóny. Za najkrajšie
plesy považujem plesy na Sliači, kto−
ré sa konali vo veľmi peknom pro−
stredí. Vždy tam boli aj zaujímaví ú−
činkujúci a plesy mali veľmi vysokú
spoločenskú úroveň. Medzi moje pr−
vé spoločenské plesy zaraďujem tie,
ktoré sme absolvovali na ZŠ vo
Veľkej Čalomiji. Môj najlepší  ples bol
jeden z tých veľkokrtíšskych, ktorý
organizovala Rada rodičov pri
Gymnáziu A.H. Škultétyho Veľký
Krtíš a konal sa v roku 2012 v gym−
náziu. Zišla sa tam veľmi dobrá par−
tia priateľov a zábava bola príjemná
a uvoľnená. Celkovo však môžem
povedať, že pokiaľ ide o usporadú−
vanie plesov na Slovensku, za po−
sledné roky ich úroveň veľmi stúpla.
Sú omnoho dôstojnejšie a kultivova−
nejšie. Napríklad taký študentský
ples na gymnáziu je krásna udalosť,
tak ako ho opisuje jedna študentka
gymnázia účastníčka tohto plesu:

"Už v decembri som sa dozve−
dela, že na škole bude nejaký
ples. No čo, nevenovala som to−

mu pozornosť. V januári sa to roz−
nieslo už po celej škole. Povešali
letáky po škole a dokonca aj do
každej triedy umiestnili jeden. Z
našej triedy sa rozhodli isť len dve
moje kamarátky. Ja s mojim
priateľom sme nechceli isť, le−
bo valčík tancovať nevieme a
ani nechceme, a že to bude
nuda. Ani ďalší párik z našej
triedy nechcel isť. Skrátka,
zistila som, že chlapci na te−
lesnej preberali ples a uvedo−
mila som si že môj chalan by
tam asi aj išiel, takisto ako aj ja.
Na hodine fyziky, keď sme mali
delenú triedu na polovicu, prišli
nám asi dva dni pred plesom po−
núkať lístky. Súčasne nám pove−

dali, že to má všetko na starosti
len študentská rada, že profesori
tam nebudú, akurát nejaký jeden
na kontrolu, a že podmienkou je
spoločenské oblečenie, no nebu−

de to taký typicky dospelácky
ples. Rozhodla som sa.
Ideme. Nakoniec sme tam
boli asi desiati z našej trie−
dy. Pre potešenie môjho
priateľa, som si dala moje
večerné šaty. A pre poteše−

nie mojej matky som sa ne−
chala ňou učesať. Konečne

mohla aj ona niečo na mne zme−
niť −  vlasy. Bol už deň D keď som
dala matke podpísať Návratku, že
súhlasí s tým, že na ples idem a
dočítala sa tam aj to, že ples kon−

čí o jednej po polnoci a tak sa
hneď aj dozvedela, do koľkej mi−
nimálne vonku budem. 

Samozrejme, neodpustila si pri−
pomienku, či ideme oslavovať to
"krásne" vysvedčenie. Prišiel ma
vyzdvihnúť môj priateľ. Bol nenor−
málne krásny a oblek mu dodal
toľko šarmu ... no proste bol taký
sexy, že som váhala, či sa tam pô−
jdeme pretŕčať pred tie "hyeny".
Vyzeral ako taký tatino. Usadili
nás pri spolužiakoch, takže to bo−
lo super. Keď sme došli na ples,
práve bola večera. A bola výbor−
ná.  Aj naša nálada bola výborná.
Neskôr sme sa odhodlali aj tanco−
vať a to bolo tiež výborné, že som
sa odvážila odviazať na tanečnom
parkete. A to, že sme v tombole
nič nevyhrali, nám iba potvrdilo,
že máme šťastie v láske. Bol to
nádherný večer."  

Čo dodať k spomienkam našej štu−
dentky na ples? Celkovo možno po−
kojne úroveň veľkokrtíšskych plesov
porovnávať s bratislavskými. V nie−
čom sme dokonca aj lepší − vieme
vytvoriť veľmi priateľskú, srdečnú a
neformálnu atmosféru. Neveríte? 
Príďte sa presvedčiť 19. januára

2013 do gymnázia a uvidíte.
Rada rodičov vás srdečne privíta.

− ANTOLOV − 

Niektoré veľkokrtíšske plesy sa vyrovnajú bratislavským 
Môj vzťah k plesom je veľmi pozitívny. Kedysi som zvykol absolvovať aj niekoľko plesov za sezónu, 
dnes je ich už podstatne menej. Považujem ich za veľmi noblesný spôsob spoločenskej aktivity. 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE 
NA T. Č. 0905 970 745Dobrá atmosféra vládla aj na vlaňajšom gymnaziálnom plese
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yšlienka pomôcť a teda ob−
darovať detičky v nemocni−
ciach v Lučenci a Veľkom

Krtíši a takisto v Špeciálnej základ−
nej škole vo Veľkom Krtíši bola ná−
padom najmä HR tímu ľudských
zdrojov Ing. Márie Vraniakovej a
samozrejme pána riaditeľa Manlia
Dellai. "Niekedy aj málo postačí
na to, aby sme dokázali niekoho
potešiť a spríjemniť mu tak na−
príklad pobyt v nemocnici. To
bolo aj hlavnou myšlienkou tej−
to akcie, na ktorú sme sa, ako
spoločnosť, podujali. Nikdy
nie je príjemné, keď detičky
musia tráviť čas v nemocni−
ciach, no v predvianočnom
období to vnímame ešte o
niečo citlivejšie", povedala
Ing. Mária Vraniaková, HR

Manager  spoločnosti Technogym.
A tak sa spolu s dvoma dievčata−

mi − zamestnankyňami spoločnosti
rozhodli obdarovať nemocnice v
blízkom okolí. 
Dvadsiateho decembra sa do áut

naložilo viac než  100 posteľných
obliečok s detskými motívmi a viac
než 60 balíčkov pozostávajúcich z
de t s k ý ch
kni−

žiek, pasteliek, voskoviek, detských
školských zošitov a rôznych iných
darčekov, ktoré zaručene detičkám
pomôžu spríjemniť čas, ktorý ne−
môžu tráviť doma s najbližšími.

Ako prvú navštívili reprezentanti
spoločnosti Všeobecnú nemocnicu
s poliklinikou v Lučenci, kde sa
stretli s pánom riaditeľom MUDr.
Júliusom Hofferom, Bc. Jánom
Miadokom a ďalšími predstaviteľ−

mi nemocnice.  Podľa slov
MUDr.  J. Hoffera, sú za−

riadenia ako nemocnice
určite vďačné za každú
pomoc, ktorú im spo−
ločnosti poskytnú. No
a ak môže aj potešiť
detského pacienta, je

to o to vzácnejšie.
Následne sa "obdarovací 

tím" Technogymu presunul do ne−
mocnice vo Veľkom Krtíši, v ktorej
ich veľmi srdečne a priateľsky priví−
tal pán riaditeľ nemocnice MUDr.
Jozef Kanyó. Darčeky išli odovzdať
priamo na detské oddelenie, kde
sa stretli aj s pánom primárom
MUDr. Júliusom Boldišom. Takisto
nezabudli na slová vďaky a trošič−
ku aj úprimného prekvapenia, že
podobné činy sú v dnešnej dobe už
skôr výnimočné.

Nasledujúci deň si Technogym
naplánoval návštevu v Špeciálnej
základnej škole vo Veľkom Krtíši,
kde sa rozhodol darovať niekoľko
balíčkov plných školských potrieb v
krásnom farebnom či rozprávkom
prevedení. Stretnutie s pani riadi−
teľkou Mgr. Martou Beňovou a jej
kolegýň bolo zaručene príjemné
pre obe strany. Z darčekov sa teši−
li žiaci, ale úprimne i pani učiteľky,
ktorým aj tieto pomôcky pomôžu u−
robiť proces výučby atraktívnejším
a zábavnejším. 
"Je naozaj krásne pomáhať a ob−
darovať tých, ktorí to potrebujú a
tých, ktorí to nečakajú. Šíriť do−
bú energiu sa v mene našej spo−
ločnosti budeme snažiť aj naďa−
lej, verím, že nielen v predvia−
nočnom období, ale počas celé−
ho roka", zhrnula do krásnych slov
túto dvojdňovú akciu Ing. Mária
Vraniaková.                       −zk−

Technogym rozdával radosť tým, 
ktorí ju najviac potrebujú

Predvianočný čas býva už tradične obdobím, v ktorom pomaličky začíname premýšľať, ako potešiť
svojich najbližších, svoju rodinu či priateľov. Podobné myšlienky v tejto vianočnej atmosfére
neboli cudzie ani predstaviteľom spoločnosti Technogym, a tak sa rozhodli, že budú šíriť trošku
radosti a potešenia pre tých, ktorí to skutočne potrebujú.

M

V mene žiakov a učiteľov našej Špeciálnej zá−
kladnej školy za Parkom V. Krtíš, ďakujeme firme
TECHNOGYM E.E., s. r.o., Priemyselný Park Malý
Krtíš − Veľký Krtíš, za darčeky, ktoré našej škole po−
skytli v čase prichádzajúcich vianočných sviatkov.
Aj prostredníctvom Pokroku chceme vedeniu firmy
TECHNOGYM E.E., s.r.o., tlmočiť nasledovné slo−
vá: "Podaná pomocná ruka v materiálnej forme
z vašej strany bola pre nás tak neoceniteľnou,
ktorú si málokto vie predstaviť. Vážime si vás
ako ľudí s veľkým srdcom, ktorí berú zdravotne
handicapovaných mladých ľudí ako súčasť na−
šej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, sny a skry−
té túžby, ktoré nie každý človek pochopí a pod−
porí. Vyjadrujeme vám preto jedno veľké 

ĎAKUJEME!!!"          −JB−
Na fotografii sprava: Ing. Mária Vraniaková, Mgr. Marta  Beňová, riaditeľka školy, 

Diana Gőrnerová, Katarína Gomolová, vedúca ekonomického úseku školy 
a Mgr. Zuzana Krištofíková

Aj naši žiaci
majú svoje sny...

Technogym pripravil pre veľkokrtíšsku i lučenskú nemocnicu darček v podobe viac než 100 posteľ−
ných obliečok s detskými motívmi a viac než 60 balíčkov pre deti. Predstaviteľky Technogymu na fo−
tografii s riaditeľom lučenskej nemocnice MUDr. J. Hofferom

Deti zo špeciálnej školy dokázali 
aj výzdobou svopjich chodieb, 

že darčeky z technogymu určite 
kreatívne zúžitkujú
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Zvyk, ktorý pravidelne
dodržiavame, 

je vianočná omša 
Na náš podnet sa nám po návšte−

ve v redakcii ozvala aj  Miška
Schmidtová (14 ročná): 
"Bývam vo Veľkom Krtíši. Moja

mama pracuje ako vychováva−
teľka na základnej škole a môj o−
tec je momentálne nezamestna−
ný. Otec s nami nežije, mám jed−
nu mladšiu sestru, ktorá má de−

väť rokov a volá sa Jarka.  Keď
vyrastiem, asi sa budem veno−
vať právu alebo niečomu, čo sa
týka práce s ľuďmi. 

Na novinárskej práci sa mi pá−
či, že môžem písať o čomkoľvek.
Môžem vyjadriť v rôznych člán−
koch svoje pocity a svoje názo−
ry na danú vec, čo je pre mňa
zaujímavé.  Niekedy sa aj ja sa−
ma čudujem nad výsledkom,
ktorý napíšem. Novinárčina je
ťažká asi v tom, že nie vždy má−
te nápady, čo napísať, a ako to
napísať. Je pravda, že dokážem
na nejakú určitú tému hneď z
hlavy niečo vymyslieť, ale nie
vždy je to tak. Niekedy je treba
viac času na uvažovanie." 

Zaujímalo nás, čo pre Mišku zna−
menajú Vianoce, a ako ich trávi:  

"Tak, ako každá iná rodina.
Máme vianočný stromček, pek−
nú výzdobu, medovníky, rôzne
iné koláče a samozrejme kapust−
nicu a šalát s rybou alebo rez−

ňom. Naša rodina nemá nejaké
konkrétne zvyky, ktoré dodržia−
va každý rok,  až na jeden.
Každý rok chodievame do kos−
tola na vianočnú omšu − tak sa
to patrí. 
Najkrajší darček, aký som kedy

dostala, je asi to, že celá rodina
je spolu. Svojich blízkych zvyk−
nem obdarúvať niečím, čo sa mi
k nim hodí alebo niečím, o čom
viem, že by sa im to zišlo a mám

na to financie."
Keby sa stretla so známymi ľuď−

mi, určite by vedela, čo sa koho o−
pýtať:   
"Keby som bola skutočnou no−

vinárkou a mala by som položiť
nejaké otázky známej osobnosti,
asi by som sa opýtala: 
Petra Cmorika: Čím by ste chce−
li byť, keby ste neboli tým čím
ste? a Laca Lučeniča: Vymenili
by ste svoj hudobný talent za
iný, napríklad výtvarný, literár−
ny...? 

Splnil sa mi môj 
vysnívaný darček -

Vianoce u tety 
v kruhu celej rodiny
Ďalšou nádejnou dopisovateľkou

našich novín je štrnásťročná Laura
Fojtová, ktorá pochádza z V.
Krtíša. O sebe nám povedala: 

"Rada si vypočujem peknú
hudbu, rada fotografujem.
Končím deviaty ročník, takže na

záujmy nie je, žiaľ, veľa času.
Prispievam do školského časo−
pisu článkami o našej škole. V
budúcnosti by som rada praco−
vala v médiách − v novinách,
rozhlase alebo v televízii. Rada
pracujem s novými ľuďmi a teší
ma tvoriť nové veci. 

S novinárskou prácou sa po−
maly len zoznamujem, nemám
veľa skúseností. Stačila som už
zistiť, že je to veľmi zodpovedná
práca. Už viem, že každú vetu,

ktorú novinár napíše, musí dob−
re zvážiť, aby nebola zavádzajú−
ca, aby nikoho neobvinila, neu−
razila, niekoho nepoškodila.
Novinár často zápasí s časom.
Ak chce byť aktuálny, musí byť
rýchly a byť včas na správnom
mieste. Zaujímavé na tejto práci
je, že novinár má možnosť získať
aj informácie, ktoré sú bežnému
človeku nedostupné.  

Čo sa mi vybaví, keď sa povie
Vianoce? Myslím, že každý sa
nielen v duchu, ale aj naozaj po−
usmeje, keď začuje po prvýkrát
pred sviatkami v televízii rozkoš−
nú vetu: "Nie, nie, ja nemusím,
ja už ho vidím," ktorá sa stala
symbolom istého nápoja, ale od
nedávna už aj vianočných re−
klám. Stále ma očarí prvý sneh,
vianočné výklady v obchodoch,
výzdoba mesta, stavanie strom−
čeka na námestí a doma.
Vianočná atmosféra nemôže ni−
komu uniknúť. Či to na vás do−

ľahne skôr alebo pokoj a lásku
pocítite, až keď sa vaša celá ro−
dina zíde okolo stola pri Štedrej
večeri. Spolu trávite tie najkraj−
šie dni v roku. Spomeniete si na
svoje detstvo. Na to, ako ste s
rodičmi zdobili stromček. Ako
ste celý deň netrpezlivo čakali s
predstavou veľkej hŕby darče−
kov pod stromčekom.
Spomeniete si na svoj najkrajší
darček? Na ten, po ktorom ste
tak veľmi túžili a nakoniec sa
vám splnil? Ja áno.
Samozrejme, boli to tiež hračky,
ktoré ma ako malú veľmi poteši−
li. No mojím každoročným pria−
ním boli spoločné Vianoce u te−
ty s celou rodinou. Mamina, oci−
no, sestra, brat, teta s ujom, ses−
ternica s manželom, deťmi. Pred
pár rokmi sa mi to splnilo, aj
keď sme neboli v kompletnej zo−
stave, ale odvtedy Vianoce trávi−
me zvyčajne všetci spolu.
Možno je zvláštne, že ako malá
som si priala viac toto, ako hrač−
ky. Čo samozrejme neznamená,
že som rodičom každý rok ne−
predložila alebo nenadiktovala
dlhý zoznam vecí, ktoré by som
chcela. Vždy som musela mať
zaručené, že môj list bol bez naj−
menších problémov doručený
Ježiškovi. Nikdy som nevedela
pochopiť, ako sa zvonček, ktorý
sme mali na chodbe vždy sám
rozozvučal, čo bol znak toho, že
sa idú rozbaľovať darčeky. Asi
som si nikdy pri toľkej nedočka−
vosti nestihla všimnúť, aký je
môj šikovný ocko nenápadný a
natiahol si špagátik až do ku−
chyne. Zemiakový šalát, kapor
(pred chvíľou ešte plávajúci vo
vani), oplátky s medom, peniaze
pod obrusom, prekrojovanie ja−
blka či hádzanie orechov do kaž−
dého rohu − aj na toto si rada za−
spomínam a každý rok si to zno−
vu a znovu stále rada zopaku−
jem. 

Keby som mohla, toto by som
sa chcela opýtať známych osob−
ností a to herečky Anny Šiško−
vej: "Aké úlohy vám najviac vy−
hovujú a stalo sa vám, že ste
niektorú odmietli?" a nášho pri−
mátora Veľkého Krtíša Ing.
Dalibora Surkoša: "Aké možnos−
ti kultúrneho vyžitia pre mladé−
ho človeka ponúka naše mes−
to?" 

Novinársky krúžok K. Cicka na−
vštevuje aj Dominik György (14
ročný) z Veľkého Krtíša, ktorý sa
už dlhšie venuje rôznym umelec−
kým činnostiam. Ostatných (5 !) ro−
kov natáčaniu filmov, predtým sa
venoval písaniu (napísal dve knihy)
a teraz prispieva aj do školského
časopisu. Jeho ďalšími záľubami je
modelovanie, fotografovanie, báb−
ko − herectvo, botanika, kreslenie,
herectvo. Viac nám o sebe prezra−
dí sám Dominik: 

(Pokračovanie na str.7)

Na školách nám rastie novinársky dorast 
Často sa nás pýtate, ako vlastne vznikajú naše noviny − nuž veľmi zjednodušene povedané: pozorujeme veci a

ľudí okolo seba a píšeme o nich. V skutočnosti je to oveľa zložitejší proces, ktorý sa nezmestí do definície jednej
vety. Ako sa robí Pokrok, boli zvedaví aj žiaci z novinárskeho krúžku z I. a II. ZŠ vo V. Krtíši, ktorý už niekoľko
rokov vedie − ako inak − náš dlhoročný dopisovateľ Koloman Cicko. Ten so sebou v rámci Novinárskeho krúžku pri−
viedol niekoľko mladých ľudí, ktorí nás po chvíli, ako sme sa zoznámili, zahrnuli otázkami. Na našom stretnutí s
nimi bolo milé i to, že mnoho z ich rodičov poznáme buď osobne, alebo podľa mena napríklad z rôznych súťaží,
do ktorých sa zapájajú. A tomu sa títo naši malí novinári zvlášť potešili − zistili, že Pokrok sú noviny rodinné a lo−
kálne preto, lebo sa veľmi ľahko môže stať, že na našich stránkach nájdu seba, niekoho z rodiny, triedy či ka−
maráta.   Po tom, ako nás vyspovedali oni, aj nás zaujímalo, ako sa im naša práca javí, čím žijú, čo súčasných
tínedžerov zaujíma, i to, aké otázky a komu by položili, keby mohli. Svoje postrehy nám poskytli traja z nich. 

Nádejní mladí novinári, zľava: Miška Schmidtová, Dominik Győrgy a Laura Fojtová 
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(Dokončenie zo str.6)
Vianoce už pre mňa

majú iné čaro
"Minulý školský rok sme mali

veľký úspech s divadelnou hrou
"Želám si...", ktorú som aj reží−
roval spoločne s mojou učiteľ−
kou herectva Mgr. Art. Silviou
Svákusovou. Ďalej som sa ve−
noval móde. Kreslil som vlastné
návrhy kostýmov, šiat a dopln−
kov. Dosť často sa obliekam až
príliš extravagantne na bežné
normy. Ale cítim sa tak úžasne.
Som kto som a iný už nebudem
− a keď budem, tak to nie som
ja!

V budúcnosti by som sa chcel
venovať natáčaniu filmov, chcel
by som byť režisérom, pretože
mám veľa nápadov, už teraz mi
trčia zo zásuviek zošity plné
scenárov, ktoré sa mi zatiaľ ne−
podarilo sfilmovať. Myslím si, že
novinárčina je úžasná práca pre
samotného redaktora i pre ľudí,
ktorých redaktor "spovedá." Ľu−
dia takto môžu redaktorovi po−
núknuť svoje názory, postoje i
príbeh. Je to proste úžasné, pre−
tože ľudské myšlienky nezosta−
nú len v mysliach dotyčných,
ale vyjde sa s nimi na verejnosť
a ľudia vidia názor iných alebo
ich príbeh. Byť redaktorom je ur−
čite veľmi zodpovedná práca,
ktorá zahŕňa presné fakty, a pre
redaktora v niektorých katastro−
fických situáciách znamená aj
nasadenie jeho života. Vyžaduje
od človeka komunikatívnosť, ne−
bojácnosť a hlavne odvahu pri−
hovoriť sa a predierať sa aj tam,
kde je to zakázané. Redaktor je
práve ten človek, ktorý sa do−
stane na také miesta, kam sa iní
tak ľahko, alebo skoro vôbec
dostať nemôžu. Byť redaktorom
je pre mňa osobne úžasné, pre−

tože rád komunikujem s ľuďmi,
kladiem im otázky od výmyslu
sveta, a čo je hlavné, som hroz−
ne zvedavý Blíženec."

Dominik je plný nápadov a emó−
cií, čo pre neho znamenajú
Vianoce? 

"Naša rodina trávi Vianoce asi
ako každá iná. Čiže veľmi vese−
lo. Ja s maminou si pri varení
štedrej večere vždy dobre zatan−
cujeme na vianočné hitovky od

"susedov" z Ameriky. Medzi na−
še obľúbené patrí Mariah Carey
All I want for Christmas. Máme
svoje tradície − ako je napríklad
pri Štedrej večeri rozkrojenie ja−
blka (ak sa vytvorí z jadierok
hviezdička, budeme celý rok
zdraví). Tak isto je to aj s ore−
chom − ak sa rozpolí a je zvnút−
ra pekný, budeme celý rok zdra−
ví. Proti chorobe si dávame
strúčik cesnaku a nesmú chýbať
ani oblátky s medom. Potom
dobrá vianočná kapustnica, rez−
níky so zemiakovým šalátom a

opekance s makom, ktoré si ja
nikdy nedávam. Potom sa všetci
rozbehneme pod stromček a
hráme sa na celofánový dážď.
To znamená, že každý trhá oba−
ly od darčekov lebo je veľmi
zvedavý, čo dostal. Mňa už táto
radosť z detstva asi prešla. Už
mi je akosi jedno, čo dostanem.
Vianoce už pre mňa nie sú tým
čím boli, čo mi je aj značne ľúto.
Ale ten pokoj, rozprávky a hlav−

ne pečivo si vychutnávam kaž−
doročne, ako by to bolo po prvý
krát. 
Najkrajší darček, aký som kedy

dostal, bola určite moja nová
kamera, ktorú som dostal pod
stromček od ocina a ešte dáv−

nejšie som dostal mikroskop.
Vtedy som mal akurát „obdobie
botaniky.“ Odvtedy už dostávam
skôr klasické − ako kozmetiku,
oblečenie, a ako vždy osvedče−
né pyžamo. Ja zvyknem obdarú−
vať mojich blízkych tým istým,
takže sa asi nemám na čo sťa−
žovať. No vždy im kúpim aj jed−
nu vec, ktorá ich vystihuje.
Dedovi zvyknem kupovať rôzne
talizmany ako sú sloníky, mací−
ky a iná zver, pretože stávkuje v
rôznych stávkových kancelári−
ách, tak nech mu prinášajú šťas−
tie. Mamine kupujem kozmetiku
alebo hygienické potreby. Áno
toto ju charakterizuje najviac − je
ako modelka. 

Keby som mohol, tak by som sa
chcel opýtať  Mgr. Lenky Stankovej:
"Ako vnímate to, že ste iná spo−
medzi svojich rodákov, resp.
známa? Ste podľa vás namysle−
ná? Kam až siahajú vaše plány?
Kde je váš cieľ, resp. konečná?
Chceli by ste byť známa aj celo−
svetovo? Zaujímalo by ma aj to,
ako by mi odpovedal herec
Milan Lasica: "Nemáte pocit, že
ste zanevreli na svojich rodá−
kov? Na svoje rodné mesto?
Boli by ste ochotný vzdať sa
všetkej vašej slávy a bohatstva
v prospech pacientov s onkolo−
gickými alebo inými vážnymi o−
choreniami? Chodíte do kosto−
la? Máte popri tom všetkom na−
to čas? Máte potrebu sa niekedy
rozprávať s Bohom?"  

Takéto zaujímavé otázky by položil Dominik a my jemu aj obidvom diev−
čatám prajeme, aby v živote robili najmä to, čo ich bude baviť, možno aj
túto spomínanú novinárčinu, lebo sa vám priznáme, že aj nám sa dobre o
nich čítalo. Určite svoj veľký podiel na ich smerovaní a ďalšom raste má aj
vedúci spomínaného Novinárskeho krúžku, ako ináč − dlhoročný dopisova−
teľ Pokroku − Koloman Cicko, ktorý im pomáha vydávať v školách už zná−
meho Amoska a nový školský časopis Školovinky.                    − red − 

Členovia novinárskeho krúžku na návšteve v našej redakcii

Vážení čitatelia, tak ako sme vám sľúbili, v tomto − 
teda narodeninovom roku Pokroku, máme pre vás pripravených

viacero zaujímavých súťaží. Tá prvá bude mať každý mesiac
dvoch víťazov, ktorí dostanú od redakcie po 20 eur. 

Stačí, ak si zaspomínate na čokoľvek pekné, zaujímavé,
veselé alebo vážne, čo sa vám spája s týždenníkom Pokrok

a napíšete nám o tom list alebo mail. 
Napríklad − ak sme písali niečo zaujímavé o vás alebo 
o vašej rodine, alebo ak ste si vďaka Pokroku našli 

prácu alebo partnera, alebo ste urobili výhodnú kúpu  
či predaj a podobne. Kľudne môžete svoje námety

s nami prekonzultovať na telefónnom čísle
0902 302 102 alebo 0918 59 65 65 

(R. Hornáčeková)
alebo mailom: 

noviny.pokrok@stonline.sk 

Nenechajte si ujsť šancu Nenechajte si ujsť šancu 
vyhrať 20 eur a súčasne vyhrať 20 eur a súčasne 

si spoločne zaspomínamesi spoločne zaspomíname
na pokrokové roky. na pokrokové roky. 

Súťaž  2 x 20 = 40 rokov = 40 eur
19

73

20
13
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Súťaž o najsympatickejší mladomanželský pár
Prví traja víťazi v obidvoch kategóriach 

sa budú tešiť z pekných cien:

2x kolekciu dámskej 
a pánskej kozmetiky 

od ORIFLAME 

v sume po 50 eur
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,

Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 

Ďalším súťažným párom, vlast−
ne trojicou je mladá rodinka
Kandová, pretože sa do súťa−
že prihlásili nielen novoman−
želia Miloslava (24) a Matej
(27) ale aj ich 9,5 mesačný
synček Jakubko. Manželia
Kandovci pochádzajú z
Veľkého Krtíša, aj keď sa
Miloslava pred šiestimi rokmi
presťahovala s rodičmi do
Hrušova, kde sa na silvestrov−
skej zábave ešte v tom roku zo−
známili. Kamarátstvo prerástlo v
lásku, ktorú 13. 10. 2012 spečatili v
rímsko − katolíckom kostole vo V.
Krtíši a svadobnú hostinu mali v hoteli
Róza na Koprovnici. A hoci mali, samozrej−
me, aj oficiálnych svedkov, tým najmilším im bol
synček Jakubko, ktorý sa narodil 17. 2. 2012. 

Jakubko je pokojné dieťatko, ktoré sa zahrá so všetkým čo zoberie do
rúčok a s mnohými vecami šup do pusy! Jeho otec Matej je živnostník
a mama Miloslava na materskej dovolenke. Miloslava rada varí a Matej
rád rybárči. A aké by bolo ich želanie, keby sa im na udici chytila zla−
tá rybka? " Želal by som si zdravie, šťastie a lásku pre celú moju rodi−
nu − skrátka to, čo sa za peniaze kúpiť nedá, ale bez čoho sa nedá e−
xistovať", povedal M. Kanda. 
Ak vám je rodinka
Kandová sympatická, po−
šlite jej hlasy − či už len
mladomanželom alebo aj
ich synčekovi Jakubkovi. 

Autor fotografií: 
−BARI, Lučenec −

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 (I. kategória)
Manželia  Kandovci

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  
JAKUBKO KANDAJAKUBKO KANDA

Kategória: 
3 - 6 rokov 

2X SVIETIDLÁ
podľa vlastného výberu 

z predajne KA − PA
svietidlá, Ul. nemocničná, 

Veľký Krtíš v sume po 40 eur 
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Projekt podporili: Mesto Veľký Krtíš, MsKS 
a Obec Stredné Plachtince. Mediálny partner: Týždenník POKROK


