Na margo
uplynulých dní
ktorý bol aj roRokkom2018,
volebným, máme po-
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Obrazy zo slaného cesta

uristické informačné centrum v Rim. Sobote 10. decembra sprístupnilo v priestoroch
radnice mesta zaujímavú výstavu, na ktorej sa
predstavujú obrazy vyrobené zo slaného cesta.

Ich autorkou je pani Eleónora Vilhanová z Rim.
Soboty, ktorá pracuje ako vychovávateľka na
tunajšej Základnej škole Pavla Dobšinského.
Ako prezradila, práca s deťmi je pre ňu všetkým
a nevie si bez nej predstaviť život. Práve deti sú
pre ňu hnacím motorom. Rada pre ne vymýšľa
stále niečo nové a vyhľadáva zaujímavé výtvarné
techniky, aby ich zaujala. Na tvorivých dielňach
si už vyskúšali falošný patchwork na polystyréne, maľovanie na hodváb a tričká, šúpolenie či
pletenie zo slamy. Ale jej srdcovou záležitosťou
sú obrazy zo slaného cesta. E. Vilhanová si túto
techniku naštudovala z dostupnej literatúry. „Nie
je to zložité. Stačí soľ, trochu vody hladká alebo
polohrubá múka. Cesto treba dobre vymiešať, potom stačí trocha fantázie a dajú sa z neho spraviť

hotové zázraky,“ prezradila autorka počas otvorenia výstavy, ktoré prebehlo 10. decembra vo
výstavných priestoroch radnice. Ako ďalej povedala, modelovanie zo slaného cesta je vhodné aj
pre malé deti, pretože cesto je neškodné, aj keby
si ho deti dávali do úst. Pani Eleónora už touto
technikou vytvorila desiatky obrazov, ale aj rôzne
figúrky – Jánošíkov, košíky či slniečka. Jej obrazy mohli vidieť v Lučenci, v maďarskom Putnoku i tu v Rim. Sobote, ale nachádzajú sa aj v
Holandsku či iných krajinách.
Počas vernisáže mali návštevníci možnosť obrazy nielen obdivovať, ale autorka im spoločne s
deťmi z klubu záujmovej činnosti ZŠ.P. Dobčinského aj ukázala, ako sa vyrábajú. Výstava potrvá
do konca decembra a je doplnená o výrobky s vianočnou tematikou, ktorých autormi sú remeselníci z nášho regiónu. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy, ktorých
hudobne sprevádzala ich učiteľka Eva Čarnoká.
amb, foto: amb, gecse

Najbližšie číslo novín vyjde 23. januára 2019

maly za sebou. Nachádzame
sa v období Adventu a čakáme
na najkrajšie sviatky roka, ktorými sú Vianoce. Prichádzajú
kresťanské sviatky narodenia
Ježiša Krista, slávené miliardami ľudí na celom svete ako sviatky pokoja a mieru.
Už by sme aj zabudli na mikulášske balíčky, keby
nám to na tlačovke televízie TA 3 nepripomenuli
koaliční lídri, keď s veľkou slávou oznámili, že sa
im pre rok 2019 podarilo schváliť vyrovnaný štátny rozpočet. Spolu s Ficom, Dankom či Kažimírom sa tešil aj Béla Bugár, ktorý dokonca vyhlásil,
že tento vyrovnaný rozpočet je mikulášskym darčekom vlády pre Slovenskú republiku a on je nesmierne rád, že je súčasťou tejto vládnej koalície.
No občania nie sú až tak nadšení, pretože Bugár
zabudol dodať, že tá istá vláda, ktorej je on súčasťou, pridala občanom aj vianočný darček v podobe
zvýšenia cien energií. Od 1. januára sa totiž zvýši
cena elektriny pre domácnosti v priemere o 5.66
percent, cena plynu pre domácnosti o 5,67 percent,
cena tepla o 4,70 percent, vodné a stočné o 1,70
percent.
S úsmevom to oznámil národu predseda ÚRSO
Ľubomír Jahnátek, samozrejme nominant Smeru – SD, pričom práve jeho šéf Robert Fico ešte v
pozícii predsedu vlády pred rokom trhal faktúry za
elektrinu a na billboardoch umiestnených po celej
republike sľuboval stabilné ceny energií.
Primátor nášho mesta už roky vedie boj so zahraničnými vlastníkmi, ktorí navyšujú náklady svojich spoločností, ktoré potom zaplatia občania a
domáca podnikateľská sféra v cenách energií. Naposledy v októbri 2018 odmietol primátor v zastúpení menšinového vlastníka podpísať návrh Stefe o
8,45 percentné navýšenie ceny tepla. Samozrejme,
že majitelia Brantneru, Stefe či Veolie neboli nadšení výsledkami primátorských volieb, pretože Jozef Šimko nie je ich krvná skupina a aj ďalšie štyri
roky im bude stáť v ceste k obohacovaniu sa aj na
úkor občanov Rimavskej Soboty.
Keďže sme však už blízko sviatkov pokoja a mieru, dajme bokom vianočný balíček vlády. Odložme bokom nenávisť a závisť , myslime radšej na
všetko to krásne, čo sprevádzajú vianočné sviatky
a snažme sa vytvoriť čím krajšiu vianočnú atmosféru všetkým ľuďom nášho mesta.
O tom sú predovšetkým Vianoce...
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Poslanci zvolili viceprimátora,
poznáme aj zloženie mestskej rady

poslanci sa
Rimavskosobotskí
stretli po prvýkrát v tomto

volebnom období na riadnom rokovaní mestského zastupiteľstve.
Volili viceprimátora či členov
mestskej rady.
Na úvod za reprezentovalo 20
poslancov. Ešte predtým, ako sa
vytvorili návrhové komisie, dostal
slovo poslanec Roman Vaľo, ktorý
informoval, že skupina deviatich
poslancov vytvorila poslanecký
klub pod názvom Odvážme sa
zrýchliť. Jeho členmi sú poslanci
Jaroslav Bagačka, Roman Vaľo,
Tibor Figei, Jaroslav Matzenauer,
Michal Demeter, Ján Jurkemík, Pavel Zvara, Roman Slanina a Štefan
Tankó. Predsedom klubu sa stal
Roman Vaľo. Vyhlásenie prečítal
Roman Slanina.
Následne poslanci schvaľovali program zastupiteľstva. Zoltán
Cziprusz navrhol presunúť voľbu
viceprimátora a určenie jeho platu
pred bod, v ktorom sa mala formovať mestská rada. Zdôvodnil to
tým, že poslanci by mali meno viceprimátora poznať ešte pred voľbou členov mestskej rady, keďže
ten sa zo zákona stáva automaticky
jej členom. Predseda poslaneckého
klubu Odvážme sa zrýchliť Roman
Vaľo navrhol stiahnuť z rokovania
bod potvrdenie uznesenia, ktoré
primátor Jozef Šimko nepodpísal
týkajúci sa schválenej zmluvy o
spolupráci medzi mestom a maďarským partnerom ohľadom vytvorenia futbalovej akadémie. Vaľo
to neskôr vo všeobecnej rozprave
odôvodnil tým, že keďže sú noví
poslanci, predtým sa nemali možnosť k zmluve vyjadriť, prípadne ju
pripomienkovať, a preto sa rozhodli na túto tému zvolať mimoriadne
zastupiteľstvo. Primátor na to reagoval, že by to bolo zbytočné a na
poslancov apeloval, aby uvedené
uznesenie nepotvrdili, pretože maďarský partner so zmluvou aj tak
nesúhlasí. Poslanci napokon tento
bod z rokovania stiahli a odobrili aj návrh poslanca Z. Cziprusza.
V ďalšej časti rokovania zložil
poslanec M. Demeter sľub, keďže
sa kôli chorobe nemohol zúčastniť
ustanovujúceho zastupiteľstva. Následne prešiel návrh dodatku odmeňovania poslancov.
Zvolili viceprimátora, mestskú
radu i komisie
Ďalším bodom rokovania bola
voľba zástupcu primátora. Jozef
Šimko na tento post navrhol Ladislava Rigóa, ktorý túto funkciu

zastával aj v minulom volebnom
období. Mestské zastupiteľstvo s
týmto návrhom nemalo problém a
Rigóa za viceprimátora podporilo
19 poslancov. Zároveň mu schválili mesačný plat vo výške 1950 eur.
Jeho funkčné obdobie sa začalo 12.
decembra.
Poslanci následne rozhodovali,
kto bude sedieť v sedemčlennej
mestskej rade. Okrem viceprimátora L. Rigóa v nej budú poslanci Róbert Kuvik, Roman Vaľo, Jaroslav
Bagačka, Tomáš Sliva, Jozef Tóth
a Jaroslav Matzenauer. Za bolo 19
poslancov. Zaujímavosťou je, že
v mestskej rade nebude ani jedna
žena. Menšie naťahovačky vznikli
pri voľbe členov dozornej rady spoločnosti Stefe, s.r.o., keďže padli
dva návrhy – poslanecký, ktorý do
tohto orgánu navrhoval T. Sliva a
I. Hazucha a primátorov, ktorý namiesto Slivu navrhol E. Bornayovú.
T. Sliva ale následne deklaroval, že
svoje miesto uvoľní E. Bornayovej.
Poslanci napokon po päťminútovú
prestávke, ktorú si vyžiadali, aby sa
dohodli, najskôr odvolali z dozornej rady STEFE Rimavská Sobota
s.r.o. Z. Bána a L. Rigóa a za členov
zvolili E. Bornayovú a I. Hazuchu,
čo bolo odsúhlasené 19 hlasmi.
Schválené bolo vytvorenie 12
komisií a poslanci zvolili aj ich
predsedov. Komisiu na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov povedie A.
Andrášiová, finančnú M. Demeter,
školstva a kultúry L. Rigó, ochrany
verejného poriadku a prevencie kriminality J. Tóth, komisiu pre rozvoj
mesta a služby, európske projekty
a cezhraničnú spoluprácu P. Zvara,

Vpredu Roman Vaľo, predseda poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť
sociálnych vecí, rodiny a rómskej
problematiky Š. Baláž, výstavby a
dopravy R. Vaľo, zbor pre občianske záležitosti E. Juhászová, bytovú komisiu R. Slanina, mládeže a
športu T. Figei, pôdohospodárstva,
lesného hospodárstva a životného
prostredia Š. Tankó. Predseda komisie na riešenie sťažností bude
zvolený z radov členov. Schválené
bolo aj delegovanie členov do orgánov školskej samosprávy, harmonogram zasadnutia MsZ na rok 2019 i
zriadenie výborov mestských častí.
V ďalšej časti sa zastupiteľstvo
venovalo schvaľovaniu prípadne
doplneniu či zmene troch všeobecno-záväzných nariadení (VZN).
Prvé, ktoré sa týkalo zníženia dane

pre majiteľov psov v rodinných
domoch na území mesta a v mestských častiach nebolo prijaté. Naopak, poslanci schválili doplnenie
VZN o určení školských obvodov
základných škôl na území mesta a
zmenili VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného zásobovania odpadových vôd a
o zneškodňovaní obsahu žúmp v
meste. Vo všeobecnej rozprave bol
podporený návrh skupiny poslancov na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, na ktorom by sa mal
prerokovať spomínaný stiahnutý
bod o potvrdení uznesenia, ktoré
primátor nepodpísal a zmena štatútu
mesta o počte členov komisií MsZ.
			 amb

Nesieme Vám
novinu...

Centrum voľného času Relax a
Rímsko-katolícky farský úrad v
Rim. Sobote Vás srdečne pozývajú na prezentáciu kolied, vinšov,
Betlehemskej a Trojkráľovej hry
„Nesieme Vám novinu...“, ktorá sa
uskutoční v piatok 21. decembra
o 18:00 hod. v rímskokatolíckom
kostole v Rim. Sobote. Účinkovať
budú Detský folklórny súbor Lieskovček a FsK Lieščina. Programom
bude sprevádzať Martin Pliešovský.
Hudobná korepetácia Eva Čarnoká.

Gemerské zvesti

Primátor i poslanci zložili sľub
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sa tak na ustanovujúS talo
com mestskom zastupiteľ-

stve, ktoré sa konalo 4. decembra v budove bývalého
Župného domu v Rimavskej
Sobote. Okrem primátora Jozefa Šimka zložilo sľub aj 20
poslancov, chýbal poslanec Michal Demeter, ktorý sa zastupiteľstva nemohol zúčastniť.
Rokovanie ustanovujúceho zastupiteľstva začalo vystúpením
predsedu mestskej volebnej
komisie Zoltána Vinczea, ktorý
podal informáciu o výsledkoch
komunálnych volieb. Celkovo
bolo vo voľbách zapísaných
18 924 voličov, z ktorých prišlo k urnám 8873 voličov, čo
predstavuje 46,88 %. Pre voľby primátora bolo odovzdaných 8757 platných hlasov a
pre voľby poslancov mestského
zastupiteľstva 8493 hlasov. Primátorom Rimavskej Soboty bol
zvolený Jozef Šimko, ktorému
odovzdalo hlas 5081 voličov a
mesto povedie tretie volebné
obdobie za sebou. Jeho najväčší rival Radovan Ceglédy získal
3192 hlasov. Za nimi s vysokým odstupom skončili Róbert
Zagyi s 281 hlasmi a Viliam Vaš
s 201 hlasmi. Z. Vincze informoval tiež, že občania zvolili
21 poslancov mestského zastupiteľstva.
Následne primátor aj poslanci
zložili sľub.
Cieľom je ďalšie budovanie
Kurinca
Po tom , čo primátor a poslanci zložili sľub, vystúpil v pléne
Jozef Šimko. Vo svojom takmer
40-minútovom
slávnostnom
príhovore najprv poďakoval voličom, ktorí, prišli 10. novembra
voliť a osobitne tým, ktorí mu
odovzdali hlas. „Spolu s mojím
vlaňajším zvolením za poslanca
banskobystrického samosprávneho kraja to vnímam ako jasnú
podporu správneho smerovania

rozvoja nášho mesta,“ uviedol Šimko. Zopakoval, že pri
svojom nástupe na primátora v
roku 2010 prevzal mesto v dezolátnom stave. Pripomenul, že
počas osemročného obdobia sa
podarilo výrazne znížiť úverové
zaťaženie, a to aj napriek realizácií mnohých investičných
akcií do obnovy mesta. Šimko
spomenul budovanie Kurinca, rekonštrukciu námestia M.
Tompu či Mestskej záhrady, ale
aj obnovu ulíc, ciest a chodníkov. „Dnes už z hrdosťou môžeme povedať, že naše mesto
máme na 90 percent obnovené,“
vyhlásil a načrtol aj svoje ďalšie
plány. Samospráva bude ďalej
pokračovať v budovaní Kurinca. Pred pár týždňami sa začalo s výstavbou toboganu, ale aj
ďalších sociálnych zariadení.
Cieľom je tiež vybudovanie
ďalšieho geotermálneho vrtu,
keďže teplota a výtlak toho terajšieho už nepostačuje. V pláne
je aj vybudovanie krytých bazénov. Šimko okrem iného vyhlásil, že bude rešpektovať požia-

Poslanci sa stretnú mimoriadne
Rimavskosobotskí poslanci sa zídu mimoriadne, stane sa tak v piatok
21. decembra o 14:00 hod. v bývalom Župnom dome v Rim. Sobote.
Na programe sú dva hlavné body – potvrdenie uznesenia č. 139/2018
z 31. októbra, ktoré primátor nepodpísal a návrh na zmenu a doplnenie
štatútu mesta. Rokovanie mestského zastupiteľstva je verejné.

davky jednotlivých poslancov
bez ohľadu na to, z akého sú
politického košiara, no musí to
byť v záujme rozvoja mesta.
Zvolili sobášiacich
Po primátorov vystúpení sa
schvaľoval program ustanovujúcej schôdze. Poslanec Hazucha navrhol zaradiť do bodu
personálno-organizačné otázky
ďalšie body, v ktorých by sa
zriadila mestská rada či komisie. Tento návrh nakoniec nedostal podporu.
Nasledoval bod, v ktorom sa
malo určiť, ktorí poslanci budú
nasledujúce štyri roky sobášiť
občanov vstupujúcich do manželstva. MsZ do tejto funkcie
ustanovilo poslancov Evu Bornayová, Eriku Juhászovú, Annu
Zsóriovú,
Jaroslava Matzenauera, Romana Slaninu, Jána
Jurkemíka, Štefana Baláža a
Ivana Hazuchu.

Primátor bude poberať 4289
eur
Pokračovalo sa bodom, v ktorom sa určovalo, aký mesačný plat bude poberať primátor
Jozef Šimko nasledujúce štyri
roky. Poslanec Jozef Tóth navrhol zvýšenie základného platu
primátora o 40 %. Zdôvodnil
to tým, že za primátorom vidno
výsledky, nie je to žiadny začiatočník a toto zvýšenie platu
si zaslúži. Poslanci tento jeho
návrh odobrili, desiati boli za,
proti šiesti a dvaja sa zdržali.
Primátor bude mať mesačný
plat vo výške 4289 eur.
Po ukončení zastupiteľstva sa
vedenie mesta a poslanecký
zbor zúčastnili aktu položenia
vencov k pamätníku Červenej
armády, k soche M. Tompu, k
soche Š. M. Daxnera a k Pamätníku obetiam holokaustu.
amb

Na Vianoce bezplatné cestovanie

M dopravou Lučenec pripravilo pre občanov a návštevníkov mesta

esto Rimavská Sobota v spolupráci so Slovenskou autobusovou

vianočnú akciu - bezplatné cestovanie v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. V rámci tejto akcie budú v čase od 24.12. do 26.12. 2018
všetky linky mestskej hromadnej dopravy premávať bezplatne, podľa
platného cestovného poriadku.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia v roku 2019 Vám
želá Mesto Rimavská Sobota a Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť.
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.
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Erasmus + KA1 v Základnej
škole Š. M. Daxnera

školskom roku sa Základná škola
V Š.minulom
M. Daxnera zapojila do výzvy Erasmus+ v

aktivite KA1 Mobilita zamestnancov. Našej škole
bol schválený grant na projekt s názvom „Anglický jazyk pre všetkých“, cieľom ktorého je skvalitniť vyučovanie anglického jazyka, práce so
žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia a
so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. V rámci projektu sme naplánovali dve
mobility, z ktorých prvá sa uskutočnila v mesiaci
október, kedy som mala možnosť zúčastniť dvojtýždňového štruktúrovaného kurzu „Language &
Practical Methodology: Creativity in the Classroom“ v Spojenom kráľovstve v meste Portsmouth.
Kurz prebiehal podľa programu zostaveného prijímajúcou organizáciou InterEducation. V rámci
prvého týždňa sme absolvovali jazykový tréning
zameraný na zdokonaľovanie našich jazykových
kompetencií s lektormi Michaelom Fennellom
a Lucy Norris. S Dr. Dianou Hicks sme sa počas
workshopov venovali problematike vyučovania
anglického jazyka žiakov v primárnom vzdelávaní,
metodologickým postupom podporujúcim komunikáciu v anglickom jazyku, kooperatívnemu učeniu, rozprávaniu príbehov a ďalším aktivizujúcim
metódam, ktoré napomáhajú zefektívniť vyučovanie anglického jazyka. V rámci stretnutí sme sa
oboznámili s problematikou CLILu v primárnom
vzdelávaní a získali praktické skúsenosti s plánovaním hodín CLIL.
Počas druhého týždňa som mala možnosť
oboznámiť sa so školským vzdelávacím systémom
v Anglicku priamo v školách Lyndhurst Junior
School Academy, Highbury Primary School, Copnor Primary School a Purbrook Infant School.
Pozorovala som vyučovanie a vymieňala si skúsenosti s učiteľmi, oboznámila sa sa s chodom škôl,
s ich zvykmi a tradíciami, s časovým rozvrhnutím
celého dňa a praktickým organizačným zabezpečením jednotlivých činností. Mala som možnosť
prejsť sa budovami a areálom škôl, vidieť zariadenie a vybavenie tried, učební, telocviční, knižníc a
spoločných priestorov školy.
Prínosom v oblasti poznávania kultúry a histórie
krajiny bola pre mňa možnosť navštíviť historickú

Básnické okienko...

Kráľ

Večerom kráča, samota ho ľaká.
V oknách blikajú Vianoce.
Je bez domova, nikto ho nečaká.
Nik sa nepýta, kto je a čo chce.
Keď popozeral tie svetielka v oknách,
k nebeským hviezdam svoj zrak obráti.
Myseľ a duša sa mu v jedno zohrá,
pritiahne si svoj kabát zodratý.
Vďaka Ti, Bože, za ten dar,
že vidím hviezdy, za očí pár,
že zdravé ruky a nohy mám,
že nosím v duši hrubý snár.

lodenicu v Portsmouth, zúčastniť sa prehliadky
mesta a poznávacích zájazdov do Winchestru a
Londýna. Získané informácie sú veľkým prínosom
pre moju samotnú prácu, pretože žiakov zaujíma
spôsob života a zvyky ľudí v iných krajinách.
Počas kurzu som sa zoznámila a spolupracovala s
učiteľmi z rôznych európskych krajín, konkrétne
z Francúzska, Litvy, Dánska, Švédska a Čiech.
Veľmi podnetná bola naša diskusia a vzájomná
výmena skúseností. Porovnávali sme naše školské
vzdelávacie systémy, hovorili o spoločných problémoch a nadviazali sme kontakty pre budúcu
možnú spoluprácu v rámci ďalších projektov pre
žiakov primárneho vzdelávania.
Ubytovanie som mala zabezpečené v hostiteľskej
rodine, čo pre mňa znamenalo možnosť používať
anglický jazyk aj mimo vyučovania v každodennom reálnom živote a zároveň sa bližšie oboznámiť
s ich spôsobom života, kultúrou, zvykmi a tradíciami. Spoznať ich názor na aktuálne problémy
dnešnej doby, ako aj na tematiku ohľadom Brexitu.
Získané poznatky a vedomosti sú pre mňa veľkým
prínosom. Mojim cieľom bude aplikovať ich vo
vlastnej výchovno-vzdelávacej práci a ďalej šíriť
medzi pedagógmi našej školy, ale i regiónu formou
rôznych stretnutí.
Mgr. Dana Vikorová,
ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote

Mikuláš trochu ináč

autobusová doprava Lučenec, a.s. pripravila pre
S lovenská
deti a cestujúcu verejnosť Mikuláša na autobusových stani-

ciach v Lučenci a v Rimavskej Sobote. Okrem iného ste mohli
Mikuláša stretnúť aj za volantom autobusu na niektorých vybraných spojoch v Revúcej, Tornali, Lučenci a Rimavskej Sobote.
6. decembra sme od rána vítali všetkých cestujúcich aj deti
zo základných a materských škôl. Tým najmenším sa očká
rozžiarili hneď ako vošli do čakárne pre cestujúcich. Niektoré
z nich sa ho chceli dotknúť – veď po prvý raz videli ozajstného
Mikuláša. Ten spolu s čertom a sobom obdarúval okoloidúcich
sladkosťami a neskôr sa vybrali na spoločnú jazdu mestom.
Deti ostali prekvapené, ako je možné, že Mikuláš nelieta na
saniach, ale sedí a šoféruje autobus. Pesnička, úsmev na tvári
a poďakovanie boli pre nás najväčšou odmenou.
Chceme sa poďakovať deťom zo Súkromného gymnázia v
Opatovej za krásnu výzdobu historického autobusu KAROSA
C734 a všetkým cestujúcim, ktorí nás v tento deň prišli pozrieť
alebo cestovali našimi autobusmi.
Radka Segačová,
vedúca útvaru obchodu a marketingu SAD Lučenec, a.s.

Ja tieto dary môžem mať,
čo Ti ja, Bože, môžem dať?
Ja všetkých ľudí mám rád bez rozdielu.
Ak sa mám deliť, tak dám čiastku celú.
Keby tak ľudia mohli byť viac skromní.
Keby neboli nikde žiadne vojny.
Nech sa už nikomu krivda nedeje!
Nech nezhasínajú žiadne nádeje!
Vidieť ľudí šťastných a v ich očiach smiech.
Nech zavládne ľudskosť a nie ťažký hriech!
Keby som mohol napraviť tento svet,
dal by som život hneď tu, bez dlhých viet.
Len neviem, Pane, či mi veríš?
Teraz sa cítim ako Ježiš.
Pán Boh by možno o ňom povedal:
„Bol Štedrý večer a postál tu kráľ.“

Marta Brisudová Siváková

Prepadol čerpaciu
stanicu

muž prepadol čerpaciu staOzbrojený
nicu na Sobotskej ulici v Jesesnkom.

Stalo sa tak v nedeľu 2. decembra krátko pred štvrtou hodinou popoludní. Muž
mal na sebe oblečenú bundu s kapucňou.
„Prišiel k pultu a pracovníčke hodil igelitovú tašku so slovami: „Peníze, peníze!“, pričom v ruke držal krátku guľovú
zbraň, ktorou na ňu mieril. Pracovníčka
na to zareagovala:„ Nesranduj, to vážne?“, keď jej opäť povedal: „Delej, delej!“ a mieril na ňu zbraňou, v obave o
svoj život vyložila na pult peniaze, ktoré
si páchateľ vzal,“ informovala krajská
policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že keď pýtal ďalšie peniaze,
pracovníčka mu povedala, že už nemá
a vtedy sa páchateľ otočil a s peniazmi
ušiel. Poškodenej spoločnosti spôsobil
škodu 430 eur. Polícia informovala, že
páchateľa sa jej podarilo chytiť 10. decembra pri zásahu v Tornali. Mala totiž
podozrenie, že ide o muža, ktorý sa 5.
decembra dopustil ozbrojenej lúpeže v
herni na Štúrovej ulici v Tornali. Počas
vyšetrovania polícia zistila, že muž lúpil
aj na čerpacej stanici v Jesenskom. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v
Revúcej 11. decembra 44-ročnému mužovi vzniesol obvinenie za zločin lúpeže
spáchaný závažnejším spôsobom konania. Zo strany vyšetrovateľa bol podaný
aj podnet na jeho väzobné stíhanie.
amb

Gemerské zvesti
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Skončil sa 38.ročník cyklu koncertov vážnej hudby

as neúprosne letí, skutočnosti
sa stávajú spomienkami, denne pribúda prvých plačov prichádzajúcich na svet, pribúda šedín,
rokov nemožno urobiť odpočet.
A v tejto každodennej všednosti
sú dni, v ktorých sa z času na čas
stretávajú umeniachtiví priaznivci,
priatelia a poslucháči vážnej hudby.
Aj v tomto kalendárnom roku sme
sa mohli tešiť z pekných hudobných stretnutí. Priemerná návštevnosť koncertov vážnej hudby sa
„vyšplhala“ na 75 divákov, čo nás
nesmierne teší, a svedčí o tom, že
koncerty si našli svojich stálych poslucháčov. Najväčšej návštevnosti
sa tešil jarný koncert (20. marca),
na ktorom účinkoval rimavskosobotskému publiku každoročne
verný husľový virtuóz Peter Michalica. Jeho spoluúčinkujúci boli
Michaela Popik Kušteková spev,
Hiroaki Goto (Japonsko) husle a
Viera Bartošová klavír. V programe boli zaradené skladby známych
hudobných velikánov.
Unikátne saxofónové kvarteto, ktoré sa venuje interpretácii skladieb
vážnej hudby, ktoré boli pre takéto
nástrojové obsadenie skomponované - SAXOPHONE SYNCOPATORS - zavítali v tomto kalendárnom roku do Rimavskej Soboty dva
krát. 10. apríla spríjemnili svojím
vystúpením večer druhého koncertu
hudobnej jari a v lete boli súčasťou
Jazztivalu. Koncert sa uskutočnil
v priestore Čierneho orla. Okrem
vážnej hudby sa kvarteto špecializuje na autentickú interpretáciu
hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny. Interpreti zoskupenia sú: Pavol Hoďa
- soprán/alt saxofón, Ján Gašpárek
- alt saxofón, Ladislav Fančovič tenor saxofón, Frederika Babuliaková - barytón saxofón.
Nasledujúce dva koncerty, na ktoré
sa poslucháči mohli tešiť, sa niesli
v duchu mladých talentov z Rimavskej Soboty. Stalo sa peknou
tradíciou, že v domácom prostredí
sa predstavia študenti umeleckých
škôl, ktorým učarovala hudba.

Koncert pod názvom Improvizácie
priniesol na pódium domu kultúry gitarista Štefan Szabó spolu
so svojimi spoluhráčmi - Petrom
Macečekom - hráčom na bicie a
Michaelou Turcerovou - hráčkou
na saxofón. V programe koncertu
odzneli interpretácie ich autorských kompozícií, diela súčasných
skladateľov ale aj menej známe
jazzové štandardy.
1. máj patril už štvrtý krát koncertu
pod názvom Fórum rimavskosobotských talentov, bývalým žiakom
tunajšej základnej umeleckej školy
- Juliane Čarnokej, Alexandra Patakyovej, Michalovi Antalovi a Adamovi Korcsogovi. Študenti s radosťou prijali pozvanie na koncert,
aby opäť ukázali svoju šikovnosť a
talent pred domácim obecenstvom.
Koncerty jesenného cyklu otvorili
Čarovné tóny flauty 11.septembra v
podaní Tünde Jakab (flauta) a Erika
Jámbora ( klavír). O tom, že hudba
je most, ktorý spája ľudí z rôznych
brehov, sme sa presvedčili aj na
ďalšom stretnutí, na koncerte dvoch
mladých klavírnych virtuózov zo
zahraničia. Alisu Yajimu z Japonska a budapeštianskeho klaviristu
Baráza Ádáma naše obecenstvo už
pozná. Snahou umelcov je predstaviť sa pred obecenstvom s programom, ktorý rovnako uspokojí milovníkov a znalcov vážnej hudby,
ako aj laických návštevníkov koncertov. Koncert pod názvom Večer
so Chopinom určite každý netrpez-

livo očakával. O tom, že Fryderik
Chopin bol nazvaný básnikom
klavíra sa mohol presvedčiť každý,
kto prišiel do divadelnej sály. No,
samozrejme, že bez vynikajúcej interpretácie diel F. Chopina by sa tie
nádherné melódie k poslucháčom
nedostali. Tento výnimočný zážitok
nám 16. októbra poskytol Ladislav
Fančovič, a tým prispel k nezabudnuteľnej atmosfére koncertu, na
ktorom sa zúčastnilo 100 poslucháčov. 6. november poskytol priestor
opäť nášmu rodákovi a bývalému
žiakovi ZUŠ, Vojtechovi Botošovi
a jeho kolegovi zo štúdií na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Bohdanovi Kovalovi z Ukrajiny
z mesta Dnipro. Vojtech viackrát
účinkoval aj ako člen orchestra
ŠKO v Žiline. V súčasnosti je vyhľadávaným violistom viacerých
hudobných zoskupení na Slovensku
aj Maďarsku v rôznych žánroch.
16. novembra sa Rimavská Sobota
zapojila do celodenného podujatia venovaného Medzinárodnému
dňu tolerancie s názvom Rimavská
Sobota – mesto tolerancie - ktoré
organizovala Židovská náboženská
obec v spolupráci s MsKS a Knižnicou M. Hrebendu. Vyvrcholením
dňa bol koncert, ktorý sme zaradili
aj do jesenného cyklu koncertov
vážnej hudby. Hosťom večera bolo
jedinečné bratislavské zoskupenie
Pressburger Klezmer Band. Energický hudobný „kokteil“ tohto zoskupenia je podmanivo namiešaný

Poznáme víťaza
Kvízmajstra

V piatok 30. novembra sme v tunajšom dome kultúry spoznali víťazov 3. ročníka zábavno-vedomostnej
súťaže Kvízmajster. Titul zostal na Gymnáziu Ivana
Kraska v Rim. Sobote. Žiaci zo IV. B Filip Godavec,
Filip Kojnok a Dominik Melich porazili v napínavom finále svojich mladších spolužiakov z III.A.
Záverečnými kolami súťaže previedol súťažiacich
moderátor Peter Varinský. Podujatie zorganizovalo
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote.
amb, foto: gecse

zo židovskej, z balkánskej a orientálnej hudby, ako aj zo slovenského
a cigánskeho folklóru – to všetko
s originálnou esenciou súčasných
moderných štýlov, ako jazz, rock,
reggae a latino.
Záver 38 ročníka koncertných cyklov patril koncertu v rámci projektu
Spolku slovenských skladateľov v
Bratislave a Hudobnej únie v Banskej Bystrici pod názvom „ Hudobné salóny v regiónoch“. Na koncerte 27. 11.2108 účinkovala Tünde
Jakab, ktorá sa tentokrát predstavila
ako speváčka a autorka imterpretovaných skladieb. Jej partnerom bol
multiinštrumentalista Samuel Montoya z Hondurasu
... a ešte jedna milá spomienka na
záver, na jedno milé pozvanie od
pána Michalicu, pre členov rimavskosobotského kruhu priateľov
vážnej hudby. 20. júna sme sa zúčastnili koncertu v rámci medzinárodného festivalu Hudba pod
diamantovou klenbou v Kremnici.
Vypočuli sme si večer ruských romancí v podaní Oľga Šaľjajevová soprán a Irina Dankevič - klavír. Zážitok z koncertu posilnilo aj osobné
stretnutie s pánom Michalicom.
Naše koncerty sú realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Jednotlivé koncerty
organizačne a projektovo zabezpečuje a s interpretmi spolupracuje a komunikuje pani Katarína
Zsélyová, za čo jej všetci srdečne
ďakujeme.
...a čo si priať do nasledujúcich
ročníkov koncertných cyklov?
Teší ma, že tradícia koncertov
vážnej hudby si u nás našla pevné zázemie, a hlavne, že si našla
vás, priaznivcov a poslucháčov
(máme 65 členov KPH), ktorí si v
každodennosti bežných povinností
nájdete čas a stanete sa súčasťou
nezabudnuteľných hudobných zážitkov, a prostredníctvom vnímania
hudby dostávate jednu z najväčších
slobôd, aké vám dnešný svet môže
poskytnúť.
Mgr. Eva Čarnoká,
predsedníčka KPH

Vyhodnotenie súťaže

V minulom čísle našich
novín sme vyhlásili
súťaž, v ktorej mohol
jeden z vás vyhrať novú
knihu Marka E. Pochu
DOM490. Výhercom
knihy sa stal Jozef
Palík z Bakty, ktorý správne odpovedal, že strašidelný dom sa nachádza v
obci Kriváň. Výhercovi srdečne blahoželáme.
amb

www.rimavskasobota.sk
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Generácia X a Y

Tvorba architekta
Júliusa Sándyho

.priestoroch tunajšej Mestskej
galérie si môžete od utorka 4.
decembra pozrieť výstavu mladých architektov pomenovanú
Generácia X a Y.

Výstava Generácia X a Y je putovná a predstavuje tvorbu mladých
architektov Fóra mladých architektov, združenia Spolku architektov
Slovenska. Výstava v Mestskej galérii je ich šiestou zástavkou, predtým ju diváci mohli vidieť v Košiciach, Prešove či Bratislave, kde sa
v priestoroch Maďarského inštitútu
konala prvý krát.
Kurátorom výstavy je architekt
Krisztián Szabó, rodák z Rimavskej Soboty, ktorý ale pôsobí mimo
mesta. Ako uviedol, na výstave sa
snažili dať priestor jednak najmladšej generácii architektov, ktorej zástupcovia aktuálne študujú na vysokých školách a na druhej strane
architektom, ktorí už v praxi pracujú viac rokov. „Poslaním celého
projektu je, že výstava dáva obom
generáciám architektov možnosť
stretnúť sa a predovšetkým tí mladší majú možnosť učiť sa od starších
kolegov, pretože sú medzi nimi takí,
ktorí navrhujú zaujímavé projekty,“ vysvetlil Szabó. Na výstave sú
prezentované dve zbierky diel, jedna z roku 2011 a druhá z vlaňajška.
Prvou sa združenie v Rim. Sobote
vlastne predstavuje. Ďalšia zbierka
divákovi ukazuje, kam sa jednotliví
architekti posunuli. „Je v ňom badať
nejaký zárodok,“ vysvetlila riaditeľka Mestskej galérie Gabriela Garlatyová, prečo považuje tento projekte
za zaujímavý. „Oslovilo ma na ňom
to, že Krisztián Szabó si popri svojej
náročnej práci architekta zvolil ešte
čosi iné a vytvoril projekt. Z môjho

V v Rim. Sobote otvorili 6. decembra
Gemersko-malohontskom múzeu

pohľadu je časozberný, keďže mapuje tvorbu jeho kolegov architektov,“ uviedla Garlatyová. Ako ďalej
povedala, výstava je zaujímavá aj
v tom, že nám nepodáva pohľad o
tom, čo je súčasná architektúra, ale
nám ukazuje pohľad do jednotlivých
dielní. „Výstava môže byť prínosná
jednak pre divákov galérie, ktorými
sú väčšinou žiaci základných a stredných škôl, ale môže byť podnetná aj
pre diskusiu,“ konštatovala.
V rámci výstavy sa uskutočnila aj
diskusia na tému: „Architektúra
a Rimavská Sobota s architektom
Erikom Klaubertom a bývalým
hlavným architektom mesta Jánom
Baranom.
FÉF – FMA združuje všegenerácie
architektov, od študentov VŠ architektonického zamerania po autorizovaných architektov z južných regiónov Slovenska, od Bratislavy po
Košice. Výstava sa uskutočnila pod
záštitou Spolku architektov Slovenska a Maďarského inštitútu v Bratislave, ktorí sú hlavnými patronátmi
združenia FÉF – FMA. Predstavuje
sa na nej 25 architektov. Výstava potrvá do konca februára budúceho roka.
			 amb

Mágia stridžích dní

P novembra

od týmto názvom usporiadalo 30.
Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote prednášku venovanú zvyklostiam od Kataríny po Luciu.
Prednáška sa konala na Ondreja, ktorý
patrí k jedným zo stridžích dní. „Bola
zameraná na mágiu stridžích dni, čiže na
zvykoslovie a praktiky, ktoré sa počas
týchto konkrétnych dní robili,“ uviedla
etnologička múzea Ľ. Pulišová. V minulosti sa podľa jej slov totiž verilo, že moc
stríg je počas týchto dní najsilnejšia. Išlo
konkrétne o dni Katarína (25.11), Ondrej
(30.11), Mikuláš (6.12) a Lucia (13.12).
„Deti sa mohli do prednášky zapojiť aj
rôznymi aktivitami, dievčatá boli oblečené za Lucie, chlapci si mohli vyskúšať
vinšovanie alebo chodenie s oceľou, čo
v minulosti vlastne znamenalo príchod
šťastia, zdravia a prosperity do domácnosti,“ vysvetlila Pulišová s tým, že tieto
zvyky sa v súčasnosti už nepraktizujú a

dostávajú sa do povedomia hlavne prostredníctvom folklórnych súborov, buď
na javisku prípadne v uliciach miest a
dedín.
Okrem prednášky si pre deti v tento deň
prichystali aj premietanie dokumentárneho filmu, ktorý rozprával nielen o stridžích dňoch, ale aj o zvykoch na Gemeri
počas celého zimného obdobia. „Deti sa
napríklad dozvedeli, že mladé dievčatá
a ženy sa stretávali v domácnostiach,
kde priadli alebo tkali, ale aj o samotnom vianočnom období, ako sa zdobil
stromček, ako sa pripravovala štedrovečerná večera, aké jedlá vtedy ľudia jedli
alebo aké vinše a koledy si vinšovali,“
uviedla lektora múzea Martina Marek
Oštromová. Deti sa podľa jej slov oboznámili aj s betlehemskou hrou, ktorá sa
hrávala v dedinke Vlachovo. Hovorili
jej bubajka a jej názov bol odvodený od
buby, čo bol kabát z ovčej vlny.
amb

výstavu pod názvom Veže zaliate slnkom – Architektonická tvorba Júliusa
Sándyho, ktorá tohto tvorcu po prvýkrát predstavuje v Rim. Sobote.

Výstavu pripravilo Maďarské múzeum
architektúry a Dokumentačné centrum
pamiatkovej starostlivosti a prostredníctvom projektov, dokumentov a fotografií
dokumentuje Sándyho tvorbu. Kurátorsky
ju pripravil historik umenia Péter Bodó,
ktorý je pracovníkom Maďarskej národnej
galérie, v rámci štipendijného programu
Maďarskej akadémie umení. Autorkou
fotografií je Krisztina Bélavári z Maďarského múzea architektúry.
Július Sándy sa narodil v roku 1868 v Prešove ako syn maliara Júliusa Sándyho st.
Po skončení štúdia na Technickej univerzite v Budapešti pracoval u Samu Pecza a
podieľal sa na stavbe Centrálneho trhovis-

ka a Reformovaného kostola na námestí
Szilágyi Dezső v Budapešti. Sándy pripravil plány takmer 50 evanjelických kostolov, z ktorých sa napokon postavilo 27.
Jeho stavby môžeme vidieť na mnohých
miestach dnešného Slovenska, medzi nimi
aj v Rim. Sobote, s ktorou mal úzke väzby, keďže jeho matka pochádzala odtiaľto
a tu mal aj rodinu. Medzi jeho príbuzných
z matkinej strany patril aj známy sochár
István Ferenczy. Práve v Rim. Sobote vytvoril Sándy jednu z prvých architektonických realizácii. Išlo o prestavbu hospodárskej budovy na obytné účely, ktorá stála
na vtedajšej Koháryho ulici a patrila jeho
starej mame. Málokto tiež vie, že Sándy je
autorom prestavby veže miestneho reformovaného kostola a autorom Ferenczyho
krypty z roku 1909 na bočnej strane tohto
kostola.
Výstava je dvojjazyčná a potrvá do konca
marca budúceho roka.
amb

V januári budú predmetom mesiaca

Pv

maľby na skle

očas januára 2019 budú
priestoroch stálej
expozície Gemersko-malohontského múzea vystavené maľby na skle pochádzajúce z okolia Rimavskej
Soboty zo začiatku 19. storočia.
Obrázky maľované na skle
sa začali na naše územie šíriť z oblasti Talianska približne v 17. – 18. storočí, pričom zo
začiatku našli uplatnenie najmä v prostredí šľachty, meštianstva a cirkvi.
Keďže zobrazované námety mali prevažne náboženský charakter boli blízke i cíteniu dedinského človeka, a tak
už koncom 18. storočia prenikli aj do
ľudového prostredia. Tieto maľby sa
medzi širšie vrstvy obyvateľstva masovejšie rozšírili v 20-tych rokoch 19.
storočia prostredníctvom podomových obchodníkov, pútí a jarmokov.
Šíreniu obrazov maľovaných na skle
napomáhal aj dostatok tabuľového
skla, ktoré vyrábali sklárske huty. Z
toho dôvodu ich zhotovovali najmä
jednotlivci, alebo rodiny žijúce na dedinách v ich blízkosti.
Pri zhotovovaní samotnej maľby si
maliar najprv z predlohy položenej na
skle odkreslil kontúry hlavného výjavu, po ich uschnutí namaľoval detaily
tvárí a plochu vyplnil farbami. Používali sa najmä práškové farby riedené

vodou a ako spojivo vajcový žĺtok.
V prevažnej väčšine boli
na obrazoch maľovaných
na skle zobrazované náboženské motívy. Z toho
dôvodu sa im pripisovala
ochranná funkcia, a tak
bývali umiestnené v kultovom kúte izby, často krát
spolu s inými svätými obrazmi a malým oltárikom.
V zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza
6 kusov obrázkov maľovaných na
skle. Pochádzajú z okolia Rimavskej
Soboty, zo začiatku 19. storočia, bohužiaľ, ich tvorcovia sú dnes už neznámy. Všetky obrázky sú umiestnené v jednoduchom drevenom ráme.
Samotný maľovaný výjav je olemovaný kvetinovým ornamentom, čo je
typické práve pre slovenský variant
tohto druhu ľudového umenia. V rámci výjavov vychádzajúcich z náboženskej tematiky zachytávajú najmä
postavy svätcov – Sv. Celestína, Sv.
Vendelína, Sv. Veroniku, Pannu Máriu, neznámu Sväticu a Boží hrob.
Keďže takmer dvesto rokov existencie zanechalo na maľbách svoje stopy, prešli v roku 2009 komplexným
procesom reštaurovania.
Mgr. Ľudmila Pulišová,
etnologička GMM

Gemerské zvesti

Bohatý adventný program

Predvianočné obdobie prinieslo do mesta program bohatý na rôzne
podujatia. Do Rim. Soboty zavítal Mikuláš, v meste sa konali rôzne
koncerty, výstavy, besedy či tvorivé dielne. Podujatia pripravilo Mesto
Rimavská Sobota v spolupráci s tunajším mestským kultúrnym strediskom, Knižnicou Mateja Hrebendu, Gemersko-malohontským múzeom,
Centrom voľného času Relax, Základnou umeleckou školou a Gemersko-malohontským osvetovým strediskom.
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ča,“ priblížila minulé zvyky v tento deň etnologička Gemersko-malohontského múzea Ľ. Pulišová.

Predvianočná atmosféra na Vianočnej burze
V dome kultúry sa 7. decembra konalo tradičné a obľúbené podujatie Vianočná burza nápadov a lásky. Svoje výrobky tu ponúkalo a vystavovalo približne 60 výrobcov a remeselníkov nielen z Rim. Soboty, ale i z Tornale,
Hnúšte, či Lučenca. Návštevníci tu našli ručne vyrobené vianočné výrobky, dekorácie či voňavé mydielka, ale tiež rôzne rezbárske výrobky. Mohli
si pochutnať aj na tradičných vianočných dobrotách. Ako na sociálnej sieti
napísal organizátor burzy Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote, v „kulturáku“ v tento deň zavládla krásna predvianočná atmosféra. Všetkého bolo
nadostač, krásne výrobky, fajnotky, úsmevy, dobré slovo, skvelé vystúpenia
súborov. „Ďakujeme všetkým predávajúcim, kupujúcim i vystupujúcim, menovite gitarovej skupine Csillagvirág, country kapele Bluetrend, MSZ Bona
fide, DFS Hájiček a Hájik, DFS Podkovička a FS Rimavan a Tanečnému orchestru Rimavskej Soboty. Všetkým prajeme príjemné prežitie Vianočných
sviatkov,“ napísal organizátor.

Prišiel Mikuláš, aby potešil deti
Deti všetkých vekových kategórii prišli 5. decembra popoludní na rimavskosobotské Hlavné námestie, kde netrpezlivo čakali na Mikuláša. Ten opäť
neobišiel ani Rimavskú Sobotu a v spoločnosti svojich pomocníkov, anjela
a dvoch čertov, potešil všetky deti. Doviezol sa na honosnom koči ťahanom dvomi koníkmi a keď vystúpil na pódium, aby sa zvítal s deťmi, zožal
veľký potlesk. Samozrejme, neprišiel naprázdno, v obrovskom vreci si pre
ne priniesol radosť, zábavu, ale hlavne veľa sladkostí. Spolu s nimi sa zabával počas kultúrne programu, v ktorom vystúpili deti z tanečných súborov a klubov CVČ Relax – DFS Lieskovček, Mažoretky Estrella a tanečný
klub Lacrayons. Mikuláš neskôr spolu s prednostom MsÚ v Rim. Sobote Š.
Szántóom a M. Bielakom z MsÚ v Rimavskej Sobote na Hlavnom námestí
slávnostne rozžiarili vianočný stromček. Podujatie pripravilo CVČ Relax v
Rimavskej Sobote pod záštitou primátora mesta.
V minulosti boli na Mikuláša (6. decembra) charakteristické obchôdzky po
dedinách, pri ktorých ale Mikuláša nie vždy sprevádzali čert a anjel, ako to
poznáme dnes „Boli to rôzne zamaskované postavy oblečené v kožúškoch.
Mikuláš prišiel do domácnosti, aby obdaroval dieťa, ktoré sa muselo najskôr
pomodliť a až potom dostalo odmenu v podobe jabĺčka, orecha alebo kolá-

Nechýbali tradičné vianočné trhy

Koncerty a adventné podujatia
Adventný program odštartoval požehnaním adventného venca a zapálenie
prvej adventnej sviečky, ktoré sa uskutočnilo prvý decembrový deň na Hlavnom námestí. Atmosféru adventného obdobia spestrili aj rôzne koncerty a
vianočné programy. V dome kultúry sa 3. decembra uskutočnil Benefičný
program Slovenského Červeného kríža a 10. decembra tam prebehol Adventný koncert Harang csendü s Viki Rákovou. V predvianočnom programe nechýbali ani koncerty a množstvo rôznych podujatí, ktoré organizovala
Základná umelecká škola, Centrum voľného času Relax, Knižnica Mateja
Hrebendu, tunajšie múzeum či Gemersko-malohontské osvetové stredisko.
stranu pripravil amb, foto: gecse

www.rimavskasobota.sk
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12. a 13. jan. Hovory s TGM		
18:00
80 min., MP od 12r., vstup: 5€
so., ne.
Dráma/Historický
Česko

20.-21. dec. Bumblebee
27.-28. dec. 110 min., MP od 12r., titulky, 5€
19:00
Akčný/Dobrodružný/Sci-fi
USA
22. december Spider-man: Paralelné svety
19:00
117 min., MP od 12r., dabing, 5€
so.
Animovaný/Akčný
USA
27. a 28 dec. Snehová kráľovná: krajina zrkadiel
17:00
87 min., MP, dabing, vstup: 5€
št., pi.
Animovaný/Komédia
Rusko
29. a 30. dec. Mary Popinsová		
19:00
138 min., MP, dabing, vstup: 5€
so., ne.
Rodinný/Fantasy/Muzikál USA
10. a 11. jan. Nová Šanca		
18:00
103 min., MP, titulky, vstup: 5€
št., pi.
Komédia/Romantický
USA
10. a 11. jan. Úniková hra		
20:00
MN, titulky, vstup: 5€
št., pi.
Akčný/Horor
USA

12. a 13. jan. Pašerák			
19:30
116 min., MN, titulky, vstup: 5€
so., ne.
Krimi/Dráma/Thriller
USA
17. a 20. jan. Zložka 64		
17:30
116 min., MN, titulky, vstup: 5€
št., so.
Krimi/Mysteriózny
Dánsko
17. – 19. jan. Sklenený			
19:30
132 min., MP od 12r., titulky, 5€
št. - so.
Thriller/Dráma/Horor
USA
18. – 19. jan. Cena za šťastie		
18:00
90 min., MP od 12r., vstup: 5€
pi., so.
Dráma/Komédia
Česko
24. a 25. jan. Návrat domov		
18:00
96 min., MP od 12r., dabing, 5€
št., pi.
Dobrodružný/Rodinný
USA
24. a 25. jan. Trhlina			
20:00
111 min., MN, vstup: 5€
št., pi.
Mysteriózny/Thriller Slovensko

11. – 13. jan. Ralph búra internet
16:00
113 min., MP, dabing, vstup: 5€
št., pi.
Animovaný/Komédia
USA

Spomienka...

RIADKOVÁ INZERCIA:

• Opravujem a vykupujem staré nábytky. Tel. č.: 0910 645 318

Zubný lekár

22. a 23.12 od 8:00 do 12:00 hod.
MUDr. Iveta Kyseľová, Ulica SNP 8,
Rim. Sobota, tel.: 56 26124
24.12. od 8:00 hod. do 12:00 hod.
STOMCENTRUM, s.r.o., MUDr.
Štefan Juhász, Športová 14, Rim.
Sobota, tel. 047/ 56 33 147
25.12 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
KASTAMED, s.r.o., MUDr. Katarína
Polievková, Okružná 53, Rim. Sobota,
tel.: 56 33940
26.12. od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Agáta Dulovičová, K.
Mikzátha, Rim. Sobota, tel. 5623196
29. a 30.12. a 31.12 8:00 – 12:00hod.
MUDr. Eva Gajanová, Nová Bašta
80, tel.: 56 91161
1.1.2019 8:00 – 12:00hod.
OZDent, s.r.o., MDDr. Kinga Éli
Tóth, Ožďany 66, tel.: 5694666

Manželka a synovia s rodinami

Lekárne

7:00 – 22:30 hod.
24.12. - Lekáreň Benu – SNP 19
25.12. - Lekáreň Rimava – Dobšinského 30
26.12. - Lekáreň Média – Bélu Bartóka 1
31.12. - Lekáreň Západ – Dr. Clementisa 4754
1.1.2019 - Lekáreň Dr. Max, J. Fábryho 3
6.1.2019 - Lekáreň Média, B. Bartóka 1

Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
ten kto Ťa mal rád, nezabudol

Ferdinand - Nándor
Pálkovács

GZ-91/18

5. a 6.1.2019 od 8:00 hod. do 12:00
STOMCENTRUM, s.r.o., MUDr.
Štefan Juhász, Športová 14, Rim.
Sobota, tel. 047/ 56 33 147
12. a 13. 1. 2019 od 8:00 hod. do 12:00
MUDr. Eva Sklenková, ZŠ Clementisa, Ul. Clementisa 13, Rim. Sobota,
tel.: 0908 902 065
19. 20. 1. 2019 od 8:00 hod. do 12:00
DENTA CENTRUM, s.r.o., MUDr.
Štovčík, Športová 3, Rim. Sobota,
tel.: 5627353

Spomienka...

Dňa 24.12.2018 uplynie 5 rokov, čo nás
nečakane, navždy opustil manžel, otec
a starý otec

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.

GZ-92/18

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 30. decembra 2018 uplynie 5 rokov odvtedy, čo nás
opustil milovaný manžel a otec

Ady Zsíros

GZ-93/18

S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinou

Mesto Rimavská Sobota

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl.
Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov
na uzatvorenie nájomnej zmluvy

Mesto Rimavská Sobota
Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
vyhlasuje výberové konanie na
• jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).
Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. januára 2019 o 9:00 hod.
v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu Rimavská Sobota
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad
Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.
Predpokladaná hrubá mzda: TP - 592,- €

Na prenájom stĺpov verejného osvetlenia umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve mesta v správe Technických služieb mesta Rimavská Sobota na území mesta Rimavská Sobota
účel nájmu: vybudovanie a prevádzkovanie Mestského informačného
systému a a komerčného systému (ďalej aj ako MIKS) na území mesta
Rimavská Sobota.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta Rimavská Sobota.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 19.12.2018 a končí
dňom
31.01.2019. Informácie na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telefónnych číslach 047/5604626,
0903 284 353 Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom „Neotvárať
– prenájom stĺpov VO – MIKS“.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke
s označením „Výberové konanie TP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania
je 28. december 2018 (piatok) do 12:00 hod.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania, ako
aj kvalifikačné predpoklady na uvedené pozície sú zverejnené na webovej
stránke mesta: www.rimavskasobota.sk
Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Perfektný obrat v zápase
s Trebišovom a návrat na prvé miesto

prehre s Kežmarkom
Pomalinečakanej
hokejisti z HKM Rimavská

Sobota v sobotu 8. 12. šancu na reparát. Ten sa im podaril v plnej paráde. Aj keď do polovice zápasu to
vyzeralo, že domáci zase odídu zo
zápasu bez bodov, napokon sa im
podaril parádny obrat. V rade domáceho mužstva sa objavil ruský nováčik Mikhail Evstigneev.
V úvode zápasu domáci pokračovali
vo výkone z minulého zápasu s Kežmarkom. Útočili a tlačili sa do brány, no gól sa im streliť nepodarilo.
Hrali dokonca aj dve presilovky, ani
jednu nevyužili. Niekoľko sekúnd
po skončení tej druhej sa potvrdilo
staré známe “nedáš, dostaneš”. Hostia zásluhou Tomáša Stríža otvorili
skóre.
Začiatkom druhej tretiny využili
hostia presilovku gólom Radoslava
Pačutu a o dve minúty využil ďalšiu
presilovku Marek Kočiš. To už bolo
0:3 a domáci museli začať niečo
so zápasom robiť. Následne začala narastať nervozita na ľade, ktorá
mala však pozitívny efekt. Po vylúčení hráča domácich, ktorému bol
udelený aj osobný trest, sa domáci
prebudili. Počas jedného oslabenia
strelili dva góly. Najskôr Ivan Zorvan zachytil puk v obrannom pásme a v samostatnej akcii dorazil od-

mid Luchnikov rozdal so Šimonom
Strížom.
Touto výhrou sa hokejisti HKM Rimavská Sobota opäť vrátili na čelo
tabuľky. Dopomohol im k tomu
predošlý líder HK Bardejov, ktorý
zaváhal v zápase s Gelnicou. Diváci, ktorí v sobotu zavítali na štadión, boli určite spokojní. Aj keď od
úvodu to bolo nemastné-neslané, v
druhej polovici zápasu spustili domáci svoj gólostroj a svojho súpera
prekonali vo všetkom.

razený puk od brankára do brány. O
dvadsať sekúnd sa tribúny rozhučali
opäť. Michal Šagát sa dostal do brejku a zakončil bekhendom. Po tomto
góle vybuchol aj brankár hostí, ktorý zahodil svoju hokejku. Tento moment bol asi rozhodujúcim v zápase,
pretože domáci sa nabudili k lepšiemu výkonu a hostí inkasované dva
góly vo vlastnej presilovke zaskočili
a nedokázali sa z toho spamätať do
konca zápasu. Štyri minúty pred
koncom druhej tretiny Ivan Zorvan
dotlačil bekhendovou strelou puk do
brány a vyrovnal na 3:3.
Tretia tretina sa tak začínala za vyrovnaného stavu. V jej úvode sa
domáci ujali vedenia. Po perfektnej
prihrávke Ivana Zorvana skóroval
Jakub Škantár. Následne si otvoril

HKM Rimavská Sobota - HK 2016 Trebišov 7:3
strelecké
konto
(0:1, 3:2, 4:0)
nováčik v tíme SoGóly: 30. Zorvan Ivan; 30. Šagát Michal; 37. Zorvan
boťanov Mikhail
Ivan; 45. Škantár Jakub; 51. Evstigneev Mikhail; 52.
Evstigneev
po
Šagát Michal; 59. Dmitriev Artem - 18. Stríž Tomáš;
perfektnej delov22. Pačuta Radoslav; 25. Kočiš Marek;
ke. V presilovke
Strely: 42:28 Vylúčenia: 6:8 na 2 min., navyše Moroz
vymietol
pravý
a Fedor 10 min. OT za nešportové správanie sa, Pačuta
roh brány Michal
10 min. OT za vrazenie na mantinel, Luchnikov a Š.
Šagát a stanovil na
Stríž 5+DKZ za pästný súboj, hrubosť. Presilovky:
6:3. O pár sekúnd
3:2. Oslabenia: 2:0. Rozhodcovia: Kollár - Staššák,
okorenila
zápas
Ivan. Diváci: 351.
šarvátka ruského
legionára z Rimavskej Soboty De- Na domácom ľade sa predstavímida Luchnikova a hosťujúceho Ra- me tesne pred Vianocami v sobotu
doslava Pačutu. Niečo vyše minúty 22.12., kedy v poslednom domácom
pred koncom stretnutia stanovil ko- zápase základnej časti vyzveme zanečné skóre na 7:3 Artem Dmitriev hraničného účastníka z Poľska HK
po delovke od bodu vhadzovania. 58 Sanok.
Marek Hanzel, HKM RS
Pár sekúnd pred koncom sa opäť na
foto: Denis Szőke
ľade iskrilo, keď si to tentoraz De-

Úspech Falconu v Košiciach
víkendu 17.-18. novembra 2018 sa
Počas
konal v Košiciach už 12. ročník medzi-

národného turnaja v taekwonde pod názvom
ILYO CUP 2018. V tejto súťaži zastupovali
Falcon Rimavská Sobota 16 pretekári.
V sobotu 17. novembra 2018 sa konala súťaž
kyurugi (športový zápas).
V kategórii deti nastúpili vo farbách Falconu
Rimavská Sobota 2 zápasníci: Martin Láni
a Alex Rapčan. Kategóriu mladších kadetov
zastupovali Roland Bial, Matúš Ďurica, Lukáš Kurek a Milan Láni. V kategórii kadetov
nastúpil Tomáš Kuvik. Najsilnejšie zastúpenie bolo v kategórii juniorov a junioriek:
Tereza Ďuricová, Veronika Spodniaková, Dominik Kuvik a Stephan Pekarčík. V kategórii
seniori nastúpila Viktória Bitalová.
Umiestnenia:
1. miesto: Roland Bial, Matúš Ďurica a Martin Láni
2. miesto: Lukáš Kurek, Dominik Kuvik, Tomáš Kuvik, Stephan Pekarčík a Alex Rapčan
3. miesto: Viktória Bitalová, Tereza Ďuricová, Milan Láni a Veronika Spodniaková
V nedeľu 18. novembra 2018 sa konala súťaž
poomsae, agility a kick.
Umiestnenia:
• poomsae jednotlivci deti:
2. miesto: Alex Rapčan
3. miesto: Oliver Bitala,

9

• poomsae jednotlivci mladší kadeti:
3. miesto: Roland Bial
• poomsae dvojice deti:
2. miesto: Alex Rapčan a Oliver Bitala
• poomsae dvojice mladší kadeti:
2. miesto: Felix Rapčan a Adrián Mag
• poomsae trojice mladší kadeti:
1. miesto: Felix Rapčan, Adrián Mag a Roland Bial
• parapoomsae:
1. miesto: Roman Farkaš
• agility a kick deti
2. miesto: Alex Rapčan
4. miesto: Oliver Bitala
• agility a kick mladší kadeti
1. miesto: Adrián Mag
3. miesto: Roland Bial
Kategória agility deti mala silnú konkurenciu
až 17 súťažiacich, v kat. agility mladší kadeti
ich bolo celkovo 12. Chcem ešte podotknúť,
že naši mladší kadeti v poomsae Roland Bial,
Adrián Mag a Felix Rapčan sa prebojovali
cez semifinále v silnej konkurencii jedenástich súperov , až nakoniec uspel Roland Bial
a získal bronz. Felix Rapčan skončil štvrtý a
Adrián Mag piaty.
Chcem poďakovať rodičom, ktorí podporovali Falcon bojovníkov. Trénerský sprievod
tvorili Miroslav Bitala a Viktória Bitalová. Na
turnaji nás zastupovali aj rozhodcovia Peter
Kojnok, Viktória Bitalová a Miroslav Bitala.
Ing. Róbert Kuvik

V okrese máme
najzdatnejšie žiacke
kategórie na Slovensku

96 pretekárov sa v Liptovskom Mikuláši koZ analiúčasti
18. Majstrovstvá Slovenska v halovom viacbo-

ji všestrannosti. Pretkalo sa v päťboji (4x10 m, skok
z miesta, hod, šplh a plávanie). Náš okres vybojoval
najviac medailí. Dokopy získal šesť umiestnení do tretieho miesta, z čoho pramenili tri zlaté, dve strieborné
a jednu bronzovú medailu. Okres Rimavská Sobota
skončil prvý pred Topoľčanmi a domácim Liptovským
Mikulášom.
Výsledky:
Mladšie žiačky: 1. miesto – Gregušová, Topoľčany
377b, 2. miesto – Terézia Horváthová, ZŠ P. Hostinského RS, 319b, 3. miesto – Polťáková, Topoľčany, 309b.
Mladší žiaci: 1. miesto – Jakub Greč, ZŠ P. Hostinského RS, 314b, 2. miesto – Takács, Moldava n/Bodvou,
278b, 3. miesto – Chovanec, L. Mikuláš, 274b.
Staršie žiačky: 1. miesto – Zoja Jurčiaková, ZŠ Tisovec, 346b, 2. miesto – Chrzaková, Lip.- Mikuláš, 323b,
3. miesto – Jačmanová, Moldava n/Bodvou, 295b, 8.
miesto - Fazekašová, 278b, 9. miesto – Kislingerová,
OUVV Rim. Sobota, 277b, 10. miesto – Murínová,
273b.
Starší žiaci: 1. miesto – Žiak, Topoľčany, 402b, 2.
miesto – Chovanec, Lip. Mikuláš, 378b, 3. miesto Juraj
Hrivnák, ZŠ Klenovec, 364b.
Mladší dorastenci: 1. miesto – Michal Šiminský, ZŠ
P. Hostinského RS, 352b, 2. miesto – Martin Košičiar,
ZŠ Klenovec, 343b, 3. miesto – Polák, Medzev, 325b.
Igor Antal

www.rimavskasobota.sk
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Džudisti na majstrovstvách
Slovenskej republiky
a na turnaji v Poľsku

FALCON v Južnej Kórei

V sa džudisti z Lokomo-

.sobotu 24. novembra

tívy zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky
starších žiakov v družstvách v Banskej Bystrici.
Na súťaži bojovalo šesť
celkov zo Slovenska.
Družstvo
Lokomotíva
judo Rimavská Sobota
zastupovali starší žiaci :
Lukáš Koóš, Robert Balog, Tomáš Dovičič, Filip Gaňa, Richard Filčík,
Michal Kilačko, Leonard
Bruno Majoroš, Andrej Meša, Marko Madoš a Tomáš Zacharovský.
Naše družstvo nepostúpilo zo základnej časti a obsadilo piate miesto.
Medzinárodný turnaj Myslowice v Poľsku
V nedeľu 25. novembra sa konal medzinárodný turnaj v džude mini mladších
a starších žiakov a žiačok, vo vzdialenom Poľskom meste Myslowice, ktorého
sa zúčastnilo viac ako 430 pretekárov z Poľska, Srbska, Slovenska, Ukrajiny
a Česka.
Náš klub Lokomotíva judo Rimavská Sobota reprezentovali dvaja džudisti Matej Gaži a Natália Gažiová. M. Gaži v kategórii mini do 33 kg vyhral všetky
zápasy a obsadil zlaté prvé miesto. Natália Gažiová štartovala v kategórii starších žiačok v hmotnosti do 40 kg.
V tejto kategórii dievčat nenašla premožiteľku a všetky zápasy ukončila pred
časovým limitom a zaslúžene vyhrala zlatú medailu . Na súťaži ich sprevádzali
rodičia Babicová a Gaži. Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS 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.
Ľubomír Antal,
predseda Lokomotíva judo Rimavská Sobota

Medailová žatva plavcov
Rimavskej Soboty

K v Rimavskej Sobote konalo finálové 5.

oncom novembra sa v krytej plavárni

kolo Banskobystrického pohára v plávaní.
Keďže išlo o posledné tohtoročné kolo
dlhodobej súťaže, v závere sa rozdávali
ocenenia za celkové prvenstvá. Spolu sme
v peknej plavárni privítali 132 plavcov z
10 plaveckých klubov Stredoslovenského
kraja.
Plavecký klub a mesto Rimavská Sobota
reprezentovali 15 plavci, ktorí na domácej vode predviedli výborné výkony, veď
doma ostalo spolu 32 medailí, čím predbehli aj omnoho početnejšie kluby. O medailové umiestnenia sa zaslúžilo sedem plavcov. Sofia Klementová získala
zo šiestich štartov 6 zlatých medailí. Výborne zaplávala Kristína Repková,
ktorá bola päťkrát zlatá a raz strieborná. Linda Skruteková si vyplávala 3
bronzové medaily a najmladšia Lili Madarászová jednu bronzovú medailu.
Z chlapcov sa o medaily pričinili Marek Tengler, ktorý získal 2 zlaté, 3
strieborné a jednu bronzovú medailu, Martin Tengler s 1 zlatou, 3 striebornými a 2 bronzovými medailami a Michal Lacko, ktorý si vyplával
jednu bronzovú medailu.
Nakoniec sa udeľovali víťazné poháre aj v celkovej klasifikácii za rok
2018 podľa jednotlivých kategórií. Pohár za celkové prvenstvo si v juniorskej kategórii vyplávala Sofia Klementová a na tretích priečkach skončili
Kristína Repková v seniorskej kategórii a Marek Tengler v kategórii starších žiakov.
Ing. Ladislav Klement, PKRS

T sa oplatí - tvrdí Jaroslav Dóbi,

vrdá práca a cieľavedomosť

hlavný tréner Falconu, ktorý strávil skoro celý november v Južnej
Kórei. Dostal sa do úzkeho výberu
trénerov a reprezentantov zo strednej Európy, ktorých pozvala organizácia TAEKWONDOWON na
tréningový program pod názvom
„TAEKWONDOWON
TRAINING CAMP 2018“
TAEKWONDOWON je novopostavený športový areál – organizácia, ktorá slúži len pre účely trénovania a rozvoja TAEKWONDA.
Nachádza sa v horskom prostredí
neďaleko mesta Mudžu asi 200 km
od Soulu, hlavného mesta Južnej
Kórey. V areáli sa nachádzalo všetko na čo si len športovec môže spomenúť - veľká športová hala, múzeum, moderné ubytovne, niekoľko
moderných telocviční, prednáškové
a vzdelávacie centrum, vyhliadková veža, upravený vonkajší areál,
športové pomôcky rôzneho druhu
atď.
Jaroslav Dóbi zastupoval Slovensko v pozícii Slovakia coach a Dávid Sajko z košického klubu Ilyo
ŠKP Košice v pozícii National
team SVK. Spolu s nimi sa tréningového programu zúčastnili aj
tímy Českej Republiky, Maďarska,
Bosny a Hercegoviny, Ruska a ďalších krajín.
„Dostať sa do kolísky TAEKWONDA bol pre mňa ako hlavného trénera Falconu obrovský zážitok a
splnenie si sna. Aby sa mi tento sen
splnil a dostal sa do výberu, musel
som vo FALCONE odtrénovať tisícky hodín, byť aktívny pri rozvoji
Taekwonda, následne precestovať
len smerom tam viac ako 7000 km,
stráviť v lietadle 16hodín a vyrovnať sa s časovým posunom. Oplatilo sa,“ uviedol Dóbi.
„TAEKWONDOWON sa nám postaral o náročný program. Deň pre
nás začínal o siedmej hodine ráno
a končil o deviatej večer. Počas dňa
sme museli absolvovať minimálne
7 hodín tréningov, niekoľko pred-

nášok, školení. Súčasťou programu
boli aj zážitkové dni, kedy nás zobrali na turistiku, hrali sme paintball, jazdili na štvorkolkách, navštívili sme tradičnú kórejskú dedinu,
kde nás obliekli do tradičných krojov. Posledný deň nás zobrali aj do
zábavného parku „LOTTE WORLD SEOUL“ Camp začal otváracím ceremoniálom a vstupnými
fyzickými testami v špeciálnom
testovacom centre. Samozrejme, aj
záver sa niesol v slávnostnom duchu, kedy sme absolvovali záverečný ceremoniál, dostali certifikát
a doslova desiatky darčekov, ako
doboky, topánky, súpravu, opasok, ruksak, suveníry atď. Okrem
darčekov som domov priniesol asi
2000 fotiek a 50 GB videí, skúsenosti, zážitky a iný pohľad na
tréningové procesy. Pohostinnosť
TAEKWONDOWONu nemala hranice. Ďakujeme,“ povedal.
Cieľom takýchto tréningových
programov je rozvoj TAEKWONDA, ktoré pochádza z Južnej Kórey. Tým, že sa Európan dostane do
kolísky TAEKWONDA , kde môže
trénovať s najlepšími a zažije kultúru a miestnu mentalitu, sa mu v
prvom rade splní sen, získa nový
obzor a následne môže odovzdávať skúsenosti svojim žiakom, pre
ktorých sa zároveň stane aj veľkým
vzorom. „Po návrate moje kroky
aj napriek únave viedli rovno z letiska do FALCONU, keďže „Falcoňáci „ môj pobyt v Kórei intenzívne prežívali. Prekvapil som ich
na tréningu a každému odovzdal
darček. Počas pobytu som sa každý
deň snažil pridať na sociálnu sieť
nejaké to video či fotky, aby som
Falcoňákom čo najviac priblížil
dianie v Kórei.
Ja som sa prepracoval k splneniu
svojho sna a teraz bude mojou úlohou z pozície trénera dostať minimálne jedného Falcoňáka tam, kde
som bol ja..... toto boli moje prvé
slová po návrate,“ uzavrel Dóbi.
Zdroj: Ing. Jaroslav Dóbi,
hlavný tréner Falconu

