Oslávme dôstojne

DNI MESTA
Rimavská Sobota
V dňoch 5. a 6. mája sa v Rimavskej Sobote budú konať Dni mesta. Jeho súčasťou bude
aj slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva s udelením Ceny mesta 2017, Pietna
spomienka, bohatý kultúrny program pre deti a pre dospelých, koncerty ľudovej hudby
i rockovej skupiny, súťaže, módna prehliadka a nebudú chýbať ani tradičné Jarné trhy.
Na Hlavnom námestí a na Ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar
a ľudovoumelecké predmety, kolotoče sa budú nachádzať na parkovisku pri Slovenskej
pošte na Jánošíkovej ulici a občerstvenie bude na Malohontskej ulici na priestranstve
pred vchodom do Slovenskej pošty. Program osláv vám prinášame na 7. strane.
-red-

Námestie Mihálya Tompu
získava nový vzhľad

... demontovali sochu, vysadili ambrovníky
Dňa 6. apríla demontovali sochu básnika
Mihálya Tompu z námestia, ktoré je po
ňom pomenované. Socha bude zreštaurovaná do 31. mája a následne ju osadia na
jej pôvodné historické miesto v strede námestia. Túto časť mesta už zdobia aj nové
stromy- ambrovníky a onedlho k nim pribudnú aj lavičky, lampy a koše.
-red-

Čaká nás
medzištátny zápas
V dňoch 22. a 23. apríla 2017 sa v zrekonštruovanej
mestskej kolkárni uskutoční medzištátny kolkársky zápas Slovenská republika – Maďarská republika v mužských, ženských i mládežníckych kategóriách. Bližšie
informácie nájdete na 9. strane.
-red-

Na margo
uplynulých dní
Máme za sebou už aj
Veľkú noc, po Vianociach druhý najvýznamnejší sviatok v roku. Je
považovaná za najstarší
cirkevný sviatok, počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie,
smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné
sviatky sú spájané aj s udržiavaním živej
tradície veľkonočných zvykov ako sú šibanie a polievanie, aj keď čoraz viac sa
ozývajú hlasy, že je to neprimeraný spôsob
správania sa k ženám. Ostáva len veriť, že
po Veľkonočnom pondelku sa nerozrástli
rady nespokojných žien...
V čase keď sa po celom svete pripravovali
na oslavy Veľkej noci, islamistickí radikáli zabíjali kresťanov. Teroristi si po Nice,
Berlíne a Londýne vybrali za cieľ svojho
útoku švédsky Štokholm, kde vraždili nevinných ľudí. A Európska únia mlčí, akurát sa tak zmôže len na kritizovanie Viktora Orbána, jediného ozajstného bojovníka
proti prílevu migrantov do jeho vlasti a
tým aj do Európy...
Príliš pokojná predsviatočná atmosféra
nevládla ani pod Tatrami. Kým sa politici
dlhé týždne naťahovali ohľadom zrušenia
mečiarových amnestií a venovali sa tomu,
ako často lieta prezident Kiska k svojej
rodine do Popradu vládnym špeciálom,
zatiaľ v čase predveľkonočných nákupov
vyšlo najavo, že do našich obchodov sa dodávalo nekvalitné mäso dovezené z Brazílie. Samozrejme Brusel aj v tomto prípade
mlčí, akoby ináč, veď tam už dávno vedia
o tom, že kvalita potravín dodávaných do
Rakúska a na Slovensko nie je rovnaká.
Hlavne, že nám chcú zakázať už aj domáce zabíjačky...
Kým ľudia tlieskajú tomu, že Kiska bude
menej lietať a viac jazdiť autom dúfajúc,
že prezident na vlastnej koži zistí potrebu výstavby diaľnice smerom na východ,
zatiaľ na ministerstve školstva uvažujú v
pripravovanej školskej reforme o nepovinnej maturite zo slovenčiny. Len dúfajme,
že ide o aprílový žart z dielne kapitána
Danka, pretože ak si minister, dokonca
nominant SNS naozaj myslí, že štátny jazyk by nemusel byť povinným maturitným
predmetom, tak potom si položme otázku,
že kde to žijeme. Kocúrkovo je rozhodne
slabý výraz...
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Petícia proti
investičnému zámeru

Občania nesúhlasia s realizáciou investičného zámeru „Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce.“
Obyvatelia miestnej časti Vinice, obce Zacharovce, obce Bakta,
miestnej časti Vyšná Pokoradz, miestnej časti Nižná Pokoradz ako i
samotného mesta Rimavská Sobota začali podpisovú akciu pod petíciu proti investičnému zámeru „RECYKLÁCIA ZMESOVÝCH
ODPADOVÝCH PLASTOV,“ ktorého navrhovateľom je DUO
GLOBE s.r.o. Zacharovce, ktoré má byť realizované v katastrálnom
území obce Zacharovce.
S realizáciou predloženého investičného zámeru občania nesúhlasia,
pretože umiestnenie takého to zaradenia v kat. území,
ktoré susedí so
zelenou zónou záhradkárskej oblasti
šiestich záhradkárskych osád so 400 záhradami a vidieckym bývaním, považujú za
príliš veľké riziko pre zdravie obyvateľov a zdravé životné prostredie. Občania sa obávajú znečistenia ovzdušia, zelene, pôdy, hluku. Sú toho názoru, že takýto typ prevádzky nemá čo hľadať v ich
susedstve.
Mesto Rimavská Sobota tiež vyjadrilo svoj nesúhlas s plánovaným
projektom a v stanovisku, ktoré zaslalo Ministerstvu životného
prostredia SR medzi inými píše: „že realizácia navrhovanej činnosti môže mať negatívny dopad na užívanie nehnuteľností v súlade s
funkciou územia podľa Územného plánu mesta Rimavská Sobota a týka sa vysokého počtu obyvateľov, mesto Rimavská Sobota
ako dotknutá obec nesúhlasí s navrhovanou činnosťou „Recyklácia
zmesových odpadových plastov Zacharovce.“ Petíciu majú občania
možnosť podpísať aj v podateľni Mestského úradu na Ul. Svätoplukovej č. 9 v Rimavskej Sobote.
-red-

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy
proti rakovine. Tento rok sa
konala už po 21-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň
v roku – tentokrát 7. apríla
2017 - zaplavili žlté narcisy.

Každý, kto si narcis pripol na
svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť
s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky
dobrovoľníkov Dňa narcisov
zároveň pomohol naakumu-

lovať finančné prostriedky na
konkrétnu praktickú pomoc
onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty
a programy, ktorými pomáha
pacientom v ich konkrétnych
problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o
prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i
výskum v oblasti liečby onkologických ochorení. Pripnutím
žltého kvietku v Deň narcisov
sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo
svojom ochorení sami, že ich
boj sa týka nás všetkých a že
majú našu podporu.
Zdroj: www.dennarcisov.sk

Oslávili sme
Medzinárodný deň Rómov

8. apríl bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej
rómskej únie (IRU) za Medzinárodný deň Rómov. Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7.-12. apríla
v roku 1971 v Chelsfieldnear Londýn.
Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od 7 do 14 miliónov Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného
územia na starom kontinente. Medzinárodný deň Rómov je oslavou
rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a
tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre,
ochrana a podpora ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a
upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia. Dňa 7. apríla sa v
divadelnej sále MsKS konala interaktívna diskusia pre žiakov a študentov a tiež bohatý kultúrny program pre širokú verejnosť, spojený s
odovzdaním ocenení štyrom rómskym osobnostiam v rámci Banskobystrického kraja. Súčasťou osláv bola aj výstava výtvarných diel viacerých autorov, medzi nimi aj Vojtecha Kokényho a výstava fotografií
zo života Rómov v minulosti a v súčasnosti.
Fotogalériu z osláv si môžete pozrieť na web stránke mesta www.
rimavskasobota.sk
-red-

Rimavská Sobota
na historických pohľadniciach

Od 3. mája bude na prízemí Radnice mesta sprístupnená
ďalšia zaujímavá výstava. Naše mesto predstaví v rôznych
historických obdobiach, zachytených fotoobjektívmi na
dobových pohľadniciach. Výstavu zorganizovalo Turistické informačné centrum a potrvá do 10. júna 2017.
-red-

Gemerské zvesti
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Pribudne v meste cirkevná materská škola? Miesto pre vás...
novanými zámermi cirkvi.
z grantu musia byť použité do kon-

Reformovaná kresťanská cirkev,
Cirkevný zbor v Rimavskej Sobote má záujem zriadiť v meste
cirkevnú základnú školu aj cirkevnú materskú školu.
V súvislosti s plánmi na zriadenie
škôlky a s neoficiálnymi informáciami o údajnom záujme cirkvi o
odkúpenie Materskej školy- Óvody na Ul. Daxnerovej zorganizoval
Cirkevný zbor v Rimavskej Sobote
dňa 21. marca
v priestoroch
Gymnázia Mihálya Tompu
Reformovanej
kresťanskej
cirkvi konzultáciu, na ktorú
pozval vedenie
MŠ- Óvody na
Ul. Daxnerovej, jej zamestnancov,
Radu rodičov, Radu školy a vedenie mesta. Cieľom stretnutia bolo
oboznámiť zainteresovaných s plá-

Ako informoval farár Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rimavskej
Sobote, štatutárny zástupca cirkevného zboru p. Molnár, v novembri
2016 získala Reformovaná cirkev z
Nadácie G. Bethlena v Maďarsku
grant vo výške 700 000 eur. Tieto
financie by chceli použiť na zriadenie cirkevnej materskej školy, pričom majú pripravené dve varianty- Varianta
A/ zriadenie
novej materskej školy v
novej budove, Varianta
B/ odkúpenie
budovy MŠÓvody na Ul.
Daxnerovej,
jej rekonštrukcia a zmena zriaďovateľa. Ako sa štatutárny zástupca
vyjadril, pre nich sú priechodné
obidve alternatívy, pričom financie

ca roku 2018. MŠ pritom plánujú
zriadiť aj v iných mestách na Slovensku, napr. aj v Tornali.
Rodičia detí, ktorí navštevujú Materskú školu- Óvodu na Daxnerovej ulici, ešte pred týmto stretnutím
zorganizovali petíciu, ktorou vyjadrujú svoj nesúhlas s prípadným
odpredajom budovy a pozemku
tejto MŠ. Petícia má už takmer 2
000 podpisov.
V rámci diskusie sa riaditeľka MŠÓvody na Ul. Daxnerovej Mgr. Z.
Horváthová vyjadrila, že nie sú
proti tomu, aby v meste vznikla
nová cirkevná MŠ, prispeje to k
zvýšeniu úrovne vzdelávania. No
zároveň dodala, že ak by došlo k
zmene zriaďovateľa MŠ- Óvody
na Ul. Daxnerovej, bol by to veľmi
veľký zásah do organizačnej štruktúry tohto zariadenia, keďže táto
MŠ je rodinného typu a je dvojjazyčná, heterogénna.
-av-

Rubrika, ktorá zostala voľná
pre príspevky od občanov,
politických strán i poslancov
MsZ.

Milí čitatelia...

Mestská záhrada

... mení sa na areál oddychu a rekreácie
Samospráva
Rimavskej Soboty pokračuje
v tomto roku v obnove Mestskej záhrady.
S prácami začala ešte
v roku 2016, kedy tam
zrekonštruovala prvý
chodník a bola tam
položená
zámková
dlažba. Postavený bol nový betónový plot okolo časti, ktorá doteraz nebola ohradená.
V centre Mestskej záhrady už pribudol aj nový altánok s rozmermi osem krát osem metrov.
Súčasťou Mestskej záhrady bude aj areál bývalého plážového kúpaliska. Cez potok budú vybudované dva mostíky a tiež
most, ktorý spojí ostrovček na pláži s Mestskou záhradou.
V nádrži bývalého kúpaliska by mali pribudnúť labute.
V severozápadnej časti záhrady by mala pribudnúť minizoo,
kde budú napríklad kozy, ovce, zajace alebo aj lamy. V areáli Mestskej záhrady sa nachádza aj zrekonštruovaná budova
kolkárne. Táto časť mesta sa tak postupne mení na príjemný
areál oddychu, relaxu a rekreácie.
-red-

Kurinec sa pripravuje
na letnú sezónu

Rekreačná oblasť Kurinec
sa už pripravuje na nadchádzajúcu letnú turistickú
sezónu. Pracovníci Technických služieb mesta tam
v týchto dňoch vykonávajú
jarné upratovanie, upravujú
trávniky, opravujú sociálne
zariadenia a vyložili tam už
aj palmy.

Pozývame
vás
aj na internetovú stránku mesta
www.rimavskasobota.sk, ktorá
vám pravidelne primáša aktuálne informácie z diania v meste
a v okolí. Na stránke nájdete aj:
Prehľad aktuálnych grantových
výziev ministerstiev, bankových
inštitúcií a mimovládnych organizácií, Informácie o termínoch
zápisov detí do materských škôl,
Informácie o štatistickom zisťovaní o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC
2017, Harmonogram rozmiestnenia VOK na jarné upratovanie,
Otváracie hodiny a aktuálny cenník v RO KURINEC, Informácie
zo života materských, základných i stredných škôl v meste,
úspechy športovcov a športových
klubov, pozvánky na spoločenské
a kultúrne podujatia, rozhovory a
ďalšie zaujímavosti, ktoré sa do
novín nezmestili.
Prajeme vám príjemné
online čítanie !

-av-

Redakcia

Do pozornosti...
Parlament po 19 rokoch zrušil
mečiarove amnestie.
Poslanci Národnej rady SR
5. apríla 2017 zrušili amnestie
Vladimíra Mečiara z 3. marca a 7.
júla 1998 a milosť exprezidenta
Michala Kováča svojmu synovi
z 12. decembra 1997. Mečiarove amnestie platili 19 rokov a od
začiatku ich časť politikov chcela
zrušiť. Za zrušenie amnestií hlasovali: Smer, SNS, Most-Híd,
SaS, OĽaNO, Sme rodina. Nehlasovali kotlebovci.
-red-

www.rimavskasobota.sk
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Anna Franková- odkaz dejín dnešku
Do 28. apríla je v Dome kultúry sprístupnená putovná výstava v rámci zaujímavého vzdelávacieho projektu.
Zameraný je na vzdelávanie o holokauste a antisemitizme a Nadácia Milana Šimečku ho realizuje už dvanásty
rok. Predstavili ho už na vyše 60 školách. Tentokrát sa ho ujalo Gymnázium
I. Kraska v spolupráci s MsKS.
Slávnostné otvorenie výstavy bolo v stredu 5. apríla o 10.00 hod.
v Dome kultúry, vchod E. Výstavou sprevádzajú študenti Gymnázia I. Kraska, kde je potrebné nahlásiť aj záujem o skupinovú
prehliadku.
Hlavným námetom výstavy je životný príbeh mladej židovky
Anny Frankovej počas druhej svetovej vojny. Svoje myšlienky
a pocity si v úkryte zapisovala do denníka, ktorý sa po jej smrti stal svetoznámym. Výstava sa zaoberá nielen problematikou
obdobia druhej svetovej vojny a historickou faktografiou, ale aj
otázkou diskriminácie v minulosti i súčasnosti na základe rôznorodých kritérií – rasových, náboženských, etnických a podobne.
Jej osobitosťou je sprostredkovanie dejín z pohľadu jednotlivca
– dievčaťa, ktoré bolo v rovnakom veku, ako je cieľová skupina
výstavy (študenti). Zároveň ponúka veľký priestor na diskusiu a
zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu.
Výstava sa koná s finančnou podporou The Conference on
Jewish Claims Against Germany, Úradu vlády SR – program
Kultúra národnostných menšín 2016 a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko

Hľadala sa Hviezda
Centrum voľného času Relax v
Rimavskej Sobote organizovalo
5. apríla 2017 v popoludňajších
hodinách druhý ročník speváckej súťaže Hľadá sa hviezda
pre žiakov základných škôl
nášho mesta.
Každý súťažiaci mal možnosť
výberu zaradenia do kategórie.
Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriách – populárna pieseň, ľudová pieseň a vlastná tvorba. Zvláštnosťou súťaže bola C kategória – vlastná tvorba, v ktorej mali súťažiaci možnosť prezentovať dosiaľ nemedializované
detské piesne, ktoré si mohli pripraviť a vytvoriť sami. Sme veľmi radi, že
sa tento rok našli odvážlivci a súťažilo sa vo všetkých kategóriách.
Spolu sa na súťaži zúčastnilo 13 žiakov z troch základných škôl, presnejšie
zo školy Petra Kellnera Hostinského, Pavla Dobšinského a Mihálya Tompu. V A kategórii – populárna pieseň súťažilo 10 žiakov, v B kategórii –
ľudová pieseň sa ich zúčastnilo 7 a v C kategórii – vlastná tvorba súťažili
2 žiaci, ktorí si zaspievali duet a spríjemnili nám chvíle nielen spevom, ale
aj excelentnou hrou na gitarách.
Ako sa vraví – spevák je ako maliar, ktorý prostredníctvom svojho hlasu
maľuje obraz. A dovolím si povedať, že všetci speváci, ktorí sa zúčastnili
aj tohto ročníka, vytvorili opäť nádhernú galériu obrazov svojimi výkonmi. Touto cestou sa chcem poďakovať aj pedagógom, ktorí žiakov zodpovedne pripravovali a podporujú ich v speve a hudobných aktivitách. Porota
vybrala spomedzi súťažiacich tých najlepších, ktorí si domov odniesli nielen krásny pocit z výhry, ale i pekné vecné ceny a diplomy. Avšak aj pre
tých, ktorí síce nestáli na stupienku víťazov, sme si pripravili malé vecné
prekvapenie a taktiež si všetci účastníci domov odniesli aj pamätné listy
z tohto podujatia. Verím, že sa v takom hojnom počte ako teraz a s takým
nadšením budeme schádzať každoročne, a že sa táto súťaž stane tradíciou.
A ako sa vraví...kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch ako
srdce.
Mgr. Marianna Kóreová, CVČ Relax

Predplavecká príprava detí

MŠ- Óvoda na Daxnerovej ulici

Cieľom predplaveckej prípravy detí predškolského veku je vyvolať u detí radosť z pohybu vo vode, oboznámiť sa s vodou,
odstrániť strach z vody a osvojiť si elementárne základy plávania.
Pod vedením skúsených inštruktoriek Mgr. Zuzany Horváthovej a
Mgr. Evy Kovácsovej sa deti naučia využívať všetky základné zručnosti ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody,
pohyby dolných a horných končatín a súvislé plávanie krátkych
vzdialeností. Je to pre nich veľký zážitok a ako odmenu za odvahu
dostanú „Mokré vysvedčenie.“
Mgr. Eva Kovácsová,
MŠ-Óvoda, Daxnerova ulica

Veľkonočné tvorivé dielne
Dňa 6.4.2017 od 16:00 do 18:30 hod. sa
v Školskom klube detí v Základnej škole
Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote
uskutočnili ,,Veľkonočné tvorivé dielne.“
Zišlo sa nás vyše 40 a preto sme vymenili
oddelenie školského klubu detí za školskú
jedáleň.
Účastníkov čakali pripravené, vyzdobené
stoly nielen s materiálom k práci, ale aj so
sladkosťami.
Pracovalo sa v štyroch skupinách:
• zdobenie medovníkov: lektorka Mária

Murínčeková
• falošný patchwork na polystyréne: lektorka Agáta Batóová
• drôtované vajíčka zdobené korálikmi: lektorka Katarína Nestoroská
• omotané vajíčka šnúrkami a vlnou: lektorka Eleonóra Vilhanová
Deťom sa najviac páčilo zdobenie medovníkov, kde si mohli vybrať tvar,
či vajíčka, alebo zajačiky budú zdobiť bielym a farebným šľahaným bielkom. Poleva ešte ani neuschla, a krásne, vyzdobené medovníky už boli v
brušku.
V ďalšej skupine sa robili vajíčka s technikou ,,falošný patchwork.“ Je to náročnejšia technika pre deti, lebo sa pracuje s orezávačom. Pri tom potrebovali aj pomoc rodičov. Do
polystyrénu sa urobí zárez, pokryjú sa látkou, ktoré sa pozasúvajú do zárezov a zdobí sa vlnovkami, alebo šnúrkami.
Tretia technika bola technika šitej krajky. Typ výpletu je
vhodný na džbány, gule, kraslice, opletanie kamienkov, nádoby s rozdielnym priemerom. Oblúčiky sa dajú násobiť aj uberať, rôzne
kombinovať a tým vznikajú nové a nové vzory.
Drôtiky okolo vajíčok sa dozdobili aj korálkami.
Veľmi jednoduchou technikou sa pracovalo v štvrtej skupine, kde sa omotávali vajíčka.
Polystyrénove vajíčka sme omotali točenými šnúrkami, vlnou a špagátikom. Hotové omotané vajíčka sme dozdobili drobnými umelými kvietkami
a mašličkami.
V práci sa nám darilo a šťastní sme odchádzali domov so svojimi výrobkami.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa zdravia
a pohody praje vychovávateľka ŠKD
Eleonóra Vilhanová
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Prvý
máj
je
medzinárodným
sviatkom
pracujúcich.
Oslavy
tohto sviatku si mnohí pamätajú z
čias socializmu, kedy sa v mestách
konali prvomájové sprievody. Školáci aj dospelí v nich kývali mávatkami a kričali „Nech žije KSČ.“
Ako tento sviatok vlastne vznikol?
Uznesenie o oslavách 1. mája prijal ustanovujúci kongres II. internacionály v
roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácii chicagských robotníkov, ktoré
sa konali roku 1886 za osemhodinový pracovný čas. V roku 1886
sa všade v USA – od New Yorku po San Francisco zdvihla vlna
demonštrácií. Centrom boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1.
mája 40 000 štrajkujúcich. Štrajky pokračovali ešte dva dni, ale 3.
mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov, pričom šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených. Po krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali
úrady v celých USA štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo
zatýkali. Po vzniku Česko-Slovenska bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja
proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne.

ANKETA

Zdroj: Wikipédia

V uliciach Rimavskej Soboty sme sa opýtali: Ako vnímate 1. májSviatok práce?
pani Jana, 58 r.: Pamätám si, ako sme z roboty chodili do sprievodu po meste, hrala hudba. Nechýba mi takáto „paráda.“ A dnes

FRIDA – Maľovať a milovať
Spolu s Teatrom Wüstenrot
prinášame vo štvrtok 18. 5. 2017
do
Rimavskej
Soboty pôvodný
slovenský
muzikál
o
životnom príbehu legendárnej
mexickej
maliarky
Fridy
Kahlo. FRIDA
– Maľovať a milovať je muzikál
s hudbou skladateľa a producenta Rudolfa
Geriho v podaní
živého orchestra,
autora libreta a textov piesní Daniela Heviera a spoluautora libreta a
režiséra Karola Vosátka. Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo je plný vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby a
tanca. Prežite ho s nami na vlastnej koži. V divadelnej sále o 18.00
hod. Vstupné: 20 €, predpredaj v TIC a MsKS.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko

už asi ani dôvod na takéto oslavy nie je. Čo máme oslavovať, že
nemáme prácu?
Koloman, 32 r.: Hm, je to trochu zvláštne, oslavovať prácu, keď
nie je. Nech sa nad tým tam vo vláde konečne zamyslia a robia s
tým niečo.
Ľubo, 22 r.: Počul som, že sa to niekedy oslavovalo. Mať prácu je
dôležité, tak verím, že si ju po skončení školy nájdem a potom to
aj oslávim:-))
Dnes je možné skonštatovať, že 1. máj- Sviatok práce je skôr
vyjadrením túžby vôbec prácu mať a pripomienkou toho, že právo
na prácu patrí medzi základné ľudské práva, ktoré zaručuje Ústava
SR. Možno by sa v súčasnej dobe mohol tento sviatok premenovať
skôr na Deň mítingu za vytvorenie pracovných miest... Lebo až keď
práca naozaj bude, potom sa môže Sviatok práce aj úprimne oslavovať. Dovtedy bude zrejme dňom, ktorí v mnohých ľuďoch vyvolá
len rozpačité pocity ...
A. Vörösová

„Do práce na bicykli 2017“
Peter Klučka. Hlavným partnerom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Dňa 5. apríla 2017 sa
mesto Rimavská Sobota zaregistrovalo do celonárodnej
kampane:
„Do práce na bicykli 2017.“
Zaregistrovaním samosprávy
do celonárodnej kampane je
otvorená cesta pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa chcú
tejto akcie zúčastniť. Cieľom
tejto akcie je motivovať obyvateľov mesta k využívaniu
bicykla na prepravu do práce.
Na celoslovenskej úrovni
ju od roku 2014 organizuje
občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská
Bystrica, vyhlasovateľom je
národný cyklokoordinátor

Tvárou tohtoročnej súťaže
bude aj cyklistický majster
sveta Peter Sagan.
Pravidlá a realizácia súťaže
ako aj podrobné informácie o
prebiehajúcej akcii sú uvedené v štatúte súťaže, ktorý je
dostupný na webovej stránke:
www.dopracenabicykli.eu
Koordinátorkou prebiehajúcej súťaže na úrovni samosprávy je Mgr. Kvetoslava
Gembiczká.
tel. kontakt: 047/5604681
email-ový
kontakt:
kvetoslava.gembiczka@
rimavskasobota.sk
-red-
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Skaut pomáha, kde vie!
Skaut pomáha, kde vie!
Pozývame
všetkých
na
Benefičné
koncerty
dňa 27.4.2017 so začiatkom
		
o 16:30 hod.
Reformovaný kostol Rimavská
Sobota
Príjmy z akcie budú slúžiť malej
Nine, ktorá trpí smrteľnou chorobou, a tiež na obnovu strechy
rimavskosobotskej
skautskej
klubovne.
Kapela Misztrál
Titusz Tóbisz
Csillagvirág
Viki Ráková a Róbert Lakatos
Vstupné:
0 eur (pod 12 rokov)
7 eur (študenti 13-18 rokov)
10 eur (dospelí v predpredaji), na
mieste 12 eur
Vstupenky sa dajú zakúpiť v Kníhkupectve Mihálya Tompu.
Skautský oddiel Rimavská Sobota
Zmena programu je vyhradená. tel.: 0908 604 776

Z histórie vydávania novín
v regióne Gemer-Malohont
V regióne Gemer-Malohont vychádzalo v minulosti pomerne
veľké množstvo novín a časopisov. Napríklad len do roku 1918 ich
bolo vydaných tlačou až 48 titulov.
Mnohé z nich však vychádzali len
veľmi krátku dobu, vyšlo z nich len
niekoľko čísel. Vo svojom krátkom
príspevku spomeniem len najstaršie
a najdlhšie vydávané noviny.
Prvé tlačou vydávané noviny v župe
Gemer-Malohont, ktoré mali stabilnú periodicitu vydávania, boli noviny Gömöri lapok. Začali vychádzať
koncom roka 1869 v Rožňave zásluhou Ondreja (Endre) Gottharda. Od
roku 1870 vychádzali v Rimavskej
Sobote. Celkovo bolo vydaných v
rokoch 1869-1875 a po štvorročnej
odmlke ešte v roku 1880 spolu sedem ročníkov novín. A čo je zaujímavé: ešte po polstoročí, v rokoch
1934-1935 vyšli noviny s rovnomenným názvom Gömöri lapok.

Historické regionálne noviny s najdlhšou kontinuálnou periodicitou
vydávania boli Rozsnyói híradó a
Gömör-Kishont. Z nich najviac informácií o Rimavskej Sobote a Malohonte prinášali noviny Gömör-Kishont. Začal ich vydávať a tlačiť Jozef
(József) Stefanovics v Rimavskej
Sobote, ktorého v neskorších rokoch
vystriedal
významný rimavskosobotský tlačiar Mikulás (Miklós)
Rábely a neskôr Rábelyho
syn. Noviny
vychádzali v
našom meste vo forme týždenníka v
rokoch 1880-1919. Sú mimoriadne
hodnotným prameňom štúdia regionálnych dejín predovšetkým zásluhou kvalitného redaktorského okruhu vzdelancov, ktorí sa podieľali na
ich vydávaní.
Podrobnejšie informácie o vydávaní
novín a časopisov v našom regióne
je možné získať z odbornej literatúry
v knižnici múzea a taktiež zo samotných originálov zachovaných regionálnych periodík. Uchovávame ich v
knižnici Gemersko-malohontského
múzea a sú prístupné k štúdiu širokej
čitateľskej verejnosti.
Mgr. Iveta Krnáčová,
knihovníčka GMM
Foto: Júlia Ferleťáková

Gemerskí škriatkovia
Existujú škriatkovia aj na Slovensku alebo len
vo svete Harryho Pottera?
Chcete vedieť
čo
znamená
Sanhaim a aký
je život škriatkov, víl, bludičiek a svetlonosov v lone
Gemerskej
prírody? Všetko vám odhalí
rozprávková knižka Evy Wilson „Gemerskí
škriatkovia.“ Vyšla vo vydavateľstve ROVEN Rožňava, s.r.o. v roku
2013 a je bohato farebne ilustrovaná. Hladoš, Spachtoš a Dudroš sú
Gemerskí škriatkovia, ktorí chcú
vyrozprávať deťom svoj čarovný
príbeh... Ako ste však už možno
počuli, škriatkov existuje vo svete
veľmi veľa druhov a tak sa v knihe môžete zoznámiť napríklad aj so
škriatkami anglickými či ruskými...
Úryvok z knihy:
Sú malí a nenápadní. Človek ich
môže stretnúť iba s obrovským šťastím. A len vtedy, ak z celého srdca
miluje prírodu a jej obyvateľov.
Všetko však záleží od samotného
škriatka. On rozhodne, či sa vám
ukáže, alebo nie.
Škriatkovia sú čarovné bytosti.
Dorastajú do výšky približne dvadsať- tridsať centimetrov. Vzhľadom
pripomínajú deti, len špicaté uši nás
upozorňujú, že ide o škriatka. Všetci škriatkovia na svete majú špicaté
uši, aj keď povahou a poslaním sa
veľmi odlišujú. Na našej planéte
žije niekoľko druhov škriatkov...
V súčasnosti sú najznámejší anglickí škriatkovia. Anglický škriatok
GOBLIN je najslávnejší. Vieme o
nich, že sú veľmi nedotkliví a zlostní. Túžia po moci a bohatstve a väčšina z nich sa stará len o to, aby ho
čo najviac nazhromaždila a ukryla
niekde v tajnej skrýši. S ľuďmi, alebo ako oni hovoria- muklami, sa

neradi bavia. Nie preto, že by boli
plachí, ale preto, že sú od prírody
samotárski a protivní. Okrem seba
najviac milujú peniažky a rôzne iné
druhy cenností...
Menej známi sú vo svete ruskí
škriatkovia GNOMOVIA. Sú úžasne
prefíkaní a márnomyseľní. To vlastne patrí k ruskej mentalite. Radi sa
predvádzajú a veľa čarujú. Práve
preto sú pre človeka nebezpeční.
Nikdy neviete, ako sa pre vás skončí stretnutie s ruským škriatkom.
Môže vám narásť dlhý nos, svinský
chvost, či somárske uši... Títo malí
čarodejníci sa s obľubou túlajú po
rozsiahlych ruských stepiach a tvária sa ako obyčajní chudobní mužíci. Nadviažu s vami rozhovor, len
tak o hocičom, ale najradšej vás o
niečo požiadajú. Napríklad, chcú
od vás pohár vody alebo kúsok jedla a čakajú, ako sa zachováte. Zvyčajne začnú s hádankami. Najskôr
len s jednoduchými, aby ste uhádli.
Dostanete chuť na ďalšie, ale tie
už nebudú ľahké. Gnom pritvrdí.
A beda vám, ak neuhádnete! To je
začiatok vášho konca. Situácia, na
ktorú škriatok čakal. Ak dostatočne
rýchlo nezmiznete z jeho blízkosti,
prihodí sa vám jedna z tých nepríjemností, ako som už bola spomínala. Osobne si myslím, že mnoho ľudí
nebolo dostatočne rýchlych a nestihlo zmiznúť. Preto chodí po svete
také obrovské množstvo hlupákov.
Eva Wilson je slovenská autorka,
ktorá žije a tvorí v Revúckej Lehote. Popri učiteľskej práci píše,
maľuje a vyrezáva do dreva. Vydala
knižky Šibal Macko, Jelšavské povesti, Gemerskí škriatkovia, Turci v
Jelšave a Dobrá správa.
Práve gemerské bytosti inšpirovali
aj slovenského zberateľa ľudovej
slovesnosti Pavla Dobšinského,
ktorý ich preslávil po celom svete.
-av-

Momentky...
Pani sa istú chvíľu rozprávala so susedkou na chodbe v činžiaku. Po
tom, ako sa porozprávali, vošla dnu, s rodinou sa navečerali, deti išli
spať a ona si zapla televízor a ľahla na gauč. Zrazu počula, ako v
izbe niekto fuňí. Spoza gauča na ňu vykukli nevinné psie oči susedkinho psíka. Ten k nim nebadane prišiel na návštevu zrejme vtedy,
keď sa so susedkou na chodbe zarozprávali...
•••
V jednej miestnej tv v nemenovanom meste pracuje osoba, ktorá počas
pôsobenia v inej miestnej tv používala nekalé pracovné metódy a pokúsila sa viackrát verejne zdiskreditovať aj svojich kolegov novinárov. Po
viacerých sankciách, trestných oznámeniach a žalobách, ktoré boli na
ňu podané, teraz využíva inú miestnu tv ako “práčku svojho špinavého
mena.“
•••
Pani v nemenovanom meste cestovala MHD plnou ľudí. Tesne pri
nej stál pán, ktorý si celý čas šprtal v nose. Znechutená pani mu
povedala, aby s tým prestal, že je to neslušné. Od nevychovaného
pána vzápätí dostala pohotovú odpoveď: „Tak sa pozerajte niekam
inam.“
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Vážení zákazníci, srdečne vás pozývame do našej predajne
MODEX, kde vás radi obslúžime zo širokého sortimentu kožených
búnd a kožušín. Naviac vám ponúkame na vybrané druhy kožených
búnd sezónne zľavy. Akcia trvá až do odvolania.
Nájdete nás v uličke oproti vchodu VÚB banky, vedľa činžiaka na
prízemí pod predajňou Amazonas - akvaristika.
GZ-01/17
•
27. - 28.
apríl
20:00

Uteč			

20.-24. apríl Cuky Luky Film
18:00
112 min, vstup: 4€, Komédia, SR

29. - 30.
apríl
20:00

Stratené mesto Z		

21. - 23. apríl Baby šéf		
18:00
97 min., MP, dabing, vstup: 4€
23. apr. o 16:00 maď. verzia, Anim./Kom. USA
27. - 29.
Circle			
apríl
90 min., MN, titulky, vstup: 4€
18:00
Dráma/Sci-Fi/Thriller
USA

28. a 30.
Pápež František:
apríl
Modlite sa za mňa		
pia.:16:00 140 min., MN, titulky, 4€
ned.:18:00 Životopisný/Dráma Španielsko/
		
Argentína/Taliansko

Rozpis LSPP stomatológov:

•••
Pohotovosť pre dospelých (LSPP):

24.
apríl
20:00

Rýchlo a Zbesilo 8		

137 min., MP od 12r., vstup: 4€
Akčný/Thriller/Krimi
USA
+ vo štv. 20. apríl maďarská verzia

Službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svojej ambulancii.

22.04.2017
MUDr. Pálešová,
Ožďany 66,
tel.: 56 94 666
23.04.2017
MUDr. Pálešová,
Ožďany 66,
tel.: 56 94 666
29.04. - 30.04.
MUDr. Sekelská,
ZŠ P. Dobšinského, Rim. Sobota,
tel.: 56 31 566
•••

Pohotovosť pre deti a dorast:

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite od 7:30 - 7:30 hod.
22.4. MUDr. Šarlota Szepessyová
23.4. MUDr. Edita Štovčíková
29.4. MUDr. Milota Bindasová
30.4. MUDr. Tatiana Dunajová
1.5. MUDr. Kamila Kapustová

103 min., MP od 15r., titulky, 4€
Horor/Mysteriózny
USA
140 min., MN, titulky, 4€
Akčný/Dobrodružný/Dráma USA

P. Dobšinského 4380, Rimavská
Sobota, tel. 047 / 563 3333

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite- ambulantná a návštevná služba od 07:00 - 07:00 h.
22.4.
Irka Med s.r.o.
23.4.
MED-Emi. s.r.o.
29.4.
Irka Med s.r.o.
30.4.
MEDIOL s.r.o.
•••
LEKÁRNE (8:00 - 20:00):
22.4., 23.4., 29.4. a 30.4. - Dr. Max
(Kaufland, Nám. Š.M. Daxnera)
22.4., 23.4., 29.4. a 30.4. - Dr. Max
(OD Tesco, Cukrovarská)

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
31.03.2017 – 24 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 22 odberov krvi, z toho 2 boli prvodarcovia
04.04.2017 – 16 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 11 odberov krvi,
07.04.2017 – 29 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 24 odberov krvi, z toho 2 boli prvodarcovia
11.04.2017 – 37 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 25 odberov krvi, z toho 4 boli prvodarcovia
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota
Inzercia:

Nedokončený rodinný dom je na predaj vo Veľkých Teriakovciach, cena 25 tisíc € (+ dohoda). Tel. číslo: 0949 142 061 GZ-06/17
•

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa
§281 a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy:
1. Prenájom poľnohospodárskej pôdy:
a/
-

lokalita č. 1 - poľnohospodárska pôda:
parc. č. KN C 2866/2 - ttp o celkovej výmere 3,3854 ha,
parc. č. KN C 2866/16 - ttp o celkovej výmere 0,0060 ha,
parc. č. KN C 2869/4 - orná pôda o celkovej výmere 35,3089 ha,
parc. č. KN C 2870/1 - orná pôda o celkovej výmere 22,3893 ha,
parc. č. KN C 2871/1 - orná pôda o celkovej výmere 41,0348 ha,
parc. č. KN C 2871/7 - orná pôda o výmere 19,6911 ha,
parc. č. KN C 2873/3 - ttp o celkovej výmere 1,3678 ha,
parc. č. KN C 2885/1 - orná pôda o celkovej výmere 11,8704 ha,
celkom o výmere
135,0537 ha, všetky vedené na LV 2959 v kat. úz. Rimavská Sobota. Poľnohospodárska pôda sa rozprestiera za križovatkou štátnej
cesty I/50 po ľavej strane cesty smerom na Tisovec a po pravej
strane od uvedenej križovatky smerom na Lučenec nad Sobôtkou,
b/ lokalita č. 2 - poľnohospodárska pôda parc. č. KN C 880/1 orná pôda o celkovej výmere 15,3838 ha na LV 2674 v kat. úz. Tomašová. Poľnohospodárska pôda sa rozprestiera po ľavej strane
komunikácie za cyklotrasou - za radovými garážami na Včelinci,
c/ lokalita č. 3 - poľnohospodárska pôda - parc. č. KN C 915/1
- orná pôda o celkovej výmere 3,2324 ha na LV 2674 v kat. úz. Tomašová. Poľnohospodárska pôda sa rozprestiera po pravej strane
cesty za Včelincom smerom na Kurinec,
d/ lokalita č. 4 - poľnohospodárska pôda - parc. č. KN C 2859 orná pôda o celkovej výmere 17,4168 ha na LV 2959 v kat. úz.
Rimavská Sobota. Poľnohospodárska pôda sa rozprestiera po ľavej strane vedľa štátnej cesty I/50 smerom na Lučenec nad novou
Sobôtkou.
Minimálna výška nájmu 150,- €/ha/rok – bez rozlíšenia druhu
pozemku. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie 5 rokov, t.j.
od 1.11.2017 do 31.10.2022. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke
s názvom: „Neotvárať - nájom poľnohospodárskej pôdy“.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 19.04.2017 a končí dňom
12.05.2017. Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk , na úradnej tabuli mesta, resp. na telef.
číslach: 047/56 04 626, 047/56 04 633, 0903 284 353 (prihlášky
do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na
MsÚ – oddelenie majetkové).
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POZVÁNKA
NA MEDZIŠTÁTNY ZÁPAS

Medzinárodný
turnaj v Debrecíne
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Ako sme už niekoľkokrát avizovali, v zrekonštruovanej mestskej
štvordráhovej kolkárni sa permanentne organizujú významné
celoslovenské aj medzinárodné
kolkárske podujatia. Osobitný
význam bude mať medzištátny kolkársky zápas Slovenská
republika – Maďarská republika v mužských, ženských i
mládežníckych kategóriách s
nasledovným programom:
22. apríla (sobota):
o 9:00 zápas dorasteniek a žiačok (U 18 a U 14)
o 14:00 zápas žien (hlavná kategória)
23. apríla (nedeľa):
o 8:00 zápas mužov (hlavná kategória)
o 15:00 zápas dorastencov a žiakov (U 18 a U 14)
Slovenskí aj maďarskí kolkári
patria medzi svetovú špičku a je
predpoklad, že zápasy budú vyrovnané, kvalitné, že sa vytvoria
nové rekordy dráhy na vysokej

úrovni. Záujem verejnosti je
veľký a veríme, že aj atmosféra
podujatia bude dôstojná, zodpovedajúca honoru podujatia. Organizátori finišujú s prípravami
a pripravujú aj niekoľko prekvapení súvisiace s vylepšením celkového vzhľadu interiéru a exteriéru mestskej kolkárne, ktorá
spolu s obnovenou mestskou záhradou bude patriť k praktickým
ozdobám nášho obnovujúceho sa
mesta.
-ar-

Dňa 8.4.2017 sa v maďarskom
Debrecíne konal medzinárodný turnaj v džude žiakov
a žiačok.
Zišlo sa na ňom 568 pretekárov
zo 6 štátov Európy – Maďarsko,
Ukrajina, Bielorusko, Rumunsko, Moldavsko a Slovensko.
Náš klub reprezentovala jediná
pretekárka Natália Gažiová.
V kategórii mladších žiačok si
Natália poradila vo váhe do 32
kg vo veľmi silnej konkurencii zahraničných pretekárok s
každou z nich. Dosiahla zlaté
umiestnenie.

Vedenie klubu touto cestou ďakuje Natálii za vzornú reprezentáciu klubu a aj Mesta Rimavská
Sobota v zahraničí.
Na turnaji ju sprevádzali tréner
Gaži, Babicová.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu
Rimavská Sobota, firme TONI
s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor
Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a
ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter
Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal
predseda klubu

Úspešný víkend pre Falcon
V sobotu 8.4.2017 sa v Trenčíne,
meste módy uskutočnil v poradí prvý medzinárodný turnaj
Taekwondo WTF organizovaný
domácim klubom Ilyo Trenčín, na
ktorom sa v konkurencii 6 štátov
zúčastnila aj výprava z nášho klubu Falcon Taekwondo Rimavská
Sobota.
Na turnaji si svoje sily zmeralo 230
zápasníkov z 22 klubov. Za náš klub
na tatami nastúpilo 13 zápasníkov.
Po veľmi dobrých výkonoch sme
čakali aj pohár za poradie klubov,
avšak ten nám unikol tesne medzi
prstami, keďže sa náš klub umiestnil
na konečnom 6. mieste.
Zlatá medaila: Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik, Tereza Ďurica, Miroslav Frgolec, Giovanni Slanec,
Oliver Ádam
Strieborná medaila: Matúš Ďurica, Viktória Iždinská, Denis Kozlok, Karolína Mravcová, Oliver
Roško
Bronzová medaila: Kornélia Czeneová, Damien Pavel Frgolec
„Som veľmi rád, že pokračujeme vo
výborných výkonoch, ktorými reprezentujeme našu prácu a náš klub.
V máji budeme mať ďalší nároč-

ný turnaj v Košiciach, kde budeme
zbierať skúsenosti v medzinárodnej
konkurencii. Chcem sa poďakovať
rodičom a sponzorom za podporu,“
uzavrel rimavskosobotský tréner
Miroslav Bitala.
V nedeľu 9.4.2017 sa konalo prvé
kolo chanbara ligy (SACHAN) v
Trenčíne. Na tatami nastúpilo vyše
50 chanbaristov z celého Slovenska a z Českej republiky. Za Falcon nastúpilo deväť chanbaristov.
Boli otvorené nasledovné kategórie:
4-5 r., 9-10 r., 11-14 r., a seniorská
kategóriia nad 15 r. mužov a žien.

Súťažilo sa v disciplínach: krátky
meč, krátky meč-štít, dluž meč, dlhý
meč-štít, dlhý a krátky meč, dlhý
meč obojruč a v kihondosa (súborné
cvičenia). Deti si mohli vybrať maximálne štyri a dospelí päť disciplín.
Najpočetnejšia disciplína bola v kategórii 9-10 ročných, kde nastúpilo
na tatami až 19 chanbaristov. V tejto
kategórii sa najviac darilo Lukášovi Kurekovi, ktorý vyhral dve
disciplíny a Tomášovi Kuvíkovi,
ktorý si domov priniesol jednu
striebornú a dve bronzové medaile. Matúš Ďurica a Michal Gyorgy

tentoraz na medaile nesiahli.
V kategórii 11-14 ročných spojili
chlapcov s dievčatami. Výborne si
počínala Laura Dávidová, ktorá
vybojovala dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Terézia Ďuricová si
domov odniesla tiež jednu zlatú a
striebornú medailu. Oliver Roško
tentoraz taktiež na medailu nesiahol.
Poslednou kategóriou bola kategória
dospelých, v ktorej sa predstavilo 14
chanbaristov. Výborne si počínal
Peter Kojnok, ktorý získal dve
zlaté medaile. Úradujúci majster
sveta a Európy Tibor Figei získal až 4 medaile (dve zlaté, jednu
striebornú a jednu bronzovú). Víťazi jednotlivých disciplín nakoniec
zabojovali o absolútneho víťaza, tzv.
Grandšampióna, kde sa Tibor Figei
dostal až do finále, kde ale podľahol
v pomere 2:1 tesne reprezentantovi z
Českej republiky.
„S výkonom a s výsledkami našich
chanbaristov som spokojný. Je to len
prvá súťaž, ktorá nám ale ukázala,
na čom musíme ešte popracovať.
V máji budeme mať ďaľšie kolo v
Košiciach. Už teraz sa naň teším.
Poďakovanie patrí rodičom a sponzorom,“ uzavrel rimavskosobotský
tréner Tibor Figei.
Ing. Róbert Kuvik

www.rimavskasobota.sk
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Majstrovstvá Slovenska

Zlato a bronz
mladších žiakov Lokomotívy
Ďalšie medailové umiestnenia získali zápasníci
Lokomotívy
Rimavská
Sobota na Majstrovstvách
Slovenska. Tentokrát sa o
to postarali mladší žiaci.
Najcennejšiu zlatú a tým
aj titul Majstra Slovenska
získal Kristián Oláh, keď
obsadil 1. miesto vo váhe
do 31 kg. Obhájil tak zlato
v tejto hmotnostnej kategórii z vlaňajška pre Rimavskú Sobotu, keď vlani v
tejto váhe triumfoval náš
Tibor Oravec, ktorý je už
tento rok starší žiak. O druhú medailu sa postaral vo váhe do 40 kg
Filip Koreň, keď získal bronz za 3. miesto. Jemu sa striebro z vlaňajška obhájiť nepodarilo. Na bodovanom mieste do súťaže družstiev sa ešte umiestnil vekom ešte len prípravkár vo váhe do 25 kg
Alex Gunár. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva Rimavská Sobota pekné 8. miesto z 25 klubov Slovenska.
Tréner Lokomotívy Jozef Radnóti: “Celkovo som spokojný s výsledkami a výkonmi našich mladších žiakov. Akurát ma mrzí Gunárov zápas o 3. miesto, keď už viedol 9:2, ale chvíľa nepozornosti a
bola z toho prehra na lopatky. Trošku musím vytknúť Koreňovi, že
neurobil váhu do 37 kg, ale v 40- ke sa držal skvele a prehral len s
neskorším víťazom. Ako družstvo sme skončili pred takými mládežníckymi strediskami ako Košice, Trenčín, Komárno, Šamorín a pod.,
čo svedčí o dobrej práci s mládežou v našom oddiele.”
Jozef Radnóti

1.kolo Slovenského pohára
v 3D lukostreľbe

Dňa 1. apríla sa konalo 1. kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe v Starej Turej. Organizátor postavil pomerne náročnú
trať pre vyše 200 pretekárov.
Strieľalo sa na 32 3D cieľov na jeden šíp. Po päť a pol hodinovom
súťažení v príjemnom počasí pretekári odovzdali bodovacie listiny,
nasledoval obed v reštaurácii a napokon očakávané vyhodnotenie
aj pre súťažiacich z L.K. Bašta:
Stella NAGYFERENCZ (HU deti) vyhrala 1. miesto a podarilo sa
jej prekonať aj vlastného otca. Gratulujeme jej ! Možno z nej bude
nová majsterka sveta!
Tibor LÉVAY st. v kategórii HU veteráni získal 2. miesto aj napriek tomu, že sa mu podarilo streliť jednu nulu.
Ďakujeme sponzorom: VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen, GOBAKO Košice, MsÚ Rimavská Sobota, MIVE Hnúšťa a Béla Majerčík podnikateľ.
Tibor Lévay

Memoriál Evy Zacharovej
Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota v spolupráci s Mestským úradom v
Rimavskej Sobote usporiadali
dňa 7. apríla v telocvični ZŠ
P. Dobšinského XXV. ročník
Memoriálu Evy ZacharovejVolejbalový turnaj o putovný
pohár riaditeľa školy.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MsÚ Rimavská
Sobota
RC Čerenčany
ZŠ P. K. Hostinského
ŠZŠ slovenská
Rimavská Sobota
ZŠ Š. M. Daxnera
EZŠ Z. Oravcovej
ZŠ s MŠ Cinobaňa
OÚ Rimavská Sobota

Neučiteľské družstvá:
1.
Výsledné umiestnenie družstiev:
Učiteľské družstvá:
1.
ZŠ Pavla Dobšinského
Rimavská Sobota
2.
SOŠOS

2.
3.
4.
5.

BestAutomax
Rimavská Sobota
Jumpers „VK“
Poriadne porcie „RA“
ŠKP Rimavská Sobota
Team „BB“
-red-

