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19. 2. Stella z V. Krtíša, 21. 2. Alexandra z D.
Plachtiniec, 23. 2. Maximilián z V. Zlievec, 25.
2. Melánia z Neniniec 

Narodili sa

1. 3. Ján Tvrdý, 5. 3. Mária Juhásová, 6. 3.
Helena Dingová, Mária Figová, Jaroslav
Donoval, 7. 3. Elena Bónová, 8. 3. Mária
Rusňáková, 9. 3. MUDr. Anna Eliášová 

Jubilujúci
Veľkokrtíšania

Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za účasť na poslednej

rozlúčke s mojim drahým manželom 
PAVLOM MÄSIAROM

zo Slovenských Ďarmôt, 
ktorý nás opustil 16. 2. 2013 

vo veku 76 rokov. 
Ďakujeme za kvetinové dary 

a prejavy sústrasti. 
Osobitne ďakujeme za obetavú lekársku

starostlivosť poskytnutú v posledných chvíľach jeho života 
v nemocnici vo Veľkom Krtíši. Smútiaca manželka s rodinou.

Neodchádza ten, kto 
zostáva v našich srdciach

"Ťažko je bez Teba, smutno je nám
všetkým, nič je také, ako bolo 

predtým. Už niet návratu, 
ani nádeje, len cesta k hrobu nás

k Tebe privedie." 
Ani päť rokov, ktoré uplynuli od Tvojho

odchodu, nezmierili náš veľký žiaľ. 
S láskou a úctou navždy spomíname 

na nášho drahého 
ONDREJA GÁBORA z Veľkého Krtíša, 

ktorý nás opustil vo veku 53 rokov 2. 3. 2008. 
Nikdy nezabudneme: manželka a deti Veronika,

Dušan a Pavol, ako aj ostatná celá rodina a známi. 

Niet nádeje 
na návrat

"Jediné srdce na svete sme mali, ktoré
dokázalo nás milovať. Aj keby láskou
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa viac−
krát. Odišlo, zmĺklo, išlo spať. Tak krát−
ky bol život Tvoj, tak krátka bola radosť
naša, prečo ten osud k Tebe taký krutý
bol, mama. Milovali sme Ťa, Ty si milo−
vala nás, tú lásku v našich srdciach ne−
zničí ani čas." 

Dňa 7. 3. 2013 bude tomu 10 rokov, 
kedy nás opustila naša drahá mamička, 

manželka, sestra a dcéra 
EDITA SUJOVÁ z Veľkého Krtíša. 

Stále spomínajú a nezabúdajú: manžel Marian, mamka Elenka,
synovia  Boris a Marian s rodinami, dcéra Stanislava s rodinou,

sestry Elenka a Erika s rodinami, bývalí kolegovia zo ZUŠ
vo Veľkom Krtíši, ostatní príbuzní, priatelia a známi.

Lásku v našich 
srdciach nezničí ani čas

Zaplakali oči, srdce puklo bôľom, keď
sme Ti, starká, museli dať zbohom. 

Dňa 5. 3. 2013 si pripomenieme 
2. smutné výročie, ako nás navždy 
opustila naša milovaná stará mama 

TERÉZIA LAPINOVÁ 
z Kamenných Kosíh. 

S láskou a úctou spomínajú: vnuk Ivan
s rodinou a dcéra Margita s rodinou.

Starká, veľmi 
nám chýbaš

4. 3. Kazimírom, 5. 3. Fridrichom, 6. 3.
Radoslavom a Radoslavám, 7. 3.

Tomášom, 8. 3. Alanom a Alanám, 9. 3. Františkám, 10. 3.
Branislavom, Bronislavom a Brunom 

Blahoželáme

22. 2. Pavel Bella, nar. v r. 1940 z Lešti −
Kamenného vrchu, Jozef Pálfi, nar. v r.
1942 z Vrbovky, 25. 2. Margita Colotková,

nar. v r. 1931 z V. Krtíša, MUDr. Ján Golian, nar. v r. 1952 zo Selian,
27. 2. MUDr. Emil Terem, nar. v r. 1932 z V. Krtíša, Gabriela
Fábryová, nar. v r. 1921 zo Záhoriec − Seleštian 

Opustili nás

Nech Ťa úsmev sprevádza 
a srdce radosťou Ti búcha

Dňa 5. marca oslávi svoje okrúhle 
narodeniny ĽUBICA MÄSIAROVÁ

z Príbeliec. 
"Dnes krásny sviatok máš, už
60 rokov život spoznávaš. Život 

Ti dal, či dosiaľ dať Ti mal, niekto 
Ťa potešil, niekto oklamal. 
Len to najkrajšie, čo život 

môže dať, chceme Ti pri Tvojom 
jubileu zaželať. Nech slza bolesti tvár
Ti nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech

sa Ti chrbtom otáča.
Nech len zdravie,

šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života."

Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku Ti želajú
švagriná Vlasta s rodinou a švagriná Maňa.−

POĎAKOVANIE
V Novohradských novinách

MY (číslo 44/12) som sa dočí−
tala o smutnom príbehu pod
názvom "Helene opäť hrozí vä−
zenie". Príbeh bol veľmi dojíma−
vý, a o to viacej má zaujal, na−
koľko Helenka pochádza  z na−
šej obce Čelovce. Nemohla som
k nemu ostať ľahostajná, ale ani
moja dcéra, ktorá s ňou chodila
na ZŠ. Preto začala hneď konať,
ale kým zohnala na ňu kontakt,
prešiel určitý čas. No keď zisti−
la jej adresu, tak spolu s man−
želom a s pomocou dobrých a
ochotných Čelovčanov sa jej
podarilo pomôcť Helenke so za−
riadením izby a jej vybavením.

Preto by som sa touto cestou
v mene Heleny chcela poďako−
vať. Pomohli: Ing. Daniel Bukov,
Ján Bukov s rodinou, Ján
Miháľkin ml., s rodinou, Ing.
Dušan Sľúka s rodinou, Ján
Miháľkin, st., s manželkou, Ján
Ľalík s manželkou, Pavel
Tomčík s manželkou, Vierka
Petrovkinová, Mirko Valach s
rodinou, Pavel Kováč z Cerova.
Všetkým týmto rodinám patrí
srdečné ďakujeme, lebo v sta−
rosti o šťastie druhých nachá−
dzame vlastné. 

− DARINA MARTINOVICOVÁ,
Čelovce −
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Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. 
Zápis v nej zlatým písmom hlása, že otec čestne svoj život dožil.  

Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva. V pamäti
našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá. 

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás 22. februára 2013
navždy opustil náš milovaný PAVEL BELLA, narodený 4. 11. 1940  

v Podkriváni, bytom Lešť − Kamenný Vrch. Náš drahý ocko a starký 
poslednýkrát vydýchol po dlhej a ťažkej chorobe po dvojmesačnej

hospitalizácii vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n.o., vo V.Krtíši. 
Posledné zbohom sme nášmu milovanému 

dali 25. februára na dačovlomianskom cintoríne. 
Nikdy nezabudnú a vždy budú s láskou spomínať:

Syn Pavel s manželkou Ľubicou, syn Dušan s manželkou Janou,
vnúčatá Pavel, Ján, Dušan a Dorotka 

Už spí svoj večný sen Úvodník (nielen) 
Pre ženy od Ruženy  

Kedysi uzná−
vaný a obľúbe−
ný, neskôr za−
znávaný a zatra−
covaný sviatok
MDŽ je tu zas.
Už sú v nená−
vratne typické
socialistické o−
slavy s oblože−

nými chlebíčkami, lacným vínom a
jednotným darčekom z "eróha".
(Pre mladú generáciu, ktorá  netu−
ší, čo to ROH môže byť, uvádzame,
že to bolo Revolučné odborové
hnutie, z ktorého členských prí−
spevkov sa robili rôzne oslavy, ale
sa aj financovali domáce a zahra−
ničné rekreácie. Keď si uvedomí−
me, že nie každý si v súčasnosti
môže dovoliť peknú (a hlavne ná−
kladnú) dovolenku, tiež mali tí "ro−
hatí" niečo do seba a s nostalgiou
na nich skôr narodení spomínajú.  

Časy sa zmenili a kedysi typické
klasické socialistické oslavy MDŽ,
vystriedali firemné posedenia ale−
bo večierky, niekedy také nákladné
a krásne pripravené, že vyrážajú
dych. Miesto chlebíčkov prinesú
keteringové spoločnosti celú škálu
dobrôt od výmyslu sveta. Klasické
utierky na riad alebo osúšky (ktoré
sa napokon v domácnostiach vždy
zišli, a nedali by sa s čínskymi ani
len porovnať) vystriedali originálne
ale neskutočne drahé darčeky − po−
čnúc drahými parfumami až po
rôzne poukazy do wellness, či  do−
konca na niekoľkodňové letecké
výlety končiac. Samozrejme, osla−
va aj výber darčeka závisí nielen
od portfólia firmy, ale aj od ochoty
majiteľov niečo výnimočné ženám
(výnimočným aj tým ešte výnimoč−
nejším) darovať. 

Nech to už bude 8. marca tento
rok na vašom pracovisku menšia
alebo väčšia oslava, myslite na to,
čo nás ženy predsa len vždy naj−
viac poteší. Kvietok. A opäť nemu−
sí ísť o okázalé orchidee, antúrie,
strelície, ale celkom postačí aj ma−
lá kytička snežienok alebo fialiek,
o ktorých Edith Piaf  povedala:
"Ceňte si muža a gesto, ktorým
vám podaruje kytičku fialiek. To si
najskôr všimne váš "lačný" pohľad
po malých fialových hlávkach za−
balených v novinovom papieri.
Potom dlho loví drobné po vrec−
kách ...až napokon príde to hrdin−
ské gesto, keď muž podíde ku kve−
tinárke a pošepká jej : "Kytičku pre
moju milú". 
Takže milí páni, nemusíte mať na
sviatok žien pripravené tučné kon−
to v banke, nemusíte nosiť drahé
kytice či bonboniéry − celkom po−
stačí rada malej ženy − veľkej  spe−
váčky s fialkovými očami ...

− RUŽENA HORNÁČEKOVÁ−

Žiakov 4. B triedy Základnej ško−
ly na Námestí A. H. Škultétyho vo
V. Krtíši s triednou učiteľkou Mgr.
Máriou Sokobovou  privítala v
priestoroch knižnice Anna
Kubíniová. Najskôr v krátkosti de−
ťom predstavila spisovateľa Fraňa
Kráľa a pripomenula, že približne
dva roky pôsobil ako učiteľ v ma−
lej dedinke Peťov. Do tohto pro−
stredia zasadil aj časť deja svojho
románu pre deti Čenkovej deti. 

Vetu za vetou čítali deti kapitolu
z tohto románu Na Pustatine a
pozorne počúvali o ťažkom živote
malej Hanky Čenkovie. V ťažkej
službe v tvrdej sedliackej rodine
veru nemala ľahký život. Malé,
sotva 12− ročné dievča muselo ro−
biť aj tie najťažšie práce. Často o
chlebe a vode, alebo aj bez neho,
v zime, či v blate. Po prečítaní ce−
lej kapitoly sa deti s A. Kubíniovou
rozprávali o ťažkom údele pracu−
júcich detí, čo v medzivojnovom
období v minulom storočí pocítili
mnohí ich vrstovníci aj z nášho re−
giónu. Najviac ich zaujalo trápe−
nie Hanky, ktoré v službe musela
znášať, že musela zvládať úlohy
dospelých paholkov. A to často
iba o paprikovej polievke, suchom
chlebe a vode v chatrnom odeve. 

Smutné čítanie 
o malej Hanke 

Malých čitateľov príbeh ich ro−
vesníčky Hanky zaujal, i keď to
bolo podľa nich smutné čítanie.
Niektorí si aspoň približne vedeli
predstaviť jej prácu, pretože ako

povedali, aj oni doma pomáhajú
rodičom, alebo starým rodičom pri
prácach so zvieratkami, alebo v
záhrade. Dozvedeli sa niečo nové
o živote v  našom regióne, o živo−
te v zabudnutom kúte, ktorému,
povedané perom Fraňa Kráľa:
"...Pán Boh nenadelil ani meter
koľajníc." 
Žiaci radi chodia na podobné po−

dujatia, ktoré pre nich pracovníci
knižnice pripravujú. Zoznámia sa
tu s novými, krásnymi knižkami,
so zaujímavými autormi, zdokona−
lia sa v čítaní  a získajú aj dobrý
vzťah ku knihám. Aj títo štvrtáci,
ako nám to povedala ich triedna
učiteľka Mgr. M. Sokobová, radi
čítajú. Potvrdili to aj tým, že hneď
po skončení podujatia sa vybrali
vypožičať si nové knihy. Mnohí z
nich sú pritom pravidelnými ná−
vštevníkmi knižnice. A to je aj
hlavným cieľom podobných podu−
jatí. Vypestovať u detí lásku ku
knihám, lásku k čítaniu. Už teraz
sa môžu žiaci základných škôl z
v. Krtíša tešiť na podobné poduja−
tia, ktoré pre nich pracovníčky
knižnice nie iba v marci − mesiaci
knihy pripravujú. Najbližšie to bu−
de tematické podujatie o našom
najväčšom slovenskom rozprávka−
rom Pavlovi Dobšinskom. V tomto
roku si 16. marca pripomenieme
185. výročie jeho narodenia.         

−red−

Deti na knihy a čítanie nezanevreli
Aj keď je náš okres pomerne malý, je bohatý na osobnosti, ktoré
sa v našom regióne  narodili, alebo tu pôsobili. Jedným z nich bol
aj medzivojnový básnik, prozaik socialistického realizmu a politik
Fraňo Kráľ. V tomto roku si pripomíname jeho 110. výročie naro−
denia (9. marca). Aj preto, a hlavne kvôli tomu, že pôsobil v na−
šom regióne, z ktorého čerpal námety pre svoje romány, najmä
pre deti, pripravili pracovníci Knižnice Augusta Horislava Škulté−
tyho vo Veľkom Krtíši pre žiakov základnej školy zážitkové čítanie
z jeho knihy Čenkovej deti. 

A. Kubíniová rozprávala žiakom
o ťažkom údele pracujúcich detí

v medzivojnovom období

Malých čitateľov zaujal príbeh ich rovesníčky Hanky Čenkovie
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ľadať si prácu v dnešnej dobe
vôbec nie je jednoduché, a
čím viac spôsobov, ako si to−

to uľahčiť sa nájde, tým lepšie.
Práve preto je aj veľtrh práce
Profesia Days, ktorý sa tento rok
konal už po štvrtýkrát, výnimočným
a nesmierne obľúbeným  poduja−
tím. Kde inde totiž môžete na jed−
nom mieste stretnúť viac než 80 fi−
riem, z ktorých každá ponúka prá−
cu a do svojich radov hľadá tých
správnych ľudí? Kde inde možno
zozbierať informácie priamo od ľu−
dí, ktorí už vo vybranej spoločnosti
pracujú? Kde inde si okrem hľada−
nia práce môžete otestovať svoje
jazykové, počítačové či iné znalos−
ti, naučiť sa, ako si napísať správny
životopis a zaujímavý motivačný
list, ako sa na pracovný pohovor
do detailov pripraviť a to najdôleži−

tejšie, ako sa stať pri hľadaní práce
úspešným. To všetko a ešte omno−
ho viac sa vmestilo do dvoch dní,
za ktorých organizáciou stojí najna−
vštevovaniejšia internetová stránka
s pracovnými ponukami, www.pro−
fesia.sk.
Aj tím Technogymu prišiel na veľ−

trh práce do Bratislavy s mladým
dynamickým tímom, práve za úče−
lom nájsť tých správnych ľudí na
voľné pracovné pozície a najmä
mladých absolventov vysokých
škôl, ktorým Techno−
gym ponúka možnosť,
ako sa stať úspešným
a rozbehnúť svoju ka−
riéru tým správnym
smerom. A to, že ľudí
zaujímajúcich sa o
Technogym, hoci sa
závod nenachádza v

Bratislave, je dostatok, potvrdzuje
aj množstvo zozbieraných životopi−
sov a e−maily neustále prichádza−
júce  do firemnej schránky. 

Samotný veľtrh práce je aj o pre−
zentovaní samotnej spoločnosti, a
v tomto smere bol Technogym ten−
to rok jeden z najlepších a najzau−
jímavejších. Okrem množstva pre−
zentačných predmetov si tentokrát
"žltý tím" so sebou priniesol aj dva
stroje, vyrobené v závode v Malom
Krtíši, ako ukážku toho, že skutoč−

ne vyrábame produkty, ktoré sú
tým najlepším, čo si zákazník mô−
že dopriať. A ktoré končia na tých
najkrajších miestach na svete, na
čo boli pracovníci Technogymu, re−
prezentujúci v Bratislave svoju
spoločnosť, aj patrične hrdí. A naj−
mä vo chvíľach, keď bolo na ná−
vštevníkoch vidieť neuveriteľný zá−
ujem, prekvapenie a uznanie pre
prácu, ktorú v Malom Krtíši ľudia
vykonávajú. A to bolo možné vidieť
nepretržite počas oboch dní
Profesia Days. 

Pri porovnaní všetkých ročníkov,
na ktorých sa zatiaľ Technogym so
svojim tímom zúčastnil, možno bez
pochybností konštatovať, že ne−
ustále zlepšovanie vidieť aj v ob−
lasti prezentovania spoločnosti.
Technogym, totiž ako jeden z mála
prezentoval aj zdravý životný štýl
založený na pozitívnom prístupe a
najmä pravidlenom pohybe, čo čím
ďalej, tým viac, zaujíma aj ľudí na
celom Slovensku. Prezentovať
spoločnosť Technogym bolo v
týchto dňoch pre "žltý tím" skôr
prestížou ako prácou. Preto všetci
veria, že do tohto tímu pribudnú tí
správni ľudia, plní nadšenia, opti−
mizmu a chuti pracovať.

−zk−

TECHNOGYM opäť na veľtrhu práce 
Profesia Days v Bratislave! 
A tentokrát bol viac než výnimočný! Štvrtý ročník pravdepodobne najznámejšieho veľtrhu práce na
Slovensku, Profesia Days, sa konal v dňoch 20. − 21. februára 2013 v bratislavskej Incheba Expo Aréne.
Tisícky ľudí, ktoré prešli bránami Incheby, aktívne hľadali prácu, zaujímali sa o pracovné pozície
a spoznávali rôzne spoločnosti na celom Slovensku.  Technogym, s jedným z najkrajších stánkov na
celom veľtrhu práce, pri takejto príležitosti, samozrejme, nemohol chýbať! 

Najobľúbenejším stánkom 
zabávača − maskota Profesie

− bol zaručene Technogym

Tím Technogymu, ktorý firmu reprezentoval v Bratislave

Dievčatá Technogymu prezentovali 
spoločnosť najlepšie ako bolo možné J

Pracovalo sa náročne a vďaka 
záujmu ľudí takmer nepretržite

Produkty ale i pracovné pozície
v Technogyme návštevníkov

skutočne zaujímali

H
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ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

Lekárne v meste V. Krtíš: 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.: 

4. 3. Dr. MAX (v nemocnici)
5. 3. AQUA VIVA (Ul. SNP)
6. 3. BELLADONNA (Ul. SNP)
7. 3. ČIERNY OROL (Nemocničná ul.)
8. 3. PANACEA (pri stomatológii)
9. a 10. 3.  BIELY LEV (Banícka ul.)

" KRYTÁ PLAVÁREŇ A
POSILŇOVŇA

Pondelok 14.00 − 20.00 h., Utorok
− Piatok 9.00 − 20.00 h., Sobota −
Nedeľa 10.00 − 20.00 h. Pokladňa
do 19.00 h. Tel. č. 047/48 308 19

" ŠPORTOVÁ HALA
Pondelok − Piatok 7.30 − 21.00 h.,
Sobota − Nedeľa 8.00 − 21.00 h.
Tel. č. 0904 335 750

" ZIMNÝ ŠTADIÓN
Pondelok − Piatok 17.00 − 18.30 h.,
Sobota − Nedeľa 14.30 − 16.00 h.,
17.00 − 18.30 h.
Otváracie hodiny sú platné od 14.
1. 2013 pre Zimný štadión až do
konca sezóny. 

Otváracie hodiny
v športových 
zariadeniach 

v meste V.Krtíš 

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155
l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Užitočné telefónne čísla

Máte alergie alebo zníženú
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš

ponúka svoje odborné 
zdravotné služby vo svojom

zariadení AMBULANCIA 
KLINICKEJ IMUNOLÓGIE 

A ALERGOLÓGIE
MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš

Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať
na telefónnom čísle 0903 052
666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.

KUPÓN  
NATÁLIA NATÁLIA 

CELLENGOVÁCELLENGOVÁ
Kategória: 0-3roky 

Detská tvár Pokroku 2012

&

Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom

vo V.Krtíši vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu 

FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie 

novej pobočky v Lučeneci.
Svoje štrukturované životopisy
s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: 
mpavlovova@wustenrot.sk 
najneskôr do 31.3.2014.

Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom

vo V.Krtíši vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu 

WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši.
Garantovaný mesačný príjem min.
600 eur� + výkonnostné odmeny.

Svoje štrukturované životopisy
s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: 
mpavlovova@wustenrot.sk 

Súťaž o najsympatickejší manželský pár

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,
V.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 

"Život je vtedy krásny, keď sa dvaja ľudia majú radi a zdie−
ľajú všetky životné prekážky." Týmto krédom sa v živote ria−
dia manželia ŠTEFAN a LENKA CELLENGOVCI z Veľkého
Krtíša, ktorí sa rozhodli prihlásiť do súťaže o Najsympatickejší
mladomanželský pár.  Štefan s Lenkou sa spoznali pred ôsmi−
mi rokmi na chirurgickom oddelení vo veľkokrtíšskej nemocnici.
Svadbu mali pred dvomi rokmi 11. decembra na Mestskom úra−
de vo Veľkom Krtíši. Manželia Cellengovci majú dvojročnú dcér−
ku Natáliu a už 11. marca očakávajú druhý prírastok do rodiny.
Medzi ich spoločné záľuby patrí spoznávanie pekných miest a
zákutí po celom Slovensku a tiež prechádzky s deťmi. 

KUPÓN 
(I. kategória)

Manželia Lenka 
a Štefan Cellengovci

V súťaži Detská tvár
Pokroku 2012 súťaží aj
dcérka mladomanželov

Cellengovcov
(ktorých predstavujeme
na tejto strane v súťaži

o najsympatickejší 
manželský pár)

NATÁLIA CELLENGOVÁ, 
ktorá 10. 3. 2013 dovŕši
dva rôčky. Natálka veľmi
rada šantí, kreslí a nieke−
dy robí zle svojmu o šesť
rokov staršiemu strýkovi.
Natálka sa teší, keď pôjde
do škôlky, ale hlavne na
sestričku, ktorá sa má čo−
skoro narodiť. Natálkinou
obľúbenou plyšovou
hračkou je psík Toby a
jej obľúbeným zvierat−
kom je exotické zviera
leguán zelený, ktorého v
rodine chovajú. 

Súťaž Detská tvár Pokroku je už 
uzavretá, svoje detičky už ďalej neprihlasujte.



8 / 4. marec 2013

"Uvidíme o čo budú mať mladí
ľudia záujem. Na konci školské−
ho roka a aj na konci prázdnin
im robíme diskotéku" − povedala
starostka obce Darina Huďanová.
V obci majú 56 detí od 0 do 15 ro−
kov, 20 stredoškolákov a 10 vyso−
koškolákov. "Mladí môžu navšte−
vovať Klub Bar a počítačové
centrum, ktoré máme zriadené
od roku 2004 a môžu sa v ňom
bezplatne pripájať na internet.
Keďže sme kúpili wifi zariade−
nie, poslanci odsúhlasili mož−
nosť bezplatného pripojenia pre
všetkých. Podmienkou je do−
niesť si vlastný počítač, notebo−
ok alebo tablet. Internet sa nám
podarilo do obce doviesť minulý
rok. Sme radi, lebo predtým sme
mali problém kvôli obmedzeným
kapacitám. Teraz nám internet
spravuje firma VK NET z V.
Krtíša" − dodala Darina
Huďanová. 

Výstavba plynovodu
sa niektorých

Malozlievčanov 
dotkne

Z investičných akcií si v Malých
Zlievciach na tento rok naplánova−
li rekonštrukciu verejného miestne−
ho rozhlasu, ktorú urobia z peňazí
nadácie SPP. Taktiež chcú v obci
budovať chodníky. A od marca by
sa v tunajšej obci malo začalo pra−
covať na realizácii plynovodu.
"Plynovod pôjde cez náš katas−
ter poza obec. Dotkne sa to
hlavne tých občanov, ktorí ob−
hospodarujú poľnohospodársku
pôdu, pretože to pôjde cez ich
pozemky.  Pocítia to najmä tí o−
byvatelia, ktorí už majú zasiate a
obrobenú pôdu. Najskôr pri  pr−
vých sedeniach odzneli proti vý−
stavbe námietky, ale potom boli
podpísané súhlasné stanoviská,
že sa plynovod môže realizovať"
− vysvetlila starostka Darina
Huďanová. 

Znova otvoria útulok
pre deti

V uplynulých dňoch prebiehali na
všetkých základných školách zápi−
sy detí do 1.ročníkov. Predškoláci
z Malých Zlievec išli na zápis so
svojimi rodičmi do škôl do okolitých
obcí, nakoľko v M. Zlievcach ZŠ s
MŠ nemajú. Podľa slov starostky
obce Dariny Huďanovej, MŠ tu
fungovala do roku 2001. A približ−
ne tri roky za starostovania Jozefa
Filkusa tu fungoval aj útulok pre
deti od 2,5 do 6 rokov. No potom

sa zrušil, pretože malé deti odrást−
li a začali chodiť do ZŠ. Viac po−
rozprávala Darina Huďanová: "Na
nedávnom obecnom zastupiteľ−
stve sme mali požiadavku od
mamičiek, aby sa znova takéto
niečo zriadilo. Po prehodnotení
sme sa rozhodli, že by sme ho
zriadili v priestoroch obecnej
knižnice. A od marca alebo aprí−
la by sme chceli toto zariadenie
otvoriť. Uvidíme, koľko detí nám
rodičia prihlásia. Vlani sme mali
na uvítaní do života spolu se−
dem detí. Je to veľmi pekné čís−
lo pre takú malú obec. Je vidieť,
že sa nám pôrodnosť zvýšila a
detičky nám pribúdajú. Som to−
mu veľmi rada. Uvidíme, či sa
nám náš zámer  podarí zrealizo−
vať".  

Čo vypestujú, 
popredajú   

Najstaršou obyvateľkou Malých
Zlievec je Etela Ferencová, ktorá
bude mať v septembri 90 rokov. Je
to už ležiaca pani, o ktorú sa stará
jej dcéra. Mladí ľudia, ktorí tu žijú a
predtým pracovali mimo okresu, sa
vrátili domov po tom, ako sa im na−
rodili bábätká. V obci je niekoľko
malých podnikateľov, ktorí sa ve−
nujú rôznej podnikateľskej činnosti.
Na kvalitnej úrovni robí masáže
masérka Mária Marková. V obci
poskytujú menšie služby ako kose−
nie a rôzne murárske práce. V
Malých Zlievcach nájdete obchod
s potravinami a pohostinstvo a tak−
isto poľnohospodárske družstvá,
ktoré obhospodarujú Suché
Brezovo a Veľký Lom.
Zaujímavosťou je, že v obci majú
sad drobného ovocia, ktoré aj pre−
dávajú. "Vlani sme vysadili 200

nových koreňov sadeníc čier−
nych ríbezlí. Ovocie sa nám po−
darilo veľmi dobre predať. Už te−
raz na jar chceme zasadiť ďalšie
sadenice. Máme tiež 5 radov
malín, ktoré idú na odbyt tiež
celkom dobre, ale pri tomto o−
vocí je problém s jeho dozrieva−
ním. Maliny,  v porovnaní s rí−
bezľami dozrievajú postupne a
skôr podliehajú skaze" − vysvetli−
la starostka obce Darina
Huďanová. Z čiernych ríbezlí si do−
robili víno, robili tiež džemy a v
malom množstvo ovocie aj zmra−
zovali. Vlani vypestované ovocie
popredávali na poľovníckych dňoch
v Modrom Kameni a vinobraní vo
Veľkom Krtíši, kde mnohým chutili aj
domáce pečené koláče, ktoré napie−
kli šikovné Malozlievčanky. 

Folklór má v Malých
Zlievcach zelenú  

Minulý rok mladé ženy a dievča−
tá z Malých Zlievec založili folklór−
ny súbor. Prvýkrát vystúpili na po−
sedení s dôchodcami a v premiére
odspievali pásmo ľudových piesní.
V lete vystúpili na obecných osla−
vách v obci s divadlom Kubo. Ako
sa vyjadrila starostka obce Darina
Huďanová, je dobré, že mladí za−
ložili tento súbor, ktorý má 11 čle−
niek, jedna z nich má nad 50 ro−
kov. "Ak sa našim folkloristkám
bude dariť, chcem aby sa pre−
zentovali na tohtoročných obec−
ných oslavách v okolitých ob−
ciach, kde budú môcť ukázať, čo
vedia." 

Pred Vianocami na poslednú ad−
ventnú nedeľu sa Malozlievčania
stretli pri vianočnom punči a vare−
ní vína  a zaspievali si aj koledy.
"Bola to čarovná atmosféra, kto−

rú dotváral padajúci sneh.
Občanom, ktorí sa prišli pozrieť,
sa to veľmi páčilo a verím, že sa
pri vianočnom punči stretneme
aj tento rok.“ 

Statika rodinných 
domov je ohrozená  
Ozdobou obce Malé Zlievce bol

historický kaštieľ, ktorý bol posta−
vený v roku 1709 grófom
Prónaiom. Stav kaštieľa sa rapídne
zhoršil, informovala nás starostka
obce Darina Huďanová: "Zrútila
sa štvrtina muriva a aj polovica
strechy. Pod zlý stav sa podpí−
salo aj to, že počas opravy ces−
ty medzi Veľkým Krtíšom a
Lučencom v smere na Pôtor
prechádzalo cez našu obec viac
áut vrátane kamiónov, a tie spô−
sobovali otrasy, ktoré majú
vplyv na statiku kaštieľa.
Prebehlo u nás stretnutie so zá−
stupcami katastrálneho úradu a
pamiatkového úradu. Keďže
kaštieľ je v takom stave, že sa
neoplatí do neho investovať, ča−
káme na vyjadrenie pamiatká−
rov, či bude vyňatý zo zoznamu
historických pamiatok a bude
musieť byť zbúraný. Totiž hrozí,
že spadne na cestu a môže spô−
sobiť škodu alebo aj úmrtie oko−
loidúceho človeka". 

A keďže od marca do septembra
bude opäť urobený odklon cesty
(bude uzavretá cesta V. Krtíš −
Žihlava a Pôtor), ťažká kamiónová
doprava pôjde cez Malé Zlievce,
starostka má obavy, že otrasy ka−
miónov budú evidentne veľké a na−
ruší sa statika niektorých rodinných
domov, ktoré môžu začať praskať.
Deväť mesiacov bude pre obec zá−
ťaž a či  dôjde k odškodneniu, bo−
la starostka informovaná, že doka−
zovanie by bolo v tomto prípade
ťažké a trvalo by to dlhý čas.

− Text a foto: EDIT −

Na internete môžu surfovať zadarmo 
Po tohtoročnej Fašiangovej zábave a Fašiangovom sprievode v maskách a krojoch, ktorý sa konal v

Malých Zlievcach už po tretí rok, čakajú Malozlievčanov v tomto roku aj ďalšie kultúrno − spoločenské
a športové podujatia. V júli to budú medziobecné športové hry, detské športové hry a tradičný futba−
lový zápas Memoriál Mariána Borika. V auguste si prídu na svoje tí, ktorí majú radi volejbal. Uskutoční
sa tu 1. ročník volejbalového turnaja pre mladých. Na júl plánujú urobiť menšie obecné oslavy a v prie−
behu roka si ako každoročne Malozlievčania uctia a oslávia Deň matiek, Deň otcov a Deň detí, počas
ktorého budú pre deti pripravené rôzne súťaže.

Starostka Malých Zlievec 
Darina Huďanová nám 

porozprávala o živote v jej obci

Historický kaštieľ − niekdajšia ozdoba obce sa stal ruinou 
a bude musieť byť zrútený
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Ako nám povedala predsedníčka ZO
Anna Fašangová, v roku 2012 okrúh−
le narodeniny oslavovali 8 ich členo−
via − Mária Kamasová, Jozef Kamas,
Veronika Filusová, Ján Velebný, Ján
Hajdúch, Ján Matúšov,
Jozef Balkóczi a Anna
Fischerová.
A. Fašangová: "Pre na−
šich jubilantov sme pri−
pravili malé pohostenie s
obedom a kultúrny prog−
ram. Aby si pamätali ten−
to deň, odovzdali sme im
upomienkové darčeky,
ktoré pre nich pripravil
Obecný úrad Hrušov. 
Oslávencom gratuloval aj

starosta obce Ing. Pavel
Bendík, ktorý neodmietol
pozvanie medzi nás." 

Po stretnutí plnom láska−
vosti a múdrosti, sa jubilan−
tom skotúľala nejedná slzička po
skúsenosťami zbrázdenej tvári.
Slzička, ktorá bola vďakou za milé
stretnutie a príjemnú oslavu ich ži−
votného jubilea, na ktoré v Hrušove
nezabudli. 
Ovšem ani členovia hrušovskej ZO

SZZP nezabúdajú na svojich spolu−
občanov a radi ich niečim pobavia,
poučia, darujú im kus svojich skúse−
nosti a životných múdrostí. Pred

koncom fašiangov 10.2. 2013 pripra−
vili výročnú členskú schôdzu a po ú−
radných záležitostiach nemohla v ča−
se fašiangov chýbať ani zábava.
Zdravotne postihnutí pripravili kultúr−

ny program, v ktorom bolo cítiť lásku
k tradíciám, k svojim najbližším, k
folklóru a napriek mnohým problé−
mom radosť zo života a chuť zabaviť
seba i druhých. Pripravili pestré pás−
mo humorných scénok a pesničiek −
pestrú estrádu, v ktorej si svoje našli
deti i dospelí. Hovorené slovo bolo
poprepletané peknými hrušovskými
ľudovými pesničkami a čerešničkou
na torte bola bohatá tombola a mas−
ky. Všetkým, ktorí sa na príprave toh−
to vydareného popoludnia podieľali,
ale aj tým, ktorí sa prišli zabaviť, po−

ďakovala predsedníčka ZO
SZZP Anna Fašangová a
dodala: "Napriek tomu,
že náš život je boľavý a
ťažký, ďakujeme za kaž−
dú chvíľu, ktorú môžeme
stráviť so svojim  blízky−
mi, urobiť im radosť, po−
tešiť ich. Verím, že o rok
sa na fašiangovej veseli−
ci znovu stretneme."       

−red−

Nehoda pri Pôtri
V neskorých večerných hodinách

19. 2. bola ohlásená na OS OR
HaZZ vo Veľkom Krtíši cez tiesňo−
vú linku 150 dopravná nehoda Š−
kody Felicia na ceste z V. Krtíša do
Pôtra. Operačný dôstojník vyslal
na miesto zásahu štyroch prísluš−
níkov. Tí našli auto v priekope na
streche, pričom z neho vytekali
prevádzkové kvapaliny. Príslušníci
vykonali všetky potrebné opatrenia
a po dohovore s vodičom  auto
prevrátili na kolesá pomocou lano−
vého navijáku a následne ho vy−
tiahli na vozovku.  

Zranený v ťažkom
teréne

O deň neskôr, 20.2.2013 žiadal
hasičov o pomoc  prostredníctvom
tiesňovej linky 112 muž, ktorý uvie−
dol, že je potrebná asistencia pri
transporte pacienta k vozidlu RZP.
Na miesto dorazili štyria príslušníci.
Jednalo sa o transport pacienta,
ktorý sa nachádzal v ťažko dostup−
nom teréne asi 1 km od vozidla
RZP. Po príchode na miesto bola
zranenej osobe   poskytnutá pred−
lekárska prvá pomoc, ktorá spočí−
vala v nasadení vákuovej dlahy na
zlomenú ľavú dolnú končatinu.

Následne bola

zranená osoba naložená na nosid−
lá a transportovaná ku vozidlu RZP
a odovzdaná do starostlivosti leká−
ra. 
Autá blokovali cestu
V piatok 22.3. vyrazili hasiči k do−

pravnej nehode, ktorá sa stala za
M. Kameňom.

Oznamovateľ na čísle 150 uvie−
dol, že smerom na Riečky došlo k
dopravnej nehode dvoch osobných
motorových áut VW Touran a Audi
A6 s únikom prevádzkových kva−
palín. Štyria hasiči po príchode na
miesto zásahu mali plné ruky prá−
ce, pretože obe autá blokovali ces−
tu a začali sa vytvárať kolóny.

Príslušníci vykonali protipožiarne
opatrenia, zamedzili ďalšiemu úni−
ku prevádzkových kvapalín a vo−
zidlá postupne odtiahli na bezpeč−
né miesto mimo cesty pomocou la−
nového navijáku.               Zdroj: 

kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ

Vážení klienti!
Ústredie práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny si Vás dovoľuje
pozvať na 3. ročník 
najväčšieho veľtrhu

pracovných príležitostí
na Slovensku

JOB EXPO 2013,
ktorý sa uskutoční

v dňoch
18. − 19. apríla 2013

od 09.00  −  18.00 hod.
v priestoroch Výstaviska
Agrokomplex š.p. Nitra

Hasičov zamestnali dve nehody a zranený muž v nedostupnom teréne

Život ich stále baví
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne po−

stihnutých v Hrušove, okrem iných aktivít, nezabúdajú ani na svojich
jubilantov − členov, ktorí počas roka oslávili okrúhle životné jubileum.
Spoločné posedenie pre nich už tradične pripravujú počas vianoč−
ných sviatkov.

V období medzi 19. − 22.2. 2013
zasahovali hasiči pri nehode 

za M. Kameňom (vľavo) a pred Pôtrom

Žiadosť o zníženie poplatku
za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady si
aj tento rok mohli podať tí,
ktorí pracujú, študujú alebo
sa zdržiavajú mimo mesta
Veľký Krtíš. 

Podmienkou bolo podanie
žiadostí do konca januára a
priloženie potrebných potvrde−
ní a tlačív. Komisia následne
prehodnotila všetky žiadosti. Z
597 žiadostí bolo zamietnutých
len šesť. Časť z nich prišla po
termíne a v iných chýbali po−
trebné potvrdenia.    Poplatok
pre tento rok je pre fyzickú o−
sobu 18,25 eur. 
Päťdesiatpercentnú úľavu do−

stali tí, ktorí pracujú a študujú
mimo mesta, avšak v Slovenskej
republike. 

Pracujúci a študujúci v za−
hraničí dostali 70 %  úľavu, či−
že tento rok zaplatia poplatok
vo výške 5,48 eur. V trinástich
prípadoch komisia poplatok
odpustila úplne. Týka sa to ľu−
dí, ktorí žijú v krajinách EÚ a v
meste svojho trvalého pobytu
sa takmer vôbec nezdržiavajú.
Mesto aj takýmto spôsobom
chce vyjsť v ústrety svojim ob−
čanom.

−ERIKA GREGA−

Mesto V. Krtíš aj tento
rok poskytlo úľavy

Hrušovská Základná organizácia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých pripravila pre svojich jubilujú−
cich členov príjemné posedenie

Do školských lavíc sa vrátili zdravotne postihnutí z Hrušova v estráde,
ktorú pripravili pre spoluobčanov
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Vari najviac ohrozeným kontinen−
tom hladomorom a neustálymi ob−
čianskymi nepokojmi je Afrika. Aj v
súčasnej dobe sú vo viacerých kra−
jinách tohto čierneho svetadielu
občianske vojny, ktoré so sebou
prinášajú vraždenie, znásilňovanie,
choroby a hlad. Medzi obeťami, ale
aj "vraždiacimi zabijakmi" sú často
tí, ktorí by ešte mali sedieť v škol−
ských laviciach a lúskať písmenka
abecedy − deti. Takmer denne sú
na televíznej obrazovke obrázky
tých najhorších ľudských nešťastí.
Pohľady na mŕtve, zranené či hla−
dujúce deti nenechajú takmer niko−
ho chladným. Mnohí z tých, ktorí
toto utrpenie vidia, sa snažia po−
môcť. Buď hromadnými zbierkami,
alebo tak, ako to robia v ostatnom
čase mnohí ľudia, aj známe osob−
nosti zo Slovenska či Čiech − po−
máhajú adresne. Konkrétnemu die−
ťaťu prostredníctvom adopcie na
diaľku. Cieľom adopcie na diaľku je
hlavne pomôcť deťom  z neúplných
rodín, či úplným sirotám aby sa
vzdelávali. Aby mohli chodiť do
školy a dosiahli vzdelanie, ktoré im
pomôže pri ďalšom rozvíjaní svojej
osobnosti. Tomuto projektu sa ve−
nujú viaceré organizácie ako Člo−
vek v tiesni, Slovenská katolícka
charita (SKCH), Humanitárne hnu−
tie či iné katolícke a humanitárne

organizácie. Starajú sa o deti v
konkrétnej krajine, určitej oblasti,
pomáhajú budovať školy. Napríklad
SKCH sa stará o deti v Indii,
Vietname, Haiti, Albánsku či od ja−
nuára tohto roku aj v Ugande a
Kazachstáne. O deti v  Keni sa sta−
rá OZ Dobrota Svätej Alžbety a o
deti v Demokratickej republike
Kongo a Kamerune kongregácia
milosrdných sestier svätého
Vincenta − Satmárky. 

Pomáhajú adoptívnej
dcére z Afriky

O tejto forme pomoci sa v kato−
líckom prostredí dozvedela aj rodi−
na z okolia V. Krtíša. Aj keď sami
majú 3 deti, rozhodli sa pomôcť.
Podporujú ich v tom aj starí rodičia,
ktorí sa tiež rozhodli prispievať na
takúto adopciu. Ako hovorí stará
mama, "...približne 200 eur,
ktorými ročne prispievame
na vzdelanie a lepší život
dieťaťa v Afrike, nám nechý−
ba a jemu to pomôže." 

Podali si preto žiadosť a tak−
mer po roku, v roku 2009, im
prišla odpoveď. Stali sa adop−
tívnymi rodičmi v tom čase
14−ročnej Marguerity z
Demokratickej republiky
Kongo (DRK). Potom prišiel
aj prvý list od adoptívnej
dcéry z krajiny v strednej
Afrike, ktorej jedna tretina
leží na severnej a dve treti−
ny na južnej pologuli. Je
treťou najväčšou krajinou
Afriky a má približne 70,5
milióna obyvateľov. V mi−
nulosti to bola belgická ko−
lónia, ktorá sa osamostat−
nila v 60−rokoch minulého
storočia. Koncom minulé−
ho storočia v nej vládol
diktátor Mobuto, ktorý v
roku 1971 zmenil názov
krajiny na Zaire. Po jeho
zvrhnutí v roku 1997 sa
krajina znovu premeno−
vala na DRK.
Oslobodenie však nepri−
chádzalo ľahko a sprevádzali ho
kruté roky vojnových bojov od roku
1993 − 1997. Ani po zvrhnutí
Mobuteho však krajina nemala od
vojnových konfliktov pokoj.
Mohutné boje tu boli aj v rokoch
1998 − 2003, ktoré dokonca nazva−
li Africká svetová vojna. Aj v sú−
časnej dobe na severozápade kra−
jiny sú oblasti kde dochádza k ne−
pokojom, ale väčšina krajiny sa už
spamätáva z hrôz vojny a chce žiť
v pokoji a mieri. Takouto oblasťou

je aj časť krajiny, kde žije
adoptovaná Marguerita.
Ani jej sa však nevyhli
útrapy vojny. Ako vo
svojom prvom liste na−
písala adoptívnym rodi−
čom, v roku 1996 prišla o
oboch rodičov a zomrel aj
jeden z jej súrodencov. Ostali
jej ešte dvaja súrodenci. Ujala sa
ich rodina jedného príbuzného, kto−
rá však sama má 5 detí. Aj preto sa
peňazí na vzdelanie príliš nedostá−
valo. Ako napísala, je rada, že bu−
de môcť vo vzdelávaní pokračovať. 

Tešia sa 
z Margueritinych

pokrokov
V DRK nie je školstvo povinné a

do školy chodia tí, ktorí si to môžu
dovoliť zaplatiť. Najskôr navštevujú

3 roky mater−

skú ško−
lu, potom 6 rokov základnú, 6 ro−
kov strednú školu a potom je tu eš−
te univerzita, spravidla 5 rokov, Ú−
radným jazykom je francúzština,
ale uznané sú 4 jazyky a okrem to−
ho sa v krajine hovorí ďalšími pri−
bližne 200−400 jazykmi, rôznych
kmeňov. 

V čase adopcie mala Marguerite
za sebou iba dve triedy strednej
školy. Ako hovorí adoptívna stará

mama, bolo to vidieť aj na jej pís−
me, ktoré sa však postupne zlep−
šovalo. Píše im pravidelne dva ra−
zy do roka o tom čo robí, ako sa
má  i o pokrokoch, ktoré dosiahla
vo vzdelávaní. Oni jej zas píšu o

svojej rodine. Aby videli ako vy−
zerá, poslala im Marguerite

v jednom z prvých dopi−
sov aj svoju fotografiu,
na ktorej je vysoké, ru−
katé, nohaté dievča. 
Naposledy im napísala

pred Vianocami minulého
roku. Ako píše, mala určité

zdravotné problémy a takmer
pol roka bola chorá − od januára až
do júna, ale už jej je lepšie a do−
bieha aj zameškané učivo v škole.
Dokonca sa učí ručné práce  − háč−
kovať i štrikovať. A ako vidieť z pri−
loženej fotografie z dievčaťa vy−
rástla pekná, osemnásťročná sleč−
na. Adoptívna rodina na Slovenskú
má radosť, že sa jej darí a že mô−
že vôbec chodiť do školy. Nad tým,
že táto pomoc nebude plne využitá
a ich financie by sa nedostali k a−
doptívnej dcére, ani neuvažovali.

Patrí im vďaka
za pomoc 

nešťastným 
deťom

"Ak sa peniaze nedo−
stanú na miesto urče−
nia, tak nech si svedo−
mie spytuje ten, kto to
zapríčinil. Ale asi sa na−
ša pomoc dostáva k
adoptívnej dcére, keďže
od nej dostávame listy, z
ktorých to je cítiť," hovorí
stará mama. Adopciu urobi−
li prostredníctvom rehoľných
sestier, ktoré sa už postara−
jú, aby sa peniaze na vzde−
lanie pre Margueritu dostali
na miesto určenia. Adopcia
na diaľku trvá obyčajne do−
vtedy, kým dieťa navštevuje
školu. Ako dlho bude na
vzdelanie prispievať rodina z
okolia V. Krtíša nevie. Ale sú
radi, že môžu pomôcť zlepšiť
život aspoň jednému dieťaťu v
ťažko skúšanej krajine. Veď
ako hovoria, nerobia to kvôli
sebe, ale pre dieťa v Afrike. A
aj preto chcú ostať v anonymite.
O tom, že by tak robili aj niekto−

ré iné rodiny z nášho okolia ne−
vedia. Ale ak sú aj ďalšie rodiny,

ktoré takto pomáhajú, rozhodne im
patrí vďaka všetkých adoptovaných
detí na diaľku, ktorí vďaka podpore
zo Slovenska môžu zmeniť svoj ži−
vot k lepšiemu. V júli minulého ro−
ka prišiel ich vďaku na Slovensko
vyjadriť aj abbé Gaspard Kamanda
z Demokratickej republiky Kongo,
duchovný otec farnosti, do ktorej
deti, ktorým rodiny zo Slovenska
pomáhajú, patria. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Na svete je ešte stále veľa bolesti, môžete ju zmierniť
S modernou technológiou sa svet akoby zmenšoval. Prostredníctvom moderných lietajúcich strojov,
spojovacej techniky a moderných technológii máme aj do tých najvzdialenejších kútov zemegule bliž−
šie a dozvedáme sa správy, pri ktorých nám vlasy dupkom vstávajú. Iste boli podobné situácie aj v mi−
nulosti, len sme o nich nevedeli hneď. Dozvedeli sme sa o nich s odstupom času, kedy už emócie a
bolesť trochu utíchli. O streľbách v školách, únosoch, hrôzach vojny, prírodných nešťastiach i hlado−
more, ktoré v súčasnej dobe máme takmer v priamom prenose. 

Africkú dievčinku Margueritu
Aziza si na diaľku adoptovala 

rodina z okolia V. Krtíša 

Takéto prianie k Vianociam a k novému roku
poslala adoptívnym rodičom do nášho okresu
Marguerite z Afrického Konga


