
Že táto tragédia otriasla nie iba
samotnou obcou, kde manželia
žili, ale celým okresom, nám po−
tvrdil Štefan Chudý, starosta
Glabušoviec, rodnej obce Alice
H. "Dobre som ju poznal z det−
ských čias. Aj keď bola o niečo
staršia, boli sme kamaráti.
Smútim za ňou nielen ja, ale celá
dedina. Glabušovce po tej hroz−
nej správe ostali mĺkve a stále sa
z toho nevieme spamätať."

V mrazivom počasí smutno kráčali

tí, ktorí prišli odprevadiť na po−
slednej ceste nebohých manže−
lov. Príčiny tohto hrozného činu,
tragicky zavraždenej ženy i
pravdepodobnej  samovraždy
jej manžela, si stále nikto nevie
vysvetliť. Obyvatelia obce sa k
príčinám tragédie nechceli vy−
jadrovať a so smútkom v srdci
sa lúčili s nebohými manželmi.
Reči o ich zlej finančnej situácii,
do ktorej sa údajne dostali kvô−
li  podnikaniu v kamiónovej do−

prave, a ktoré sa šírili obcou i okre−
som, starosta László Jámbor nepo−
tvrdil: "Práve naopak, aj napriek
celkovej kríze sa im v podnikaní
vcelku darilo a všetky záväzky
mal nebohý Jozef vyrovnané. O
to hroznejšia je celá táto tragé−
dia. Celá obec je otrasená a nikto
nechápe jej príčiny," hovorí L.
Jámbor. 

Jeho slová potvrdila aj Denisa Ár−
vayová, starostka susedných
Slovenských Ďarmôt, ktorá sa so

zosnulými prišla rozlúčiť spolu s
manželom. 
D. Árvayová: "Oboch sme dobre
poznali. Boli sme blízkymi pria−
teľmi. Nechápem túto tragédiu a
neviem, čo mohlo byť jej príči−
nou. Všetky záležitosti týkajúce
sa podnikania mali vyrovnané."  

Po smútočnej svätej omši a po−
slednej rozlúčke v dome smútku
preniesli rakvy s pozostatkami ne−
bohých k dvom osobitne vykopa−
ným hrobom. Že manželov nepo−

chovajú spolu, nám potvrdil l staros−
ta obce L. Jámbor: "Je to želanie ro−
diny a my ho rešpektujeme. Alica
bude mať samostatný hrob a Jozefa
pochovajú k jeho rodičom." 

Obidve dcéry i ostatná blízka i
vzdialenejšia rodina a ostatní smú−
tiaci hostia sa najskôr rozlúčili s
Alicou, aby potom prešli približne o
dvadsať  metrov ďalej, kde do stu−
denej zeme pochovali i telo jej man−
žela Jozefa. V spoločnom manžel−
stve prežili spolu takmer 30 rokov,
ale smrť ich rozdelila. 

Pokoj ich dušiam!      

− P. GAŠPAROVIČ 
− Foto: E. DEBNÁROVÁ − 
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V manželstve prežili takmer 30 rokov,
ale po smrti budú osobitne 

Najbližšia rodina, priatelia a známi sa na cintoríne v Opatovskej Novej Vsi 24. 1. 2013
naposledy rozlúčili s manželmi Alicou (47 r.)  a Jozefom (55 r.) H.  

Pár minút potom, čo pochovali matku, sa dcéry
a najbližšia rodina presunuli k otcovmu hrobu

Slzy, smútok a otázniky v očiach
smútočného zhromaždenia nad 

nepochopiteľným skonom manželov
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16. 1. Ema z V. Krtíša, Stella z Čeboviec, 21. 1.
Lívia z Pôtra 

Narodili sa

29. 1. Božena Pivovarčiová, 31. 1. Ján Žňava, 2. 2. Anna Matejková,
3. 2. Mária Frečková, Oľga Labátová 

Jubilujúci Veľkokrtíšania

15. 1. Rozália Húšťavová, nar. v r. 1940 z
V. Krtíša, Eva Godová, nar. v r. 1942 zo
Záhoriec, 16. 1. Jozef Rég, nar. v r. 1946

zo Želoviec, 17. 1. Jozef Tomašík, nar. v r. 1945 z Bátorovej, 19. 1.
Ján Radoš, nar. v r. 1935 z Kosíh n. Ipľom, 20. 1. Zuzana
Beracková, nar. v r. 1929 z Červenian, Alexander Bányay, nar. v r.
1913, Želovce, 21. 1. Helena Bartošová, nar. v r. 1928 z Leseníc 

Opustili nás

"Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš
nám chýbať do konca života. 

Aj keď už nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami. 

Bolesťou unavený, tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých, ktorých si rád

mal. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. 

Šiel si na cestu bez návratu, kde každý
chodí sám, iba dvere spomienok 

si nám nechal dokorán."
Dňa 28. januára 2013 si pripomenieme 1. výročie, 

kedy nás navždy opustil náš milovaný otec, svokor, starký 
a prastarký JÁN KALMÁN z Novej Vsi. 

S láskou a úctou spomínajú: synovia Peter a Jaroslav 
s manželkami, vnučky Janette a Petra s rodinami, 
vnučka Alexandra, pravnúčatá a ostatní príbuzní.   

S láskou a úctou
spomíname

"Jediné srdce na svete sme mali, 
ktoré dokázalo nás milovať. 
Aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli,
neozve sa viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo
spať. Tak krátky bol život Tvoj, 
tak krátka bola radosť naša, prečo
ten osud k Tebe taký krutý bol. Mama.

Milovali sme Ťa, Ty si milovala nás, 
tú lásku v našich srdciach 
nezničí ani čas."  

Dňa 23. 1. 2013 uplynul rok od úmrtia našej milovanej manželky,
maminky a starkej MARGITY FÓNODOVEJ z Kosihoviec. 

S láskou spomínajú: manžel Ján, synovia Szilárd a Erik 
s rodinami, ostatní príbuzní, priatelia a známi.

Odišla si rýchlo, ako
keď zhasne sviečka

Dňa 31. 1. 2013 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustil pán
JOZEF FILIP z Veľkého Krtíša vo veku 78 rokov. 

Veľmi nám chýbaš a ostávaš v našich srdciach večný živý. 
S láskou na Teba spomínajú: manželka Margita, 

dcéra Katka a milovaný vnuk Mirko. 

Deň po dni sa míňa v smutnom kalendári

"Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád
život a všetkých nás. Hoci si odišiel 

a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami. 

Už len kytičku kvetov na hrob môžeme
Ti dať a s láskou na Teba spomínať."
Tri roky uplynú 30. 1. 2013, kedy nás

po dlhej a ťažkej chorobe opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko DIONÝZ BERKY 

z Veľkého Krtíša. 
Kto ste ho poznali, spomeňte 

si na neho spolu s nami. 
Spomínajú: manželka Irenka, synovia Dionýz a Róbert, 

vnuci Dionýz a Erik, vnučky Zuzana a Erika a pravnúčik Davidko. 

Smutno je nám všetkým

28. 1. Alfonzom a Alfonziám, 29. 1.
Gašparom, 30. 1. Emám a Emmám, 31.

1. Emilom, 1. 2. Táňam a Tatianám, 2. 2. Erikom a Erikám, 3. 2.
Blažejom 

Blahoželáme

l Narodili sa: 1. 3. Júlia Elizabeth Bartošová, 31. 5. Nicolas Kováč,
16. 6. Kasandra Kováčová, 11. 8. Filip Kováč, 19. 10. Matúš
Klinčok, 12. 11. Jessica Molnárová, 25. 12. Tomáš Petrovský, 30.
12. Adam Béreš 
l Zomreli: 4. 1. Irena Šurinová (nar. v r. 1924), 8. 4. Ján Pavlov
(1961), 23. 4. Ján Cíffery (1932), 8. 5. Pavel Čalomický (1923), 1. 6.
Mária Pavlová (1940), 4. 7. Rozália Ďurkovičová (1928), 7. 7. Marta
Ballová (1958), 22. 9. Helena Radošová (1924), 2. 11. Anna
Radošová (1927), 11. 12. Štefan Radoš (1926)
l zo Záhoriec: 29. 3. Eva Balíková (nar. v r. 1920),  25. 12. Ján
Hoduliak (1921)

l Narodili sa: 4. 4. Izabela Zolcerová, 27. 9. Samuel Zőlyomi 
l Zomreli z V.Vsi n.I.: 24. 2. Juraj Majer, 9. 8. Alžbeta Majerová, 21.
4. Mária Nagyová, 19. 9. Pavel Tóth, 31. 10. Tibor Orem
l zo Sečianok: 20. 9. František Takáč 
l z Ipeľského Predmostia: 17. 3. Oto Baláž, 3. 7. Etela Botková, 20.
11. Magdaléna Veslíková
l z Klenian. 25. 2. Mária Nagyová, 15. 6. Ján Velebný

l Narodili sa: 17. 1. Anna Micsová, 27. 1. Patrik Kiss, 29. 3.
Norbert Győnyőr, 30. 3. Kitty Katrin Keresztesová, 9. 4. Lucia
Výbošťoková, 16. 5. Mathias Heymlich, 23. 5. Maxim Cibulya, 11. 7.
Nándor Siket, 17. 7. Orsolya Gőmőry, 22. 7. Szabolcs
Sztrányovszký, 9. 8. Damián Koháry, 24. 10. Dorottya Tóth, 25. 9.
Kevin Kováč, 2. 11. Roland Jánoška, 18. 11. András Mag 
l Zomreli: 10. 1. Imrich Slezák (nar. v r. 1927), 30. 1. Judita
Antalová (1965), 7. 2. Norbert Annus (1989), 14. 2. Béla Juhász
(1938), 20. 2. Mária Dobosová (1938), 9. 3. Františka Galányiová
(1924), 19. 3. Alžbeta Jakabová (1931), 23. 3. Terézia Dobosová
(1943), 11. 4. Alžbeta Czibulyová (1947), 13. 4. Elena Feketeová
(1920), 21. 4. Alžbeta Lőrincová (1922), 2. 5. František Medve
(1935), 6. 5. František Pobori (1990), 17. 5. Ladislav Rádler (1938),
28. 5. Matilda Nagyová (1927), 24. 5. Katarína Mórvaiová (1922), 26.
5. Alexander Doboš, 19. 6. Alzbeta Súthová (1927), 2. 7. Ján Tóth
(1927), 4. 7. Anna Nagyová (1925), 12. 7. Margita Szendreiová
(1925), 20. 7. Helena Siketová (1936), 20. 7. Michal Tóth (1928), 27.
7. František Deák (1946), 15. 8. František Deák (1946), 15. 8.
František Doboš (1942), 20. 9. Margita Filipová (1918), 30. 9.
František Lukács (1948), 25. 9. Elena Petényiová (1927), 1. 10. Ľu−
dovít Jakab (1920), 4. 10. Helena Béliková (1935), 2. 10. Helena
Šramková (1932), 3. 10. Ján Ivanics (1953), 17. 10. Ladislav Nagy
(1938), 24. 10. Vincent Mervicz (1929), 29. 11. Mária Dzúrová (1925),
7. 12. Mária Trevaleczová (1943), 8. 12. Matilda Homolyová (1926),
30. 12. Alžbeta Kissová (1940), 27. 12. Tibor Krištof (1954), 30. 12.
Ladislav Korcsog (1922)

l Narodili sa: 30. 1. Adrian Oláh, 15. 6. Jaroslav Kováč, 15. 7. Sofia
Kováčová, 24. 9. Ivana Kováčová, 30. 12. Daniela Rydzoňová
l Zomreli: 12. 9. Ján Lekýr, (nar. v r. 1938), 28. 11. Ján Kováč
(1984), 25. 8. Ivan Kováč (1948), 2. 10. Bohuš Kováč (1969), 2. 12.
Anna Chovanová (1919)

l Zomreli: 2. 2. Viktor Kováč (nar. v r. 1944), 20. 4. Štefan Páriš
(1923), 26. 4. Jozef Lajtoš (1922), 4. 9. Juliana Mericová (1923)

V roku 2012 sa narodili a opustili
nás títo občania okresu Veľký Krtíš 

Matričný úrad Slovenské Ďarmoty  

Matričný úrad Veľká Ves nad Ipľom

Matričný úrad Vinica

Matričný úrad Čelovce

Matričný úrad Vrbovka
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"Poštárka mi približne okolo
10.30 hod. oznámila, že v potoku
je nehybné telo. Hneď som prišiel
na miesto nešťastia a uvidel člo−
veka, ktorý bolo tvárou a celým te−
lom ponorený vo vode a na hlave
mal krvavú ranu. Zavolal som
prvú pomoc i políciu, ktorí prišli v
priebehu niekoľkých minút."

Hovorkyňa RZP Falck Mgr. Alena
Lacyková − Krčová: "Po príchode
záchranárov ležalo telo muža v
potoku dolu tvárou a kvôli ťažké−
mu terénu, museli telo vytiahnuť
hasiči. Muž mal na hlave tržnú ra−
nu a telo muselo byť vo vode dlh−
šiu dobu. Pravdepodobne niekoľ−
ko hodín." 

Ako nám povedala hovorkyňa KR
PZ B. Bystrica Mjr. PhDr. Mária
Faltániová ohliadajúci lekár na mies−
te skonštatoval smrť pravdepodobne
udusením, pričom  nebolo vylúčené
ani zavinenie cudzou osobou. 

Po vytiahnutí tela mohli muža iden−
tifikovať. Išlo o 55 − ročného obyvate−
ľa obce Jozefa H.   O smutnom ná−
leze nebohého tela išla policajná
hliadka informovať jeho manželku.
Do domu sa však nedostali. Bol za−
mknutý a riadne zabezpečený.
Podarilo sa im skontaktovať s vyda−
tou dcérou,  ktorá tiež býva v obci.
Keď odomkla dvere rodičovského
domu, ostala v šoku. Ohromení osta−
li aj policajti, keď v dome uvideli na
dlážke v kaluži krvi ležať nehybné te−
lo Jozefovej manželky Alice H. (47). 

Mjr. PhDr M. Faltániová: "V čase
okolo 12.00 hod. (19.1.), v u−
zamknutom rodinnom dome bolo
rodinnými príslušníkmi a za asis−
tencie polície, nájdené telo 47−roč−
nej ženy bez známok života. K u−
smrteniu ženy došlo úmyselným
konaním inej osoby. Páchateľ jej

bodnorezným nástrojom zasadil
približne dvadsať rán do oblasti
hrudníka, chrbta a krku, čím jej
spôsobil  smrť. V tomto prípade
vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
pre obzvlášť závažný zločin vraž−
dy. Pri obhliadke  miesta činu  bol
zaistený nôž a ďalšie stopy, ktoré
budú predmetom expertízneho
skúmania. Na určenie príčiny smr−
ti a času úmrtia muža aj ženy bo−
la nariadená súdna pitva. Polícia
prípad ďalej vyšetruje."

Už aj tak smutná zvesť o nájdení
mŕtveho tela v potoku tak dostala ú−
plne iný rozmer. Obyvatelia obce o−
stali tragickou zvesťou zhrození.
Nikto si nevie vysvetliť túto rodinnú
tragédiu. 
L. Jámbor: "Je to tragická rodinná
udalosť, ktorá v našej dedine ne−
má obdobu. Vôbec si neviem vy−
svetliť, čo sa mohlo stať. Podľa
mojich informácií, nemali v rodine
problémy. Patrili k slušným obča−
nom obce." 

Manželia H. mali dve dcéry, z kto−

rých staršia Veronika je vydatá a má
dve malé deti. Mladšia dcéra Beáta
si po skončení strednej školy nenašla
zamestnanie v okolí a išla pracovať
do zahraničia. Ako nám povedali o−
byvatelia obce, iba pred necelým me−
siacom sa lúčila a išla do Prahy, kde
jej priateľka zohnala prácu. Jozef sa
v mladosti venoval motoristickému
športu a podnikať začal hneď po
Nežnej revolúcii. Založil si rodinnú fir−
mu, podnikal v kamiónovej doprave a
vo firme pracovala aj manželka.   

Ako sa nám podarilo zistiť, bola to
slušná rodina, ktorá, keď mohla, tak
pomohla. Veď aj vo svojej firme za−

mestnávali obyvateľov obce napr.
ako vodičov. Susedia ich ešte v pia−
tok večer okolo 19.00 hod. videli ísť
spolu smerom do dediny.
Pravdepodobne k dcére. Pozdravili
sa a nič nenasvedčovalo tomu, že by
mohlo dôjsť k takej hroznej tragickej
udalosti.  Domov išli vraj okolo 22.00
hod. Čo sa potom stalo za dverami
ich domu, nevie nikto vysvetliť. 
Ako sa nám však podarilo zistiť, ur−

čité problémy v rodine i vo firme
predsa len boli. Podľa našich infor−
mácií, Jozef už pred niekoľkými me−
siacmi vrátil živnostenské povolenie
a postupne predával kamióny. V o−
statnom období pomerne často poží−
val alkoholické nápoje. Aj keď, ako
sme sa dozvedeli, posledné tri dni
vôbec nepil a už vôbec by nepil, keď
išiel navštíviť dcéru a milované vnú−
čatá. 

Čo sa v dome mohlo stať, zatiaľ ni−
kto nechce povedať. Pravdepodobne
všetko nasvedčuje tomu, že ide o ro−
dinnú tragédiu s vraždou a násled−
nou samovraždou, nie je však vylú−
čená ani pomsta či vyrovnávanie si
účtov treťou osobou. Všetko je ešte v
štádiu vyšetrovania, a preto sa polí−
cia k príčinám tejto tragédii zatiaľ ne−
chce vyjadrovať. 

O prípade a pokračujúcom vyšetro−
vaní vás budeme informovať.  
Text a foto: Ing. PETER GAŠPAROVIČ

"Toľko policajtov a taký rozruch sme v obci nezažili odvtedy, čo náš spoluobčan Ladislav M. 
v roku 1978 uniesol lietadlo do západného Nemecka," 

V Opatovskej Novej Vsi už pomerne dávno roznáša poštu doručo−
vateľka M. H., ale na sobotu 19. 1. 2013 len tak ľahko nezabudne. Už
sa vari aj vracala z roznášky domov, keď prechádzala cez most nad
potokom pri kultúrnom dome a v potoku zbadala nehybné telo.
Okamžite volala starostovi obce Lászlovi Jámborovi, ktorý takto
opisuje moment, keď sa dozvedel o rodinnej tragédii: 

Ohliadajúci lekár na mieste činu zistil, že príčinou smrti sú pravdepo−
dobne bodnorezné rany, ktoré boli na krku a hrudi nebohej ženy

Telo mŕtveho muža ležalo vo vode pravdepodobne niekoľko hodín 
a na breh ho museli vytiahnuť hasiči

Miesto, odkiaľ pravdepodobne Jozef H. skočil do potoka kriminalisti
dôkladne preskúmali

Na miesto tragédie prišli kriminalisti z celého okresu 
i z Krajského riaditeľstva PZ v B. Bystrici

Rodinná tragédia otriasla obcou i celým okresom 



Moderné technoló−
gie napredujú ne−
uveriteľne rýchlo.
Kým pred niekoľký−
mi rokmi patrilo
veľkokrtíšske kino v
priestoroch MsKS k
najmodernejším v
okolí, v súčasnej

dobe by už potrebovalo rekonštruk−
ciu. Čoraz viac sa totiž na záznam
obrazu a zvuku využívajú digitálne
nosiče. K tomu je potrebné i kvalit−
né premietacie, zariadenie, ktoré
však vo V. Krtíši chýba. Ako na via−
cerých stretnutiach s občanmi po−
vedal primátor Ing. Dalibor Surkoš,
rekonštrukcia kina by stála približ−
ne 200 000,− eur. Mesto na to za−
tiaľ peniaze nemá a tak ostáva pri

starom type premietania. Filmov na
klasickom zázname je však stále
menej, preto je aj ťažšie vyberať
kvalitné filmy. Kým sa však bude
dať, a bude záujem aj zo strany di−
vákov, vo V. Krtíši o kino neprídu.  

Milovníci klasického kina o zábavu neprídu

Aby si ich milovníci
prírody mohli vy−
chutnať ešte viac,
postavia v Opave, a−
lebo lepšie poveda−

né v kopcoch nad Opavou, vyhliad−
kovú vežu.
Ako povedal starosta Ing. Pavel

Lekýr na túto stavbu sa im podarilo
získať peniaze z fondov a v súčas−
nej dobe prebiehajú potrebné úko−

ny pre začatie stavby. Vyhliadková
veža by mala byť vysoká 24 metrov
a určite poskytne krásne výhľady
do širokého okolia. Bude sa k nej
dať vystúpiť po náučnom turistickom
chodníku, ktorý povedie z obce až k
samotnej veži. Už len samotný vý−
stup z konca dediny k miestu, kde
bude stáť bude budúca vža stojí za
to. Milovníci prírody a pešej turistiky
sa teda majú na čo tešiť. 

Okrem maškarných plesov, fašiangových sprievodov,
bujarej veselosti a zábavy k fašiangovému času na ob−
ciach patrili aj zabíjačky. Na túto tradíciu chcú nadviazať
aj v Dolnej Strehovej, kde sa na túto, slovenských dedi−
nách tradičnú akciu, pripravujú v sobotu 2. 2. Približne od
10.00 hod budú pred obecným úradom rozvoniavať tra−
dičné zabíjačkové špeciality, ktoré si budete môcť vychut−
nať pri hudbe folklórneho súboru Prameň i kvalitnom vínku. 
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FEBRUÁROVÁ KUPÓNKA

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

Meno a priezvisko:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Adresa:

VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:

......................................................

Je tu opäť vaša obľúbená  kupónka, ktorá bude v každom mesiaci po−
zostávať z kupónov podľa počtu týždňov. Pravidlá sa oproti vlaňaj−
šku nemenia. Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu
kartu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie.
Tým ste splnili podmienku zaradenia do žrebovania o pekné vecné
ceny.                                                              VEĽA ŠŤASTIA!

FEBRUÁROVÁ
KUPÓNKA

č.1
kupón č.2

kupón č.3
kupón č.4

Podobne je na
tom aj Sklabiná.
Ako nám pove−
dala starostka
obce Bc. Marta
Kálovcová, v ob−
ci by potrebovali
opraviť obecné
komunikácie, kto−
ré sú po výstavbe

kanalizácie v zlom stave. Žiaľ, ani
po dvoch rokoch sa v agende mi−
nisterstiev neobjavila výzva na o−
pravu ciest v obciach. Podobná si−
tuácia je aj v odpadovom hospo−
dárstve. V obci by chceli vybudovať
skládku odpadu, ale ani na túto in−
vestíciu zatiaľ neboli zverejnené vý−
zvy. 

Na okraji obce však rekonštruuje

bývalú spoločensko−administratívnu
budovu družstva spoločnosť AGRO−
PEX, s.r.o., ktorej v súčasnej dobe
patrí. Rekonštrukčné práce by mali u−
končiť v jarných mesiacoch a mal by
tu byť penzión. Čulý stavebný ruch
však vládne aj vo vnútri areálu spo−
ločnosti, kde sa finišuje na výstavbe
bioplynovej elektrárne, ktorú by ma−
li v týchto dňoch kolaudovať.

Z kultúrno − spoločenských akcií
by v obci radi usporiadali pravidel−
né, každoročné podujatia. Deň ma−
tiek, Deň detí, Deň obce a uctili si
starších spoluobčanov. Všetko však
závisí od množstva financií. V čase
fašiangov však obyvatelia Sklabinej
bez plesu nezostanú. Zabaviť sa
môžu na plese, ktorý pripravuje
Telovýchovná jednota. 

Projekt je spolu−
f i n a n c o v a n ý
Európskou úniou
z Európskeho
fondu regionál−
neho rozvoja a
zo štátneho roz−
počtu Slovenskej
republiky. 
V rámci projek−

tu by chceli obnoviť chodníky oko−
lo pamätníkov významných osob−
ností, ktorí v obci pôsobili a majú tu
svoje korene a chceli by vybudo−

vať i novú autobusovú zastávku a
urobiť aj  ďalšie práce.  Cieľom je
zveľadiť celkový vzhľad obce a vy−
tvoriť pre miestnych obyvateľov a
návštevníkov kultúrne prostredie a
priestor na relax v centre obce.
Vo viacerých obciach nášho regi−

ónu bola v minulosti neodmysliteľ−
nou súčasťou zábavy aj kolkáreň.
Podobne aj v Kováčovciach si radi
zahrali túto hru a aj súčasný sta−
rosta Jozef Filip tu ešte kedysi hrá−
val kolky. Kolkáreň ešte dodnes
stojí, ale je v žalostnom stave.
Vedenie obce by ju rado obnovilo,
aby na jej dráhe znovu zahučali
padajúce kolky a obyvatelia si
mohli zašportovať tak, ako ich ot−
covia, alebo dedovia. 

Kováčovce sa už neodmysli−
teľne spájajú aj s jazdeckým
športom. V tomto roku to už bu−
de XXVI ročník Ipeľského pohá−
ra, ktorý bude 1.− 2. 6. 2013. 

Aj  v jednej z najmenších obcí okresu, v Suchom
Brezove, by radi urobili pre zlepšenie života obyvateľov
viacero potrebných prác. Ako však povedala starostka
Eva Pasiarová: "Budeme radi, ak vykryjeme  náklady
na prevádzku obce. V Suchom Brezove nie sú veľké
podniky, alebo početní živnostníci, ktorí by podporili
naše aktivity a musíme si vystačiť s tým, čo máme."

Napriek tomu občania S. Brezova bez tradičných podujatí nezostanú a
tešiť sa môžu aj na športový deň, ktorý obec organizuje zvyčajne v au−
guste.

Obecnému zastupiteľstvu v Kováčovcich a vedeniu obce na čele so
starostom Jozefom Filipom, sa podarilo získať v rámci projektu
Revitalizácie centier obcí  financie, z ktorých by radi skrášlili stred
obce. 

Obnovia stred obce

Suchobrezovčania môžu trénovať 

V našom okrese je plno krás a medzi ne patrí aj
Krupinská planina.

Výzvy zatiaľ neprichádzajú

Napriek zlej finančnej situácii sa obce v našom okrese snažia urobiť
pre svojich obyvateľov čo najviac. Žiaľ, nie vždy sa to darí, hlavne keď
obecná pokladňa zíva prázdnotou. 

Sprístupnia krásne panorámy

K fašiangom patrí zabíjačka

−Pripravil: P. GAŠPAROVIČ−

Ing. Dušan
Mališ

Ing. Pavel 
Lekýr

Jozef Filip

Bc. Marta
Kálovcová

Ing. Dalibor
Surkoš
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Stále máte možnosť prihlásiť va−
še dieťatko do tejto súťaže.
Pravidlá sú nasledovné: Do re−
dakcie nám prineste čo najkvalit−
nejšiu  fotografiu vášho dieťaťa,
jeho meno a vek a jeho krátku
charakteristiku − aké je vaše die−
ťa, čím je výnimočné, čo má rado
a čo nie, s čím sa najradšej hrá−
va. Nezabudnite pripojiť písomný
súhlas o zverejnení ich fotografie.
Môžete využiť aj elektronickú
poštu a všetky údaje spolu s fo−
tografiou pošlite na e−mail: inzer−
c i a . p o k r o k @ s t o n l i n e . s k .
Nezabudnite pripojiť aj telefonic−
ký kontakt. Detičky budú súťažiť v
dvoch kategóriách od 0 − 3 rokov
a od 3 − 6 rokov. O malých víťa−
zoch rozhodnete vy, svojimi hlas−
mi, teda počtom zaslaných kupó−
nov. Prvé tri deti v obidvoch ka−
tegóriách získajú od redakcie
pekné darčeky. 

Okatého chlapčeka Ákosa
Dolu z Kosihoviec, ktorý je
ďalším dieťatkom uchádzajú−
cim sa o titul Detská tvár
Pokroku 2012, prihlásila do sú−
ťaže jeho starká Marta. 

Ako nám o svojom vnúčikovi
povedala, Ákos sa narodil 28.
4. 2011 v Lučenci a je slnieč−
kom celej rodiny. Zo zvieratiek
má najradšej psíkov a najviac
ho bavia autá a traktory. 

Ákos, ktorý už začína rozprá−
vať, rád pomáha maminke pri
kúpaní svojho 4−mesačného

bračeka Zsombora.  A vraj,
najlepšie zaspinká s čajíkom a
s maminkinou nočnou koše−
ľou. Z jedál si pochutí na všet−
kom, spapá zeleninu aj ovocie,
ale najviac zbožňuje kinder čo−
koládu.  

Milí čitatelia, posielajte kupóny
svojim ratolestiam v súťaži
DETSKÁ TVÁR POKROKU.
Vystrihnite kupón s číslom dieťa−
ťa, ktoré si získalo vaše sympatie
a pošlite na adresu redakcie. V
prípade, že pošlete viacej kupó−
nov, stačí ich nalepiť na jeden pa−
pier a poslať v obálke poštou ale−
bo doniesť osobne v obálke (u−
šetríte na poštovnom). 

Súťaž o najsympatickejší manželský pár

Naša súťaž oslovila ďalší 
mladomanželský pár. 
Iveta Rumanová (rod.

Keťková) a Daniel Ruman 
spečatili svoje dlhoročné
priateľstvo manželským sľu−

bom 13. októbra 2012 v evanjelickom chráme v Záhorciach, odkiaľ o−
baja pochádzajú. Iveta (27) vyštudovala personálny manažment a mo−
mentálne pracuje v dopravnej spoločnosti. Má rada zvieratá, puzzle a
folklór. Daniel (32) sa zaoberá projektovaním drevostavieb a vo voľ−
nom čase neodolá futbalu (aj keď už viac−menej len pasívne).
Novomanželia žijú v útulnom byte vo Veľkom Krtíši, kde si spoločne
budujú svoje hniezdočko. Životné prekážky im pomáha prekonávať
vzájomná opora a viera v Boha. Svoje sympatie vyjadrite tomuto
manželskému páru zaslaním kupónu  na adresu našej redakcie.

Foto: MAŇA FOTO 

KUPÓN (I. kategória)
Manželia Iveta 

a Daniel RUMANOVCI

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  
ÁKOSÁKOS
DOLADOLA

Kategória: 0-3roky 

PRIEBE�NÉ PORADIE SÚ�A�E DETSKÁ TVÁR POKROKU 

KUPÓN  č. 1: JOHANN
ZAGRAPAN 

Kategória: 0 - 3 roky 2
1
5

KUPÓN  č. 2: EVKA
ĎŐRDÍKOVÁ 

Kategória: 0 - 3 roky

6
7

KUPÓN  č. 3: MARKUS
BITALA 

Kategória: 0 - 3 roky

2
4

KUPÓN  č. 4: SÁRA
LUCIA VARGOVÁ

Kategória: 0 - 3 roky

9
2

KUPÓN  č. 5: DAVIDKO
ANDREJKA 

Kategória: 0 - 3 roky

1
3

KUPÓN  č. 6: LUKÁŠKO
ORLAI 

Kategória: 0 - 3 roky

5

KUPÓN  č. 7: SVETLANKA
KOVÁČOVÁ

Kategória: 0 - 3 roky

0

KUPÓN  č. 8: MARIANKO
SKABELLA

Kategória: 0 - 3 roky

6
8

KUPÓN  č. 9: JAKUBKO
KANDA 

Kategória: 0 - 3 roky

8
4

KUPÓN  č. 10: LÍVIA
HAVLÍČKOVÁ

Kategória: 0 - 3 roky

2
4

KUPÓN  č. 11: MILAN
ALEX CHAMULA 

Kategória: 0 - 3 roky

KUPÓN  č. 12: NINKA
KOVAĽOVÁ

Kategória: 3 - 6 rokov

3
8

KUPÓN  č. 13: LILIANKA
HORVÁTHOVÁ

Kategória: 3 - 6 rokov

2
9

1

Týchto 14 usmiatych slniečok sa uchádza o titul Detská tvár Pokroku. Číslo v negatíve v kupóne znamená, koľko hla−
sov ktoré dieťa doteraz dostalo. Šance na výhru vášho favorizovaného dieťaťa zvýšite zaslaním kupónov. Počítame
aj tento uverejnený a v redakcii si môžete kúpiť niektoré kupóny zo starých čísel Pokroku − informujte sa na č.t.
047/48 303 42. 
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Kupón è. 2 (I. kategória)
Man�elia 

¼ubomír a Veronika
HRUŠKOVCI

Kupón è. 1 (I. kategória)
Man�elia 

Martina a Zsolt 
MELIŠOVCI

KUPÓN è. 3 (I. kategória)
Man�elia ANNA a IVAN

JÁNOŠÍKOVCI 

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

a Ing. Martin LACOVCI

KUPÓN è. 5 (I. kategória)
Man�elia Veronika

Milan NAVRÁTILOVCI

KUPÓN è. 6 (I. kategória)
Man�elia Zuzana 

a Roman KOVÁÈOVCI

KUPÓN è. 7 (I. kategória)
Man�elia Veronika 

a Alexander TÓTHOVCI

KUPÓN è. 8 (I. kategória)
Man�elia Miloslava 
a Matej KANDOVCI

KUPÓN è. 2 (II. kategória)
Man�elia Priska 

a Marián LÍŠKAYOVCI

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

a Ján ŠUHAJOVCI

KUPÓN è. 3 (II. kategória)
Man�elia Ru�ena 

a Ján FEKETEOVCI

KUPÓN è. 4 (II. kategória)
Man�elia Štefánia 

a Ján SELSKÍ

Prvé tri páry v obidvoch kategóriach získajú tieto ceny:

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

2X SVIETIDLÁ
podľa 

vlastného
výberu 

z predajne 
KA − PA  svietidlá,

Ul. nemocničná,
Veľký Krtíš 

v sume po 40 eur 

2x KOLEKCIU DÁMSKEJ 
A PÁNSKEJ KOZMETIKY

od ORIFLAME v sume po 50 eur
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,

Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 

Ak sa chcete prihlásiť do súťaže o Najsympatickejší manželský pár, ktorá má 2 kategórie ( do 3, a viac ako 20 rokov spoločného 
života) neváhajte a svoje fotografie prineste do redakcie do 15. februára 2013. Šance na výhru svojim favoritom zvýšite počtom

zaslaných kupónov, ktoré si zo starších čísel Pokroku môžete kúpiť priamo v redakcii. Informujte sa na č.t. 047/ 48 303 42. 

Doteraz prihlásené súťažné manželské páry 
s aktuálnym počtom hlasov (v krúžku) 

8 24 36 59

2 0 0 84

2 11 0 10
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Ráno sa prebudíte a postavíte
sa na nohy. Jednoducho vstane−
te z postele a stojíte na
VLASTNÝCH. Nič zvláštne. Úpl−
ne bežný a každodenný rituál.
Nie však pre každého...

Pre 15 ročnú Aničku to až taká
prirodzená vec nie je. Od narode−
nia trpí telesným i mentálnym po−
stihnutím.Problémy u nej začali
predčasným narodením v 35. týž−
dni tehotenstva. Diagnóza znela:
DMO (DETSKÁ MOZGOVÁ OBR−
NA, quadruspastická forma). Tri
písmená, ktoré vám zmenia život.
K horšiemu.

Neviem, či bolo ťažšie tieto slová
ozývajúce sa nemocničnými chod−
bami zo všetkých počúvať alebo sa
ich snažiť chápať. Dar do vienka?
Hmm... Jednoducho realita, s kto−
rou sa mladá rodina musela popa−
sovať  
"Do šiestich rokov sme navšte−

vovali rehabilitačné centrum
Petra Dvorského Harmony v
Bratislave. Chodili sme tam pra−

videlne, štyri krát ročne.
Týždenný pobyt nás vtedy vy−
šiel na 5.000 Sk. Na ďalšie reha−
bilitácie v tomto zariadení sme
už nemali finančné prostriedky,"
spomína na začiatky mama Danka.
Anička podstúpila aj dve operácie
na ortopedickom oddelení v ČR.
Keďže to bolo zahraničie, všetko si
hradili z vlastných finančných pro−
striedkov. Hoci ich to stálo veľa ú−
silia, odriekania a nejednu prepla−
kanú noc, nevzdali sa. Veď bojo−
vali a bojujú o lepší zdravotný stav
svojho dieťaťa. Vlastne už iba boju−
je. Mama Danka ostala sama. Otec
už roky nejaví o Aničku a jej 22
ročného brata Jakuba žiaden záu−
jem. Žiaľbohu, aj takto sa niektorí
otcovia postavia k rodinným prob−
lémom. Mama však musí bojovať
ďalej, hoci niekedy je tento boj na
hranici ľudských síl. Nevzdáva sa!
Nie kvôli sebe, ale kvôli svojim de−
ťom!

Anička dnes navštevuje Špeciál−
nu základnú školu. Pohybovať sa
môže len s pomocou kompenzač−

nej pomôcky, tzv. barly, ktorú si tla−
čí pred sebou. Školu reprezentuje
v rôznych recitačných súťažiach.
Je veselá a život berie tak, ako jej
to sám nadelil. Chcela by toho o−
mnoho viac, chcela by byť zdravá
alebo aspoň zdravšia, no je vďač−
ná aj za to málo, čo má. 
Začiatkom minulého roku po prvý
krát navštívila ADELI centrum v
Piešťanoch, kde vraj robia zázraky.
A tento krát sa šťastie usmialo už
aj na nich. Mama hovorí o neopí−
sateľnej radosti, keď počula slová:
"Je šanca samostatnej chôdze".
Po dlhom, dlhom čase pozitívna
správa.

Ostávalo už "len" vyriešiť jeden
problém − financie. Prvý pobyt ich
stál 3.000 eur, čo je pre rodinu,
ktorej živiteľom je len matka, pobe−
rateľka opatrovateľského príspev−
ku, množstvo financií. A tu je pries−
tor pre nás všetkých − POMÔŽME.
Pomôžme Aničke absolvovať ďal−

ší pobyt v ADELI centre. Pomôžme
15 ročnému dievčaťu ŽIŤ  ŽIVOT
NA VLASTNÝCH  NOHÁCH.

Ď A K U J E M EĎ A K U J E M E
č. účtu: 5036409089/0900č. účtu: 5036409089/0900

Prispieť môžete aj hotovosPrispieť môžete aj hotovos−−
ťou v predajni TIWA na Nám.ťou v predajni TIWA na Nám.
A.H. Škultétyho vo V. krtíšiA.H. Škultétyho vo V. krtíši
osobný kontakt: 0905 414 050 osobný kontakt: 0905 414 050 

−  −  RADOMÍR WÁGNERRADOMÍR WÁGNER
(autor myšlienky)(autor myšlienky)

Jeden príbeh zo života, jeden život, ktorý potrebuje POMOC. Prosím, pomôžte...

Žiť život na vlastných nohách

Nádej, že by Anička mohla 
samostatne chodiť svitla 

v ADELI centre v Piešťanoch

Hoci Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Želovce vznikla len ne−
dávno, má už za sebou množstvo
kultúrno − spoločenských aktivít. Jej
členovia sa aktívnee zapojili do kul−
túrno − spoločenského diania v ob−
ci a po viacerých úspešných akci−
ách nezaspali na vavrínoch, ba
práve naopak, ešte s väčšou chu−
ťou sa pustili do ďalších aktivít.

Na sklonku  roka 2012 sa spoloč−
ne stretli dôchodcovia a členovia
organizácie s niekoľkými vzácnymi
hosťami, medzi ktorých patrila aj
Mgr. Mária Hroncová, predsedníč−
ka Okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov V. Krtíš, aby spoločne
strávili jedno sobotňajšie popolud−

nie v príjemnom prostredí reštaurá−
cie Fontána. 

Zima k nám zavítala v plnej kráse
a je dobré, že dlhé večery môžeme
pobudnúť medzi priateľmi a spolu
sa zabaviť, alebo sa len tak poroz−
právať a zaspomínať si. Tak sa sta−
lo aj  29. decembra, keď sa  asi 50
dôchodcov zabavilo pri príjemnej
hudbe a výbornom občerstvení.
Spoločne navarili chutný guľáš, ši−
kovné gazdinky napiekli koláčiky, a
samozrejme, nezabudli ani na tra−
dičný zimný nápoj − voňavý punč. 

Starší i mladší, proste všetci sa
príjemne zabavili. Spievali a tanco−
vali pri rezkých tónoch  skupiny
Szolósi− bend  zo Šiah. Je obdivu−
hodné, že v dnešnej ťažkej dobe e−

xistuje ešte  spolupatričnosť a vzá−
jomná nezištná pomoc. Nie nadar−
mo sa hovorí, že kde je vôľa, tam je
aj cesta a aj spôsob. To presne
platí aj pre členov Jednoty dôchod−
cov v Želovciach pod vedením
Dezidera Máťáša.        

ZO Jednota dôchodcov v Želov−
ciach je veľmi vďačná za spoluprá−
cu a za akúkoľvek pomoc, ktorú
poskytuje starosta obce Želovce. V
neposlednom rade poďakovanie
patrí aj reštaurácii Fontána a všet−
kým sponzorom, ktorí  prispeli na
toto podujatie a tým umožnili zdar−
ný priebeh milej akcie.  

− MARIKA JADROŇOVÁ − 

Jednota dôchodcov v Želovciach žije aktívnym spoločenským životom

Keď má človek
k človeku bližšie  

Najmladšie členky  ZO JDS −  vždy ochotné pomôcťPredseda  ZO JDS−Želovce
Dezider Máťáš  a Anna

Kiškováčová pri otváraní
podujatia

Predsedníčka Okresnej rady JDS  Mgr. Mária Hroncová (vľavo) 
a členky výboru  ZO JDS Želovce


