Na margo
uplynulých dní

Slovensko
núdzu o

Matkou roka Margita Véghová

15. mája sa v tunajšom dome kultúry ozývali slová vďaky a úcty. Pri príležitosti Dňa matiek sa
tu konalo slávnostné popoludnie, na ktorom boli
ocenené darkyne živote.

Podujatie zorganizovalo Mesto Rimavská Sobota v
spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska. Matky pozdravil aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, ktorý im vo svojom príhovore vyjadril úctu za ich láskavosť, trpezlivosť a obetavosť.
Vyvrcholením slávnosti bolo vyhlásenie Matka roka
2018. Stala sa ňou 92-ročná Margita Véghová, rodená Šuleková z Oždian. Na toto ocenenie ju navrhla Krajská organizácia únie žien Slovenska. Pani
Margita sa počas druhej svetovej vojny vydala za
Jána Végha. Manželstvo trvalo päťdesiat rokov, mali
spolu dve deti, dcéru a syna. Veľmi ťažké obdobie
prežila počas druhej svetovej vojny. Po vojne pracovala ako tkáčka v Rimatexe, neskôr bola dlhé roky

zamestnaná v JRD a donedávna aktívne pôsobila v
Csemadoku. Svoju prácu vykonávala s láskou a ľudia ju mali radi. Pani Margita je ešte sebestačná, rada
sa stará o svoju záhradku a pestuje kvety. Radosť jej
robí aj päť vnúčat a jedno pravnúča, ktoré navštevuje
pri každej príležitosti. To, že bude ocenená, ju prekvapilo a vôbec to nečakala. Z ceny sa potešila. Ocenenie si prevzala z rúk primátora Rim. Soboty Jozefa
Šimka, predsedníčky Krajskej organizácie únie žien
Slovenska Heleny Husárovej a predsedníčky Únie
žien Slovenska Ireny Belohorskej.
V rámci podujatia boli udelené aj vyznamenania
pre tridsať matiek. Boli medzi nimi aj členky ženského speváckeho zboru Čerenčianka z Čerenčian,
ktoré primátorovi Jozefovi Šimkovi venovali pieseň.
V kultúrnom programe sa o dobrú náladu postarali
Peter Stašák a jeho hostia, Pavol Stašák a Dominika
Kleistová.
amb, foto: gecse

nemá
voľby.
Pomaly sa už ani nepamätáme na rok, v
ktorom by sa nejaké
voľby nekonali. A nebude tomu ináč ani v
najbližšom období. Už
v novembri tohto roku
sa konajú komunálne voľby, kde si budeme môcť zvoliť primátorov, starostov
a poslancov mestských i obecných zastupiteľstiev, na jar budúceho roka sú na
rade voľby prezidenta republiky, v máji
2019 voľby poslancov do Európskeho
parlamentu a v roku 2020 sú na programe
parlamentné voľby.
Aj keď časovo sú najbližšie komunálne
voľby, zatiaľ je okolo nich v porovnaní s tými prezidentskými hrobové ticho.
V Rimavskej Sobote sa síce už našiel
samozvaný kandidát na primátora, ktorý sa poponáhľal už šesť mesiacov pred
voľbami vylepiť svoj prvý billboard – a
určite ich bude aj viac – no ďaleko častejšie sa špekuluje o tom, kto nahradí toho
súčasného prezidenta v Grasalkovičovom
paláci.
Po oznámení Andreja Kisku, že nemieni
opätovne kandidovať, sa priam roztrhlo
vrece so záujemcami o prezidentské
kreslo. Medzi známejších potencionálnych kandidátov možno radiť politológa
Chmelára, sudcu Harabína, ministra Lajčáka, expremiérku Radičovú, exžupana
Kotlebu, no a najnovšie ani Béla Bugár
nevylúčil svoju kandidatúru. On totiž stále žije v domnienke, že ak oklamal svojich voličov raz, môže aj druhýkrát. No a
nezabúdajme ani na Bélových spojencov
v podobe Danka a Fica. Sú síce zatiaľ ticho ako pred búrkou, ale čert nikdy nespí.
Apropo Fico. Ten síce oznámil , že nebude kandidovať, ale bolo to v čase, keď
ešte stál na čele vlády. Nezabudnime ani
na jeho slová adresované prezidentovi
pri odovzdávaní demisie, že on nikam
neodchádza, ale ani na vtip, ktorý koluje po Bratislave, že úzke vedenie Smeru
– SD tvoria predseda strany Smer, predseda smeráckeho poslaneckého klubu a
samozrejme expremiér. To, že sa zhodou
okolností všetci traja volajú Róbert Fico,
je len číra náhoda. Ale ak sa raz úzke vedenie strany rozhodne postaviť vlastného
kandidáta, nebuďme prekvapení...
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Na Kurinci spúšťajú letnú sezónu
Športoviská na Kurinci sú už v prevádzke, bazény otvoria v polovici júna.

sezóna v Rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, o ktorú sa staL etná
rajú Technické služby mesta, odštartuje aj v tomto roku 15. júna. Čoraz
vyhľadávanejší rekreačný areál na Kurinci ponúka svojim návštevníkom
kúpanie či prežitie voľného času športom alebo turistikou. Relaxovať môžu
v 25m bazéne s pitnou vodou, neplaveckom a oddychovom bazéne s geotermálnou vodou alebo v jazere. Pre deti je určený detský bazén s atrakciami. Športuchtiví môžu využiť športoviská na volejbal, golf alebo tenis.
Športový areál je v prevádzke už od 21. mája, otvorený je počas pracovných dní od 12:00 hod. do 20:00 hod. Areál na Kurinci ponúka aj možnosť
ubytovať sa v stanovom tábore a sú tu prevádzkované stánky s rýchlym
občerstvením. Kvôli bezpečnosti je priestor monitorovaný kamerovým
systémom, vlani tu bol zavedený internet. Do rekreačnej oblasti bezplatne
premáva vláčik. O čoraz väčšej obľúbenosti Kurinca svedčí každoročne sa
zvyšujúci počet návštevníkov, korí sem zavítajú. Vlani ich prišlo rekordných, vyše 54-tisíc.

Otváracie hodiny:
Do 31. júla bude bazénový komplex na Kurinci otvorený v pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 9:30 – 20:00 hod., v piatok a sobotu od 9:30 hod. do
21:00 hod. a v nedeľu od 9:30 hod. do 20:00 hod. Od 1. do 14. augusta to
bude v pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 9:30 hod. do 19:00 hod., v piatok a sobotu od 9:30 hod. do 20:00 hod. a v nedeľu od 9:30 hod. do 19:00
hod. Od 15. augusta do ukončenia sezóny budú bazény otvorené v pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu od 9:30 do 18:00 hod.
Zmena otváracích hodín resp. iné obmedzenia prevádzkovania bazénov
môže nastať v prípade nepriaznivého počasia resp. v prípade nutnosti z
hygienických dôvodov.
Cenník poskytovaných služieb v Rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená
voda počas tohtoročnej sezóny platný od 1. júna:

amb, foto: jdj, CBS a LB Creative

Gemerské zvesti

Oslávili
110. výročie založenia

Odhalili tri busty
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V historickej budove ZŠ Mihálya Tompu na Šrobárovej ul.
fungovala kedysi aj nemocnica.

dejateľov odhalili busty Izabely Textorisovej, Samuela Reussa
VaAleji
Jozefa Škultétyho.
18. mája sa v tunajšom dome kultúry uskutočnili oslavy k 110. výročiu
založenia ZŠ M. Tompu v Rim. Sobote. Počas veľkolepých osláv sa zabávalo, spomínalo i oceňovalo.
Historická budova základnej školy postavili v roku 1907, no škola začala
fungovať až v školskom roku 1908/1909. To bol dôvod, prečo sa oslava
konala v tomto roku. Slávnosť bola rozdelená do dvoch blokov. Ešte predpoludním vystúpili žiaci školy s programom pred svojimi rovesníkmi z
iných rimavskosobotských škôl, v podvečernom bloku predviedli program
svojim rodičom a hosťom. Počas osláv vystúpil s príhovorom riaditeľ školy Štefan Orosz. Ten v ňom spomenul niekoľko míľnikov v histórii školy.
Hovoril o päťdesiatych rokoch, kedy sa škola po obnovení národnostného
školstva opäť nasťahovala do historickej budovy, v ktorej počas druhej
svetovej vojny fungovala nemocnica. V období po nežnej revolúcii sa škola musela prispôsobiť novým požiadavkám doby. Míľnikom je rok 1999,
kedy škola dostala čestný názov po básnikovi M. Tompovi. V roku 2000
prešla škola na právnu subjektivitu a v roku 2008 sa ZŠ M. Tompu zlúčila
s ďalšou maďarskou školou. V budove kedysi sídlila aj Štátna chlapčenská
a dievčenská škola i školská družina. Počas osláv ocenili aj bývalých žijúcich riaditeľov školy. Ocenenie si prevzali Ladislav Csúsz, Elena Babróczkyová, Eugen Bodon a Jozef Csank. Program pripravili žiaci a učitelia školy, dramaturgicky sa na ňom podieľala Katarína Zsélyiová, ktorá pracuje v
Mestskom kultúrnom stredisku a vyučuje aj na tunajšom Reformovanom
cirkevnom gymnáziu. K tomuto významnému jubileu vydala škola aj publikáciu. Čitateľ sa v nej dozvie napríklad o histórii školy či o jej osobnostiach, ktoré si pripomínajú aj na špeciálnom table, ktoré v jej priestoroch
vystavili v tomto roku. ZŠ M. Topmu navštevuje v tomto školskom roku
510 žiakov, vyučovanie v maďarskom jazyku prebieha v dvoch budovách
- v centre mesta a na sídlisku Západ.
amb, foto: gecse

Slávnosť spojená s odhalením búst sa uskutočnila 23. mája na Námestí Š.
M. Daxnera v Rim. Sobote. Ešte predtým prebehli Služby Božie v Evanjelickom kostole. Slávnostného odhalenia sa zúčastnil aj primátor mesta
Jozef Šimko, jeho zástupca Ladislav Rigó a prednosta Mestského úradu v
Rim. Sobote Štefan Szántó. Prišiel aj novozvolený predseda Matice Slovenskej Marián Gašper či autor búst I. Textorisovej a J. Škultétyho Milan
Ormandík. Tri nové busty pribudli v Aleji dejateľov vďaka finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Rimavská Sobota.
Samuel Reuss bol kaplánom a učiteľom v Tisovci, farárom v Kraskove, v
Revúcej, členom Učenej spoločnosti malohontskej. Bustu vytvorila akademická sochárka Anna Kišáková.
Jozef Škultéty bol učiteľ, literárny vedec, historik a prekladateľ. Pracoval
na školskom inšpektoráte v Rim. Sobote. Izabela Textorisová bola prvá
slovenská botanička, známa bola aj ako aktivistka ženského hnutia.
V Aleji dejateľov sa nachádza spolu 19 búst. Vznikla vďaka projektu Historické osobnosti Gemera Malohontu, ktorého autorom je doktor Peter
Dragijský. Cieľom projektu je propagovať osobnosti, ktoré sa v regióne
narodili alebo tu pôsobili, a na ktorý je náš región bohatý. Prvý pamätník
národovcov pribudol v Aleji dejateľov v roku 2006. Bo to spoločný pamätník Michala Miloslava Bakulínyho a Jána Francisciho Rimavského.
amb, foto: gecse

Poďakovanie

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi slovne alebo písomne blahoželali z príležitosti udelenia Ceny mesta Rimavská Sobota na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 4.mája 2018.
Súčasne ďakujem aj tým, ktorí ma navrhli a svojím hlasom podporili.
Ing. Tibor Pelle

Zasadal výbor mestskej časti Vyšná Pokoradz

Zasadnutie sa konalo ešte na začiatku apríla v tamojšom kultúrnom dome.
Viedla ho predsedníčka výboru Drahoslava
Hrončeková.

V úvode rokovania sa členovia výboru zaoberali kontrolou plnenia uznesení. D. Hrončeková skonštatovala, že úloha prehodnotiť
zmluvný vzťah medzi Technickými službami
mesta (TSM) a evanjelickou cirkvou ohľadom
starostlivosti o tamojší cintorín bola slnená.
Nakoľko výbor nemá zmluvu s TSM ohľadom
starostlivosti o cintorín, dohodlo sa, že v prípade, ak ho bude treba pokosiť, stačí zavolať
TSM. Ešte na minulom zasadnutí výboru bolo
prijaté uznesenie, v ktorom požiadali Mestský

úrad v Rim. Sobote preveriť možnosť zavedenia elektrickej energie do priestorov galérie.
Úloha bola splnená, no nakoľko by zavedenie
elektriny musel financovať výbor, rozhodli sa
zavedenie zrušiť.

Hovorilo sa aj o prameni v chránenej prírodnej
oblasti Kamenný Janko. D. Hrončeková v tejto veci informovala, že výbor má záujem sprístupniť prameň občanom i okoloidúcim. Pozemok, na ktorom sa prameň nachádza, je však
zarastený a niekoľko rokov neudržiavaný.
V prenájme ho má družstvo, ktoré je povinné sa
oň starať a udržiavať ho. Výbor mestskej časti
by preto chcel požiadať o mulčovanie parcely
( poz. red. typ kosenia, pri ktorom je tráva po-

kosená na drobné čiastočky, ktoré sa vrátia na
trávnik, kde sa rýchlo rozložia) a sprístupnenie
prameňa. Ostané úpravy by sa vykonali počas
brigády. Bolo zhodnotené, že na detskom ihrisku vo Vyšnej Pokoradzi je potrebné odstrániť
betónové skruže, ktoré by mohli spôsobiť deťom úrazy. Mal by sa odtiaľ odstrániť aj odpad.
V najbližšom období je nutné opraviť opadajúce obklady na schodiskách vedúcich do kultúrneho domu, nakoľko sú v havarijnom stave.
Z. Bíliková apelovala, aby boli pri cintoríne
umiestnené odpadová nádoby, nakoľko sa
tam neustále nachádzajú smeti. Predsedníčka
predložila prítomným žiadosť o sprístupnenie
príjazdovej cesty z prednej strany domu č. 13.
amb
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V Miláne sa nenudíte

.marci mali možnosť žiaci
vybratých odborov Strednej
odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rim. Sobote
navštíviť Taliansko, konkrétne
metropolu Lombardie Miláno.
Prostredníctvom projektu Erasmus+ si žiaci mohli vyskúšať tak
závidenú prácu v zahraničí.
Odbornej praxe sa zúčastnili žiaci z
odborov technika a prevádzka dopravy, mechanik počítačových sietí
a mechanik elektrotechnik. Spolu
osem žiakov si vyskúšalo, aké je to
cestovať hodinu, hodinu aj pol do
práce, ako sa pracuje na zmeny a
aké je to prispôsobovať sa životu na
spoločnej ubytovni. Ale to bolo asi
všetko, čo malo znepríjemniť tento
pekný trojtýždňový pobyt. Popri
týchto skúsenostiach sme zažili aj
veľa pekného a zaujímavého. Informatici pracovali na pracovisku
s najmodernejšou technikou vďaka rodinnej firme Dolphin, ktorá
spolupracuje s poprednými spoločnosťami v tomto odbore. Žiaci
získali nové vedomosti o inštalácii
počítačov na dolovanie kryptomien.
Pracovali s najnovšími výrobkami spoločnosti MSI a Lenovo. Po
nainštalovaní počítačov vytvorili
hrací stôl pre desať hráčov v sieti.

Tu si zopakovali zručnosti s klimpovaním a zalištovaním káblov.
Pomáhali opravovať chyby, ktoré
robili ich menej skúsení rovesníci z
talianskej technickej školy. Žiaci z
ostatných odborov boli zamestnaní
v dielni autosalónu Fassina, kde pomáhali pri odstraňovaní malých porúch po skúšobných jazdách. Žiaci
boli rozdelení do rannej a poobedňajšej zmeny pri značkách Infiniti,
Jeep a Nissan. Čakali na nich výmeny zimných pneumatík a prekontrolovanie olejov, mazív a filtrov.
Prácou získali skúsenosti v čistení
a nastavovaní klimatizácie, odskúšali si aj prácu s najmodernejšími
meracími prístrojmi. Popri povinnostiach sme mali príležitosť aj na
nákupy, prechádzky, šport a kultúru.

Navštívili sme Technické múzeum,
kde sme videli veľa zaujímavého od
obdobia Leonarda da Vinciho až po
súčasné analyzovanie satelitných
záberov či urýchľovača častíc jadrovej fyziky. V kaštieli Sforzovcov
sme sa zoznámili s dejinami rodiny
od 16. až po 20. storočie. Nevynechali sme ani nedokončenú sochu
Michelangela Buonarrotiho, Pieta
Rondanini. Navštívili sme aj fresky
Posledná večera a Ukrižovanie v
kostole Santa Maria delle grazie.
Športový zážitok zo štadióna San
Siro, autá z Monzy, prechádzky
mestom a po streche katedrály Duomo sa dostanú na významné miesto
v spomienkach žiakov na tieto pekné tri týždne.
Ing. Ladislav Farkas

Odborný výcvik v Budapešti

Žvinárskej v Rim. Sobote sa zúčastnili v rámci meiaci Strednej odbornej školy technickej a agropotra-

dzinárodného programu Erazmus+ odborného výcviku
v Budapešti. Do tohto projektu sa zapojili žiaci III.GH
triedy z učebného odboru mäsiar, lahôdkar a žiaci z III.
MC a II.GHC triedy z učebného odboru cukrár. Odborná prax v zahraničí trvala tri týždne, od 18. februára
do 9.marca. Cukrári pracovali počas praxe v známej
reštaurácii Gundel, ktorá je v centre mesta pri Námestí hrdinov. Vo výrobných priestoroch tejto populárnej
reštaurácie pripravovali žiaci zákusky a torty. Najviac
ich zaujali spôsoby zdobenia a servírovania zákuskov

a tortových rezov. Mäsiari vykonávali prax na dvoch
pracoviskách obchodnej siete CBA. Preukázali tu svoje zručnosti v oblasti delenia mäsa a mali možnosť
zdokonaľovať sa aj pri predaji výsekového mäsa a mäsových výrobkov. Počas voľných dní navštívili rôzne
kultúrne pamiatky a historické miesta v Budapešti.
Žiaci si počas troch týždňov zvykli na život a prácu
vo veľkomeste, čo bolo pre nich veľkým zážitkom.
V Budapešti získané skúsenosti, vedomosti a zručnosti určite využijú v živote a hlavne pri výkone svojho
povolania.
Ing. Ladislav Farkas

Rozdávali
slnečnice

Sclerosis multiplex (SM)
Klub
vyhlásil v dňoch 12.-25.

mája verejnú zbierku pod názvom Deň slnečníc 2018. Na
Hlavnom námestí v Rim. Sobote. prebehla verejná zbierka na
podporu ľudí trpiacich sklerózou
multiplex 16. mája pod stanovišťom pred Knižnicou Mateja
Hrebendu. Každý, kto prispel,
dostal ako symbol SM žltú slnečnicu, ktorá symbolizuje aj
slnko, nádej a neúnavnosť. Členovia klubu zároveň rozdávali
občanom propagačné materiály
a informovali ich o tejto nevyliečiteľnej chorobe. Výťažok zbierky bude použitý na rekondičný
rehabilitačný pobyt.
amb

Festival
zdravia

Kinga Göncz v meste

15. mája sa v tunajšej reštaurácii
Tri ruže uskutočnila beseda so
známou maďarskou političkou
Kingou Göncz. Podujatie moderoval redaktor Gömöri Hírlap
János Juhász Dósa.

1956, kedy bol uväznený a odsúdený na trest smrti jej otec Arpád
Göncz, neskorší maďarský prezident. Dlho nevedeli, či je na žive
a neskôr sa len náhodou dozvedeli,
že mu trest zmenili na doživotie.

Besedy sa zúčastnila v rámci výjazdu po regióne. Ešte predtým
absolvovala v Cakove konferenciu
Občianskeho združenia Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera,
navštívila obce Barcu a Radnovce a
stretla sa aj so Štefanom Vavrekom,
zástupcom splnomocnenca vlády
pre rómsku komunitu.
Pred približne tridsiatkou poslucháčov Kinga Göncz hovorila o svojom
detstve. Spomínala na búrlivé časy
počas maďarskej revolúcie v roku

Z väzenia sa dostal vďaka amnestii
v roku 1963. Zaujímavosťou je, že
počas pobytu vo väzení sa naučil

po anglicky a po prepustení sa živil
ako prekladateľ. Paradoxne, mnohé preklady robil pre štátny aparát,
ktorý ho dlhé roky väznil. Neskôr
začal písať romány. Politička hovorila aj o svojej práci vo vládach
Ferenca Gyurcsánya, kde
pôsobila ako ministerka
práce a neskôr ako ministerka zahraničných vecí.
V roku 2009 bola zvolená
do europarlamentu, kde
sa okrem iného venovala rómskej problematike.
Momentálne táto vyštudovaná psychiatrička vyučuje na budapeštianskej Central European University a naďalej
sa zaoberá problematikou Rómov.
amb, foto: gecse

plné zábavy a zdraPodujatie
vého životného štýlu. Aj taký

bol Festival zdravia, ktorý usporiadala 17. mája na Hlavnom
námestí zdravotná poisťovňa
Dôvera. Na ľudí čakali rady odborníkov, ako byť fit a diagnostika ich aktuálneho zdravotného
stavu. Mohli sa tiež otestovať
akú majú krvnú skupinu, zmerať si stres a poradiť sa v oblasti
narefoot techniky a správneho
držania tela. Nechýbal ani cyklotrenažér, bohatý program pre
deti a mnoho ďalších aktivít.
amb

Gemerské zvesti

Stretnutia so spisovateľmi

v srdci, srdce v knihe
K niha
je literárny projekt Kniž-

nice Mateja Hrebendu pravidelných stretnutí čitateľov so
slovenskými autorkami a autormi, ktorí sa venujú tvorbe
pre deti, mládež i dospelých.
Príbeh knihy a kontakt s tvorcom vytvára vždy unikátny a
neopakovateľný zážitok, zvlášť
keď autor cez zážitkové čítanie,
čítanie úryvkov i prítomnosť
autora vzbudzuje záujem o literatúru a čítanie. Prvá beseda
spojená s čítačkou a autogramiádou s autorkou kníh Kristínou
Baluchovou sa uskutočnila 24.
mája. Knižka Kapitán Padák:
Straty a nálezy je určená čitateľom, ktorí radi objavujú nové

veci a neboja sa občas odlepiť
od zeme a vzlietnuť do výšin.
Lietam v tom tiež, je titul, v ktorom autorka spojila svoje päťročné skúsenosti práce letušky
so zážitkami z ciest v exotických
krajinách. 28. mája sa čitatelia
rozlúčili s najobľúbenejšou spisovateľkou knižnice M. Hrebendu Martou Hlušíkovou, ktorá
odchádza z Rimavskej Soboty na
nové miesto. Súčasťou stretnutia
bolo čítanie z obľúbených kníh,
autogramiáda i fotografovanie.
Jún bude patriť ďalšej autorke
kníh pre deti. Je ňou Petra Nagyová Džerengová. Populárna
trilógia o dievčatku Kláre a jej
zážitkoch bola preložená aj do
maďarského jazyka, tak môžeme
sprostredkovať stretnutie naživo

pre deti všetkých rimavskosobotských škôl. V podkroví knižnice
ju budete môcť stretnúť 11. júna
o 9:30 hod. a 11:00 hod. Na svoje si prídu i čitateľky ženských
románov z radov študentov SŠ
i verejnosti. Projektom Kniha
v srdci, srdce v knihe chceme
dosiahnuť, aby knihy nezapadali prachom, ale žili svoj život a
mali možnosť vypovedať svoje
príbehy čo najväčšiemu počtu
ľudí, ktorí o to stoja. Podujatie
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, ktorý
je hlavným partnerom projektu,
spolufinancujú ho i občianske
združenie Knižný svet, KMH v
Rimavskej Sobote a BBSK.
Zdroj: Janka Pósová, Knižnica
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote

Zahrajú deťom

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote vás
pozýva na tri divadelné predstavenia určené
najmenším divákom.
Skvelé predstavenie košického divadla Haliganda:
Rozprávkový automat je určené malým milovníkom rozprávok a ich rodičom. Predstavenie bude
vo štvrtok 31. 5. o 17.00 hod. na nádvorí Čierneho
orla. Podľa vzoru bankomatov, kávomatov a mliekomatov vznikla idea automatu, z ktorého si možnosť vybrať rozprávku. V ponuke je 8 známych
aj menej známych rozprávok pre deti (Červená
čiapočka, O psíčkovi a mačičke, ale aj Potkaniar
či Mačacia krajina). Do hry sú zapájaní aj detskí
diváci, ktorí si určujú aj poradie rozprávok.
Divadelný súbor KATALPA z Hnúšte, ktoré je
hosťujúcim kolektívom na prehliadke Divadlo a
deti 2018, zahrá hru Ivana Bukovčana LUIGIHO
SRDCE alebo Poprava tupým mečom. V podaní

Úspechy
divadelníkov
26.-28. apríla hostil Dom kultúry v Revúcej v
rámci 44. ročníka krajskej postupovej súťaže a
prehliadky amatérskych činoherných divadiel
a divadiel mladých Zochova divadelná Revúca
mladých divadelníkov z celého kraja. Na súťaži
sa predstavilo spolu 15 divadelných súborov, z
ktorých 10 bolo divadelných súborov dospelých
a 5 divadiel mladých. V rámci trojdňového divadelného maratónu diváci mali možnosť zhliadnuť inscenácie rôzneho žánru, dramaturgického
stvárnenia i metódy spracovania. Prevládali ko-

týchto skvelých ochotníkov môžete predstavenie
uvidieť vo štvrtok, 31.5.2018 o 20.00 hod. na nádvorí Čierny orol. Réžia Michal Stejskal, v hlavnej úlohe sa predstaví Martin Pliešovský.
Všetky deti a ich rodičia sú pozvaní aj na predstavenie bábkového divadla LOKVAR z Prahy.
Zahrajú nám v piatok 1.6. o 16.00 hod. na nádvorí Čierneho orla bábkovú rytiersku komédiu
AUCASSIN A NICOLETTA, ktorá vznikla na
motívy stredovekej francúzskej legendy. Odohráva sa v stredovekom Francúzsku. Mladé knieža
Aucassin sa zamiluje do Nicoletty, o ktorej nikto
nevie aký má pôvod, pretože ju ako malé dieťa
odkúpili od pirátov. Predstavenie je vhodné pre
deti od 5 rokov.
Na všetky tri predstavenia je vstup zdarma.
Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote
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Básnické okienko...

Sbírka

Není běžné, není, takovou sbírku mít,
skvostní sbírku času s názvem „Devadesát“.
Devadesát roků života průzkumník.
Stalo se, že to je i moje adresa.
Kde jsou moji známí, moji kamarádi,
s kterýma už nejde stisknout si pravice?
Různe cesty vedou jiným stromořadím.
Nedošli sem se mnou do téhle stanice.
I v létech být šťastný, no jak to dosáhnout?
Mýli se, kdo myslí, že umít omládnout.
Jak tedy náš život lze štěstím natírat?
Žádné čáry máry, jen mít svou práci rád.
Milovanou práci svou, jak poslání brát.
Hledět si své zdraví, všemu míru znát.
K tomu dobrou vůli a dobrou píseň dát.
Můžeš ve své duši být neustále mlád.

Marta Brisudová Siváková

Pozvánka
Divadlo a deti

Blíži sa 27. ročník celoštátnej postupovej
súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti DIVADLO a DETI 2018,
ktorý prináša do Rimavskej Soboty už po
18. rok hodnotné divadelné zážitky. Počas
troch dní 31.5. – 2.6. sa v priestoroch rimavskosobotského Domu kultúry stretne
približne 100 priaznivcov ochotníckeho
divadla z celého Slovenska, aby predviedli svoje najlepšie inscenácie pred detským
publikom i porotou. Na tohtoročnej prehliadke privítame 6 súťažiacich súborov a
štyri hosťujúce divadlá.
MskS

mediálne inscenácie, nechýbali však ani autorské
predstavenia a najmä divadlá mladých načreli aj
do vôd tematicky ťažších.
Na súťaži sa nestratili ani rimavskosobotskí divadelníci. V kategórii B – tradičný prúd divadla
bol na postup do celoštátnych súťaží navrhnutý
rimavskosobotský divadelný súbor DIVOSUD s
Variáciami na Gogoľovu ženbu. V individuálnych
a špeciálnych oceneniach si ocenenie odniesol
Roman Čarnoký z DS Divosud (MsKS Rimavská
Sobota) za stvárnenie postavy Podkolesina v inscenácii Variácie na Gogoľovu ženbu. Inscenáciu
Kto kradne slnko Divadla Alterna zas porota ocenila individuálnou cenou za vizuálny koncept.
amb

www.rimavskasobota.sk
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Program GMOS:
1.-3. júna FEDIM – TISOVEC
2018 – V. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých, MsKS
Tisovec, denne
1. júna MOJA KERAMIKA –
autorská výstava Danky Bakšovej
v rámci celoštátnej divadelnej prehliadky FEDIM 2018, MsKS Tisovec, 19:00 hod.
8. júna FESTIVAL JANKA
PLICHTU – XXVI. ročník regionálnej prehliadky dychových hudieb Gemera a Malohontu, Daxnerov dom v Tisovci, 17:00 hod.
14. júna POHRAJME SA
S PEDIGOM – detská tvorivá dielňa, GMOS Rim. Sobota, 16:00 hod.
Jún 2018 Dotyky s históriou –
návšteva Gotickej cesty, región Gemer-Malohont, od 9:00 hod.
Jún 2018 ČAROVNÁ STUDNIČKA – vzdelávacie aktivity v oblasti
TĽK, región Gemer-Malohont.
Jún 2018 UČÍME SA SPOLU
– tvorivé dielne v rámci projektu,
Rim. Sobota, 16:00 hod.
Jún
2018
ROZTRATENÉ
ZRNKÁ – terénny výskum, Klenovec, Kráľ

Vystavujú vzácne
výrobky muránskej manufaktúry

utorok 15. mája otvorili v
V Gemersko-malohontskom

múzeu výstavu pod názvom Spomienka muránskej kameniny.
Výstava prezentuje vzácne kameninové výrobky manufaktúry
v Muráni, ktorá bola založená v
roku 1823 Koháryovcami a ktorej majiteľmi sa neskôr stali aj
Coburgovci. Výstava potrvá do 2.
septembra.
Výstava Spomienka muránskej
kameniny prezentuje výrobky významnej manufaktúry na výrobu
kameniny v Muráni, ktorú v roku
1823 založili Koháryovci, jeden z
popredných šľachtických rodov v
Uhorsku, a ktorej majiteľmi sa neskôr stali Coburgovci.
Manufaktúra vyrábala v prvých rokoch v réžii panstva, v rokoch 1826
– 1840 dávali majitelia manufaktúru do prenájmu. V rokoch 1841

– 1859 viedli podnik vo vlastnej
réžii Coburgovci. V roku 1860 bol
opäť obnovený systém prenájmu
manufaktúry. Po roku 1890 prevzala manufaktúru Prvá uhorská
účastinárska spoločnosť spojených
sklární so sídlom v Budapešti. Jedným z posledných nájomcov manufaktúry bol v rokoch 1895 – 1903
Jozef Mayer. Po roku 1903 sa činnosť manufaktúry spája s menom
Alexandra Totisa a od roku 1907 s
menom Juliusa Ignatha. Svoju činnosť manufaktúra ukončila pravdepodobne v roku 1910.
Na výstave sú prezentované vzácne
výrobky z Muráňa z ranného obdobia výroby – výrobky s rodovým
erbom Koháry, výrobky s modrým
viedenským motívom, taniere s
prelamovaným okrajom, ako aj s
obľúbeným motívom viničových
listov v zelenom a modrom prevedení. Pozornosť si určite zaslúžia

Zažili nočnú galériu

vázy s vrchnákom, datované rokom
1874, ktorých výnimočnosť spočíva v strete čínskeho a krajinného
motívu, ako aj pestrá škála výrobkov s motívom vtáčika a kohútika.
V neposlednom rade svojou krásou
a rozmanitosťou určite zaujmú výrobky zdobené kvetinovým motívom, maľované voľnou rukou i cez
šablónu.
Výstava je výsledkom výskumnej
úlohy historičky Baníckeho múzea v Rožňave – Mgr. Sylvii Holečkovej. Prezentované sú zbierky
Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v
Rimavskej Sobote, Múzea Muráň,
Múzea vo Svätom Antone, Východoslovenského múzea v Košiciach
a predmety súkromných osôb.
Mgr. Sylvia Holečková,

historička Baníckeho múzea v Rožňave

Blíži sa
JúniusFeszt

Výstavy:
Gemersko-malohontské múzeum
do 30. júna
Kremíkové nebo – výstava predstavuje verejnosti historickú výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti RSNET, s.r.o.
do 31. augusta
Karol Pajer – hrdina boja proti
fašizmu – výstava je venovaná pamiatke slovenského učiteľa, vojaka
a bojovníka FFI, rodáka z Klenovca,
Karolovi Pajerovi (1919 – 1944),
ktorý pomohol zachrániť stovky
detí a položil život za slobodu.
Mestská galéria
do 29. júna
Päť miliónov ustríc pod Brooklynským mostom – autorská výstava maliarky Juliany Mrvovej
spracoval: amb

Oprava
V minulom čísle sme v článku Generál Sládek v rožňavských kasárňach
nedopatrením uviedli v názve
článku plukovníkovi vo výslužbe
Ladislavovi Sládekovi hodnosť generál, za čo sa mu ospravedlňujeme.
V článku bol uvedený nepresný názov pluk RCHBO, správne má byť
prápor RCHBO.

zákutia Mestskej galérie v Rim. Sobote mohli
Nočné
návštevníci zažiť počas tradičného podujatia Noc
múzeí a galérií, ktoré sa uskutočnilo 19. mája.

Pripravený bol pre nich lákavý program. V úvode podujatia privítal návštevníkov hudobným pásmom Piesne z
Gemera Hudbička folklórneho súboru Hájik. Program
bol kombinovaný s tvorivými dielňami, ktoré viedla pedagogička výtvarnej výchovy Helena Chreková. Témou
bola tentoraz Indigová noc a svoje maliarske umenie si
vyskúšali predovšetkým tí najmenší. Zaujala aj aktuálna
výstava nainštalovaná v galérii. Má názov Tisíc ustríc pod
Brooklynským mostom a jej autorkou je mladá maliarka
Juliana Mrvová. Tá prišla svoju výstavu odprezentovať
návštevníkom osobne a o svojom maľovaní a myslení im
porozprávala veľmi pútavo. Práve tieto osobné stretnutia
medzi autormi a návštevníkmi na podujatiach akým je aj
Noc v múzeu považuje riaditeľka galérie Gabriela Garlatyová za niečo výnimočné. „ Máte vystavený neviditeľný
obraz a osobne spoznáte prečo a ako vznikal,“ vysvetlila
G. Garlaytová. Ako ďalej uviedla, ťahákom večera bolo
divadelné predstavenie divadelného súboru Divosud,
ktorý zahral ukážky inscenácie Ženba alebo výlomky z
Gogoľa.
Noc v galérii podporil z grantu Fond na podporu umenia.
amb, foto: gecse

hudba, veľa zábavy i legendárne skupiS kvelá
ny. Toto všetko Vás čaká na rimavskosobot-

skom amfiteátri 1. júna od 16:00 hod. Hudobný
festival JúniusFeszt bude nabitý hviezdami a do
mesta prinesie vystúpenie legendárnych maďarských rockových kapely Republic a Edda Művek.
Ešte predtým Vám zaspieva Lola. Hudobný festival uzavrie svojou premiérovou letnou šou dídžej
Attila Bárány. Deti sa môžu tešiť na špeciálny
program, ktorý si pre ne organizátor prichystal pri
prílžitosti Dňa detí. Vstupenky si môžete zakúpiť
v predpredaji za 12 eur v kníhkupecte Mihálya
Tompu na Hlavnom námestí v Rim. Sobote alebo
na mieste za 15 eur. Deti do 12 rokov majú vstup
zadarmo. Organizátorom podujatia je Občianske
združenie Via Nova.
amb

Gemerské zvesti

7

Noc v múzeu aj so simulovaným prepadnutím

atmosférou žilo 19. mája Gemersko-malohontské múzeum v
N očnou
Rim. Sobote . Počas medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií,
ktoré sa konalo v celej Európe, pripravilo Gemersko-malohontské múzeum pre návštevníkov mnohé zaujímavosti a lákadlá.

V tomto čase sa v múzeu otvárajú skryté komnaty a zákutia. V poradí štrnásty
ročník otvorila riaditeľka múzea Oľga Bodorová. Tento rok bol hosťom večera Klub vojenskej histórie Anthropoid z Mýta pod Ďumbierom, ktorý si
pre návštevníkov pripravil ukážku prepadnutia objektu. Počas napínavého
predstavenia sa múzeom ozývala streľba, krik a nechýbali ani dymovnice.
Všetko nakoniec dopadlo dobre, priestory múzea boli ubránené a záškodník
spacifikovaný. Okrem tejto ukážky mohli návštevníci vidieť kúsok vojenskej histórie ČSĽA z rokov 1954-1990, zaujímavú vojenskú techniku, zbrane, statické vybavenie, uniformy a muníciu ozbrojených zložiek niekdajšej
ČSSR. Netradične sa dospelí i deti mohli odfotiť aj vo vojenskej uniforme
z I. svetovej vojny.
Každý, kto zavítal v tomto čase do múzea, sa mohol osobne zoznámiť aj so
zaujímavými osobnosťami regiónu. Napríklad s maliarom Rolandom Neupauerom pôsobiacim v Krásnohorskom podhradí, ktorý aj napriek svojej
ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom. V priestoroch výstavy Nesúvislosti sa s ním mohli návštevníci osobne
porozprávať o jeho práci či absolvovať kurz kreslenia. Ďalšou zaujímavou
osobnosťou regiónu je keramička Danka Bakšová z Hrnčiarskych Zalužian.
Táto jediná žijúca hrnčiarka tohto regiónu prišla návštevníkom osobne predstaviť a ukázať svoju remeselnú zručnosť a porozprávať im o všetkom, čo
je s týmto vzácnym remeslom spojené. Pre všetkých priaznivcov počítačov
a výpočtovej techniky bol lákadlom celovečerný blok s názvom Počítačové
báje a povesti, v rámci ktorého o histórii počítačov a práci s nimi pútavo
porozprával zástupca spoločnosti RSNET. V programovej ponuke podujatia nechýbal ani blok venovaný prírode. Konkrétne to bola prednáška o

Deň detí

biodiverzite regiónu Gemer-Malohont, ktorú si pripravila botanička Veronika Rízová so Správy CHKO Cerova vrchovina. Okrem tohto všetkého si
návštevníci mohli pozrieť aj výstavy Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu
či Spomienky muránskej kameniny. Počas podujatia boli už tradične celý
večer sprístupnené aj priestory stálych expozícií múzea – Stála vlastivedná
expozícia a Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont. Každý
stý návštevník dostal od riaditeľky múzea darček. Na tohtoročné podujatie
Noc v múzeu zavítalo 485 návštevníkov.
Noc múzeí a galérií sa organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Je to celoeurópske podujatie, ktorého cieľom je v čo najväčšej miere
prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany v rámci
kultúrnej výmeny, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých
krajín i regiónov Európy.
amb, foto: gecse

Prídu Radošinci

mucho alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás). Viac smiešna ako
Besame
trpká správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji v podaní známeho di-

M

esto Rimavská Sobota a CVČ Relax Vás pozývajú na podujatie pre deti
rodičov a širokú verejnosť MDD 2018. Uskutoční sa 1. júna 2018 na
Ulici SNP, v priestoroch CVČ Relax, v Ekorelaxe a Gemersko malohontskom múzeu. Všetkých Vás srdečne pozývame.
CVČ Relax v Rim. Sobote

vadla s exotickým názvom Besame mucho pôsobivo a, samozrejme, vtipne
rozohráva zaujímavé, pestré osudy a spletité príbehy ľudí z najsúčasnejšej
súčasnosti neďaleko anonymnej slovenskej stanice. V Rimavskej Sobote ju
budeme mať príležitosť vzhliadnuť v piatok 22. 6. o 19.00 hod. Vstupné:
15€, predpredaj v TIC a MsKS už teraz..
MsKS v Rim. Sobote

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Predám záhradu v záhradkárskej osade v intraviláne. Rozloha
6 árov, studňa, popisné číslo. Tel.: 0907 830 313
GZ-41/18
•
31. máj
a 1. jún
20:15

DELIRIUM

7. jún
jún
18:00

Prísľub úsvitu

1. - 3.
jún
18:30

Vezmi si ma, kamoš

7. - 8.
jún
20:15

Ghost Stories

2. - 3.
jún
17:00

Neuveriteľný príbeh
o obrovskej hruške

8. - 10.
Debbina 8
jún
110 min., MP od 12r., titulky, 5€
pia:18:00, so,ne: 20:00
Komédia
USA

2. - 3.
jún
20:00

Lumière !

96 min., MN., titulky, vstup: 5€
Horor/Thriller
USA
92 min., MP od 12r., dabing, 5€
Komédia
Francúzko

78 min., MP, dabing, vstup: 4€
Rodinný/Animovaný
Dánsko

87 min., MP od 12r., dabing, 4€
Dokumentárny
Francúzko

130 min., MP od 12r., titulky, 4€
Biografický/Dráma Francúzko
98 min., MN, titulky, vstup: 5€
Horor/Dráma
Veľká Británia

9. - 10.
Bella a Sebastian 3:
jún
Navždy priateľmi
18:00
91 min., MP, dabing, vstup: 5€
Rodinný/Dobrodružný
Francúzko

SPP upozorňuje
na nekalé praktiky
V uplynulých dňoch sa spoločnosť SPP obrátila
na obce a mestá o zverejnenie sprievodného listu,
v ktorom upozorňuje zákazníkov na nekalé praktiky niektorých spoločností. SPP zaznamenala pretrvávajúce prípady, kedy je verejnosť nesprávne
informovaná zo strany súkromných spoločností
oprávnených vykonávať práce na plynárenských
zariadeniach. Tie ponúkajú majiteľom rodinných
domov spoplatnené revízie odberných plynových
zariadení (OPZ) a vo svojich ponukách tvrdia, že
je ich zákonnou povinnosťou nechať si vykonať
revíziu OPZ, pričom sa odvolávajú na vyhlášku
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

• Ponúkam

vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840
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Zubný lekár

2. a 3. júna od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. František Kurák, Železničná 23, Rim. Sobota , tel.: 0908 652 162
9. a 10. júna od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MEDICOMED, spol. s.r.o., MUDr. Miroslava Sallaiová, Daxnerova 44,
Rim. Sobota, tel.: 0948 149 984

Z nej však vyplýva povinnosť zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky
plynových zariadení počas prevádzky iba pre
správcov bytových domov. Správcovia bytových
domov sú v zmysle uvedenej vyhlášky povinní
zabezpečiť raz za 3 roky odbornú prehliadku a raz
za 6 rokov odbornú skúšku plynových zariadení
v priestoroch, ktoré sú v ich správe. Ide hlavne
o skúšky plynových rozvodov na tesnosť, aby sa
vylúčili úniky plynu. O bezpečnosti a spoľahlivosti plynových rozvodov vydá revízny technik
revíznu správu. Majiteľov rodinných domov sa
táto povinnosť netýka! Je na slobodnom rozhodnutí každého majiteľa rodinného domu, ako často
si nechá vykonať revíziu svojho OPZ. Žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje! V záujme
udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti OPZ v rodinných domoch sú odborné kontroly a prehliad-

ky odporúčané, nie sú však pre majiteľov povinné. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly,
sporáky a pod. však v návodoch na ich inštaláciu
a používanie predpisujú frekvenciu odborných
skúšok a kontrol, ktorá sa odporúča dodržiavať.
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. je prevádzkovateľom plynárenských zariadení slúžiacich
na distribúciu zemného plynu odberateľom, nie
odberných plynových zariadení vo vlastníctve
majiteľov nehnuteľností. Na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk je však zverejnený
zoznam odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú
oprávnenie vykonávať práce na plynárenských
zariadeniach. Okrem týchto činností sú na stránke zverejnení tiež zhotovitelia certifikovaní aj na
vykonávanie odborných prehliadok a odborných
skúšok odberných plynových zariadení.
Zdroj: SPP – distribúcia, a.s.
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Viktória Gémešiová
dvojnásobnou majsterkou
Slovenska

V strovstiev Slovenska v mažoretkovom športe.

.dňoch 4.-6. mája sa v ďalekom Hlohovci uskutočnil už 15. ročník maj-

12. mája sa v Rimavskej Sobote
uskutočnilo tretie kolo slovenského
pohára. V mestskom lese pri Sobôtke nadšení členovia Lukostreleckého Klubu Bašta postavili v réžii
Tibora LÉVAYho náročnú trať pozostávajúcu z 28 cieľov. Záujem o
preteky bol značný, prihlásilo sa na
ne 156 súťažiacich a dá sa povedať,
že každá kategória mala hojné zastúpenie. Svoje sily si prišla zmerať
lukostrelecká špička zo Slovenska,
Maďarska i Českej republiky. Trať
bola dlhá 2500 metrov a ako bolo
vidieť z bodového hodnotenia pretekárov, svojou náročnosťou prekonala slovenské pomery. Potvrdili to
aj ohlasy pretekárov po absolvovaní
trate. Lukostrelci domáceho klubu si

počínali dobre, úspešné boli všetky
naše dievčence. Stella Nagyferenczová , Henrietta Nagyferenczová,
Márti Dávid a Tibor Lávay obsadili
prvé miesta. Ladislav Nagyferenc
skončil na krásnom štvrtom mieste
! Pomaličky nám zrejú medaily Slovenského pohára. Fandime našim
pretekárom!
Ďakujeme sponzorom: MsU Rimavská Sobota, Vercajch centrum
s.r.o Zvolen, Rado Ceglédy, Gobako
Košice, Béla Majerčík podnikateľ a
Agrosolum.
Tibor Lévay sa 19. mája zúčastnil
pretekov v Kazinbarcike, kde obsadil v kategórii veterán prvé miesto.
Tibor Lévay, LK Baša

Medaily z bazéna

O titul majstra Slovenska bojovala aj Viktória Gémešiová z Rimavskej Soboty, ktorá však súťažila za Bratislavu, konkrétne za súbor Tina Bratislava. Po
12 rokoch pôsobenia v rimavskosobotskom súbore sa rozhodla pre zmenu,
ktorá priniesla úspech už po polroku trénovania. Súťažila v kategórií sólo
2 baton senior (sólo s dvomi paličkami) a trio baton senior, v ktorom sa na
súťažnú plochu postavila spolu s Nancy Soboličovou a Alenou Hanzenovou.
Konkurencia bola veľká, no dievčatá neostali
v štichu a v kategórií
trio baton senior sa stali
majsterkami Slovenska
pre rok 2018. V kategórií sólo 2 baton senior
si Viktória Gémešiová
vybojovala zlato a stala sa tak dvojnásobnou
majsterkou Slovenska
pre rok 2018. Za súbor
Tina Bratislava ešte súťažila Alena Hanzenová
v kategórií sólo baton
senior (sólo s jednou
paličkou), ktorá sa tiež
postavila na stupeň víťazov a v silnej konkurencii sa stala druhou
vicemajsterkou Slovenska. Dievčatá si tak vybojovali tri miestenky na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať 5-8. júla 2018 v Prahe. Veľká vďaka
patrí hlavne trénerke Mgr. Martine Kurilovej, ktorá im venovala svoj čas,
nervy a tvrdou disciplínou ich pripravila na MSR v Hlohovci.
red

VK Slovan zhodnotil sezónu
o postup do extraligy vo volejbale boli ukončené súťaže žien
Kvalifikáciou
ročníka 2017/2018. No najvyššia súťaž bude mať rovnaké družstvá ako

minulého týždňa sa v 25
Koncom
metrovom bazéne v krytej pla-

várni vo Veľkom Krtíši uskutočnilo tretie kolo dlhodobej súťaže
v športovom plávaní pod názvom
Banskobystrický pohár 2018. Pretekov sa zúčastnilo 10 plaveckých
klubov a 163 pretekárov, ktorí
spolu absolvovali cez 780 skokov
do vody.
Rimavskosobotský plavecký klub
a mesto úspešne reprezentovali
19 plavci. Tí skončili v celkovom
hodnotení klubov na treťom mieste a domov doniesli spolu 31 medailí. Potešujúca je skutočnosť, že
na každých pretekoch máme stále
väčší počet mladých plavcov, ktorí
sú prínosom hlavne do budúcich
rokov. Na stupne víťazov sa postupne postavili Kristína Repková

- 5 x 1 zlato,1x striebro a bronz,
Sofia Klementová - 3 x zlato, 1 x
bronz , Peter Haás 1 x zlato, 2 x
striebro a 2x bronz ,Martin Tengler
3 x zlato, 1 x striebro a bronz, Marek Tengler 2 x zlato a 3 x striebro,
Linda Skruteková – 3 x striebro, 1
x bronz. Naša najmenšia medailistka Ela Valachová si vyplávala dve
bronzové medaily.
Týmito pretekmi sme úspešne
zakončili plaveckú polsezónu.
Našich najlepších plavcov teraz
čakajú hlavné preteky – Letné
majstrovstvá Slovenska na 50 m
bazénoch, ktoré sa uskutočnia postupne podľa kategórií. V Žiline
budú súťažiť juniori , v Košiciach
mladší žiaci a v Bratislave seniori
a mladí žiaci.
Ing. L. Klement, PKRS

doposiaľ, keďže v nej zostali Trnava a Nitra, ktoré skončili na posledných
dvoch priečkach. Úroveň v predchádzajúcom ročníku I. ligy žien bola len
priemerná, keď východnej skupine kráľovali štyri družstvá – víťaz z Giraltoviec, Stropkov, Žilina a naše Slovanistky pod vedením trénerky Aleny Kudlíkovej ml. Cieľ výboru VO umiestniť sa do štvrtého miesta bol splnený.
Po základnej časti sme boli na prvom mieste, keď sme z 24 stretnutí prehrali
iba štyri. Horšie to bolo v nadstavbovej časti, kde sme z dvanástich stretnutí
vyhrali iba tri a skončili sme iba na štvrtom mieste, aj keď to mohlo byť
aj druhé miesto. Príčinou prehier bolo nenastupovanie na stretnutia dvochtroch hráčok zo základnej šestky. V základnej časti sme odohrali aj výborné
stretnutia, hlavne s družstvami Giraltoviec, Stropkova, Žiliny a Brusna. No
žiaľ, z našej strany boli zahraté aj slabé, ba až podpriemerné zápasy, ako
proti Prešovu, Žiaru nad Hronom a Púchovu. Mnohokrát až oči boleli.
A kde hľadať príčinu slabšej úrovne I. ligy? Na celom Slovensku je málo
ženských družstiev, len 26. Toľko družstiev bolo v osemdesiatych rokoch
len vo vtedajšom Stredoslovenskom kraji! Po revolúcii sme zrušili aj to, čo
bolo dobré. Zanikli školské športové strediská a športové triedy a aj preto
je úroveň len priemerná, nielen v okresoch, ale aj v slovenskej reprezentácii, od žiačok po dospelých. Pred tridsiatimi rokmi naši muži patrili medzi
svetovú špičku a ženy patrili medzi európsky priemer. Teraz sa nevie ani
jedno družstvo, či už žiactva alebo dospelých, prebojovať ani na majstrovstvá Európy! A čo očakávame od nového ročníka 2018/2019? Samozrejme
zlepšenie výkonnosti jednotlivých družstiev v I. lige žien. Medzi ašpirantov
na popredné umiestnenia bude určite patriť Žilina, Giraltovce, Stropkov a
aj Brusno s množstvom mladých dobrých hráčok. A čo naše ženy Slovana?
Ak z družstva vypadnú Megelová a sestry Kubaliakové, ktoré boli v našom
oddieli na hosťovaní, budeme radi, ak sa budeme pohybovať v strede tabuľky I. ligy východ.
Igor Antal,
podpredseda VO Slovan

www.rimavskasobota.sk
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Medzinárodná Veľká cena mesta Rimavská Sobota 2018
12. mája sa džudisti z Lokomotívy
zúčastnili XLI. ročníka Medzinárodnej Veľkej ceny mesta Rimavskej Soboty žiakov a žiačok, jednej
z najprestížnejších súťaží v džude
na Slovensku.
Tento turnaj sa uskutočnil v budove
bývalého nákupného centra Hypernova. Zišlo sa tu spolu 64 oddielov a
519 džudistov z desiatich štátov Európy – Maďarska, Čiech, Ukrajiny,
Poľska, Srbska, Rakúska, Rumunska, Nemecka a samozrejme Slovenska. Náš oddiel reprezentovali šiesti
džudisti.
Ján Škrváň v kategórii super-mini
žiakov vo váhe do 22 kg v prvom
zápase prehral s Lazárom z Martina,
v druhom porazil Medvegya s STU
BA, v treťom zápase prehral so Szilágyim z Maďarska a obsadil výborné bronzové umiestnenie.
Matej Gaži v kategórii super-mini žiakov vo váhe do 30 kg prehral
prvý zápas s Nezbedom z Levíc a
vyhral ďalšie dva nad Kadlótom z
Maďarska a Klímekom z Bardejova.
V súboji o tretie miesto podľahol
Džadoňovi z Popradu a odsadil krásne 5. miesto.
Dávid Gonda v kategórii mladších
žiakov vo váhe nad 65 kg vyhral
prvý zápas s Dubajom z ML. Rim.

Sobota, prehral zápasy s Tóthom z
Maďarska, ako aj Ománikom z Považskej Bystric, no s ním zápasil už
so zranenou rukou, a preto ďalší zápas pre zranenie vzdal. Prajeme mu
skoré uzdravenie.
Natália Gažiová si v kategórii starších žiačok vo váhe do 36 kg počínala veľmi dobre . V prvom zápase
zdolala Harrer z Rakúska a Sántu
z Maďarska. V zápase o postup do
finále zvíťazila nad Vanekovou z
Bardejova a vo finále si poradila so
Sekovou s Považskej Bystrice. Obsadila zlaté prvé miesto.
Lukáš Koóš v kategórii starších žiakov vo váhe do 66 kg podľahol v
prvom zápase neskoršiemu víťazov

Zacharovskému z UMB BB. Nasledujúce dva zápasy proti Komkovi z Maďarska a Jakubčinovi
zo Zvolena vyhral a obsadil tretie
bronzové miesto.
Robert Balog v kategórii starších
žiakov vo váhe do 66 kg v prvom zápase prehral s Doungom z Martina a
v druhom vyhral nad Malovecom zo
Žiliny. Zápas o tretie miesto prehral
so Semjanom z Michaloviec a skončil na piatej priečke.
Ako oddiel sme dopadli výborne,
nakoľko naši šiesti džudisti vybojovali jedno prvé, tri tretie a dve piate
umiestnenia.
Výbor a vedenie klubu gratuluje za
predvedené výkony a ďakuje za

vzornú reprezentáciu klubu a aj mesta Rimavská Sobota.
V Rimavskej Sobote džudistov
sprevádzali tréneri Babicová, Gaži
a Antal
Za podporu oddielu Lokomotíva
Judo Rimavská Sobota ďakujeme
Mestu Rimavská Sobota , firme
TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p.
Igor Tonhajzer,
Kvety Henrieta
Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Antal Ľubomír
predseda Lok. judo RS

FALCON v metropole Východu a v Užhorode

hale „ Good Angels Košice „ zabojoval Falcon na turnaji
V športovej
pod názvom CASSOVIA CUP 2018 ( 3.kolo Slovenského pohára v

Taekwondo WT ). Zúčastnilo sa ho spolu 210 pretekárov z 19 klubov a 4
štátov. FALCON si spoločnými silami vybojoval 5. miesto v hodnotení
klubov. Na turnaji sa predstavilo celkovo 16 Falcoňákov v športovom
zápase ale aj v predvádzaní foriem. Najvýraznejší výsledok v športovom
zápase zaznamenala Lucka Laššáková, ktorá vyhrala dva zápasy v rade a
stala sa najúspešnejšou juniorkou turnaja. V zápasoch nazbierala neuveriteľné skóre 82 bodov. Ďalším bojovníkom, ktorý turnaj vyhral s prehľadom,
bol Damien Pavel Frgolec. Na svoje konto si pripísal dva vyhraté zápasy so
skóre 69bodov. V športovom zápase svojimi výkonmi ešte prekvapili Matúš Ďurica a Marek Spodniak. Celkovo si Falcoňáci odviezli z Košíc osem
zlatých, šesť strieborných a päť bronzových medailí.

Výsledky zápas:
Zlato (prvé miesto) - Angelika Bialová, Pavel Damien Frgolec, Lucka Laššáková, Veronika Spodniaková, Ďurica Matúš
Striebro (druhé miesto) - Miroslav Frgolec, Pavel Lancko, Alex Rapčan,
Marek Spodniak
Bronz (tretie miesto) - Oliver Bitala, Lukáš Kurek, Riško Laššák, Félix
Rapčan, Roland Bial
V klube sa nám pekne rozbieha aj súťaženie v predvádzaní foriem „ POOM-

SAE“. V tejto disciplíne zabojovalo na turnaji osem Falcoňákov a Zuzka a
Angelika sa odvážili aj na vystúpenie vo dvojici. Predstavil sa aj náš hendikepovaný športovec Roman Farkaš. V tejto disciplíne zaznamenal najvýraznejší výsledok Roland Bial, ktorý v konkurencii 12-tich súťažiacich
skončil na 4. mieste a len tesne mu ušlo medailové umiestnenie.
Výsledky POOMSAE:
Zlato (prvé miesto) - Angelika Bialová , Roman Farkaš, Angelika Bialová
– Zuzana Franeková - dvojica
Striebro (druhé miesto) - Zuzana Franeková , Lucka Laššáková
Bez medailového umiestnenia zostali Oliver Bitala, Alex Rapčan, Félix
Rapčan a Roland Bial.
Na turnaji už tradične reprezentovali klub aj rozhodcovia – manželia Bitalovci za POOMSAE a Peter Kojnok za športový zápas.
V metropole východu sprevádzali bojovníkov rodičia a tréneri Jaroslav
Dóbi a Pavel Lancko. Rodičom ďakujeme za vytvorenie perfektnej atmosféry počas zápasov.
Taekwondisti na turnaji v Užhorode
14. apríla vycestoval Falcon Taekwondo na prvý turnaj smerom na východ
mimo EÚ. Cieľom bolo ukrajinské pohraničné mesto Užhorod. Po uvoľnení vízovej povinnosti sa snažia ukrajinské kluby zúčastňovať turnajov aj
na Slovensku a majú tiež snahu organizovať turnaje na svojej pôde. Falcon
si teda vyrazil vyskúšať 2. ročník SAKURA CUP 2018 a vrátiť tak sľub
trénerovi, ktorý tiež prišiel na náš domáci turnaj FALCON CUP.
Turnaj v Užhorode bol zatiaľ menších rozmerov a bolo vidieť, že organizátori sú len v začiatkoch pri organizácií podobných podujatí. Na druhej strane sa organizátori všetko snažili narovnať pohostinnosťou. Najviac si však
pamätáme čakacie doby na hraniciach, kde sme na vstupe a výstupe strávili
spolu vyše desať hodín. Na Ukrajine sa predstavili desiati Falcoňáci, ktorí
si vybojovali celkovo 3 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové medaily. Zlato
získal Damien Pavel Frgolec, Sárah Sarvašová, Sthepan Pekarčík, stiebro
Dominik Kuvik, Karolína Mravcová, Roland Bial a Denis Kozlok a bronz
Tomáš Kuvik, Miroslav Frgolec a Angelika Bialová. Na turnaji sprevádzali
športovcov rodičia a tréner Jaroslav Dóbi.
Jaroslav Dóbi, Falcon

