Oslávili sme Dni mesta 2017

5. a 6. máj sa v Rimavskej Sobote niesli v slávnostnom duchu. Dni mesta boli aj tentokrát
bohaté na množstvo kultúrno- spoločenských podujatí a nemohli chýbať ani tradičné Jarné
trhy. Primátor mesta JUDr. J. Šimko v slávnostnom príhovore zdôraznil, že tieto dni sú významné
nielen pre naše mesto, ale aj pre celú spoločnosť, kedy si pripomíname 72. výročie ukončenia
2. svetovej vojny. Zároveň vyjadril prianie, aby v Rimavskej Sobote žilo čoraz viac ľudí s bohatstvom duše, aby sme boli k sebe ohľaduplní, tolerantní, láskaví, aby sme žili dôstojný život
slušných ľudí.							
-red-

Vyrastá nové obchodné centrum

zdroj: rspark.sk

Ako je už známe, na mieste, kde kedysi stála
tržnica, rastie nový moderný polyfunkčný
objekt s názvom RSPark. Okrem trhoviskových predajní by v ňom mali byť aj obchodné
priestory, garáže, administratívne priestory aj
byty. V rámci prvej etapy demontovali existujúcu konštrukciu a následne bol realizovaný
archeologický prieskum. V súčasnej dobe prebieha výstavba hrubej stavby troch podlaží, v
ktorých budú obchodné priestory. Následne v
ďalších rokoch postavia dve päťposchodové
veže, kde sa budú nachádzať kancelárske a
bytové priestory. Na prízemí budovy naďalej
zostane trhový predaj. Projektantom prestavby tržnice je architekt Ing. arch. E. Klaubert.
Predpokladané otvorenie centra je v priebehu
nasledujúcich dvoch rokov. Bližšie informácie poskytne investor REAL-RENT spol. s.r.o.

po preklopení prác do dokončovacej fázy.

Anketa

V uliciach Rimavskej Soboty sme sa opýtali, čo
si obyvatelia myslia o novom polyfunkčnom objekte, ktorý v meste vyrastá.
Elena, 40 r.: „Zaujímavá stavba, už aj my budeme mať mrakodrap podobne ako v Lučenci.
Len by to už mohli konečne dokončiť.“
Marek, 28 r.: „Podľa mňa to narúša starobylú
architektúru námestia, jeho historickú atmosféru. Nehodí sa to sem.“
Štefan, 62 r.: „Nemuselo by to byť také vysoké.
A budem môcť v tých podzemných garážach,
ktoré tam budú, parkovať aj s mojou starou Felíciou?
-red-

Na margo
uplynulých dní
Mesiac máj je považovaný nielen za mesiac lásky,
ale právom aj za najkrajší
mesiac roka, keď je príroda už naplno prebudená
do svojej ozajstnej krásy.
Tradične sa začína oslavami l. mája – Sviatku práce,
aj keď v našom regióne sa
ťažko dá v súvislosti s prácou niečo oslavovať, pretože tretina obyvateľstva ju nemá.
Pre nás Rimavskosoboťanov je máj o to významnejší, že na jeho začiatku tradične oslavujeme Dni mesta. Nebolo tomu ináč ani
tohto roku, keď sa mesto na dva dni oblieklo
do sviatočných šiat. Občania mesta, ale i jeho
početní návštevníci boli svedkami bohatého kultúrneho programu i mnohých spoločenských podujatí, kde prím hrali tentokrát
najmä mladí umelci z miestnych základných
škôl a z Centra voľného času.
Oslavy Dní mesta boli príležitosťou i k tomu,
aby v rámci slávnostného mestského zastupiteľstva prevzali ocenenia tí, ktorí sa svojou
prácou najviac zaslúžili o rozvoj svojho milovaného mesta. Je však na škodu veci, že im
neprišla vzdať úctu bezmála polovica poslancov mestského zastupiteľstva. Pritom je paradoxom, že práve poslanci rozhodli jednohlasne o tohtoročných laureátoch Ceny mesta...
Niet pochýb o tom, že príprava takéhoto
podujatia, ktoré si svojou účasťou uctili aj
štyri zahraničné delegácie z našich partnerských i družobných miest, vyžaduje mravenčiu prácu mnohých pracovníkov nášho úradu
i organizácií zriadených mestom. Radostné
je konštatovanie, že všetci do jedného pristúpili k svojim povinnostiam svedomite, vyjadrujúc tak svoj pozitívny vzťah k mestu a k
jeho obyvateľom.
Po oslavách však život ide ďalej a my sme
už v plnom prúde s prípravami na najbližšie
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Bude
to dôležité zasadnutie vzhľadom na ďalší
rozvoj mesta, pretože poslanci budú schvaľovať záverečný účet , ktorý je mimochodom
vysoko pozitívny. Nič by tak nemalo brániť
ani schváleniu návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017. No a čerešničkou na
torte môže byť informatívna správa o plnení
uznesenia Vlády SR ohľadom plánovaného
rozvoja nášho regiónu, pokiaľ sa nám už na
tretíkrát konečne podarí zabezpečiť účasť
predstaviteľov Okresného úradu. Veď kto iný
by mal poslancov i občanov kompetentne informovať o tom, ako postupuje vláda v plnení
svojho uznesenia, zameraného na odstránenie
regionálnych rozdielov...

www.rimavskasobota.sk
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72. výročie ukončenia
2. svetovej vojny

Cena mesta 2017
Počas osláv Dní mesta sa vedenie samosprávy stretlo aj s hosťami z
partnerských a družobných miest a spoločne sa zúčastnili slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dome kultúry. Bola na ňom
udelená Cena mesta 2017 a zároveň aj ďalšie ceny.
Cenu mesta 2017 si z rúk primátora mesta JUDr. J. Šimka prevzali:
PaedDr. Jana Dobrocká, Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 32 Rimavská
Sobota

Dňa 5. mája sa pri pamätníku Červenej armády uskutočnil pietny akt
kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.
Predseda OV SZPB v Rimavskej Sobote JUDr. Š. Baláž privítal priamych účastníkov protifašistického odboja, zástupcov štátnej správy a
samosprávy mesta, primátora JUDr. J. Šimka, zástupcu primátora mesta
Ing. L. Rigóa a prednostu Mestského úradu JUDr. Š. Szántoa, žiakov
základných škôl a študentov stredných škôl a ostatných prítomných.
S príhovorom vystúpil zástupca prednostu Okresného úradu v Rimavskej Sobote Mgr. Karol Anger. „Kladením vencov si každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom. Priamych účastníkov spomienky je
každý rok menej. Vojaci sa pozerali smrti priamo do tváre, patrí im naša
vďaka a hlboká úcta. Nikdy nesmieme zabudnúť na to, čo všetko pre nás
naši predkovia obetovali.“ Zároveň zdôraznil, že je potrebné zamedziť
extrémistickým prejavom, pretože fašizmus a extrémizmus v našej spoločnosti stále pretrváva.			
-red-

Verejné uznanie primátora mesta získali:
ThDr. Géza Erdélyi, Ing. František Tóth, PhD., JUDr. Jozef Bíro
Mená ďalších ocenených nájdete na web stránke mesta
www.rimavskasobota.sk v článku Rimavská Sobota oslávila Dni mesta 2017.
-red-

Fotogaléria z osláv Dní mesta 2017
Autor fotografií: Attila Gecse

Kollárovci
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Kurinec lacnejší ako Číž a Rapovce
Letná turistická sezóna je už za dverami a kúpaliská už pomaly začnú otvárať
svoje brány pre návštevníkov. Zrealizovali sme malý prieskum aktuálnych cien
vstupného v okolitých rekreačných zariadeniach a porovnali sme ich s cenami
vstupného do rekreačnej oblasti Zelená
voda Kurinec. Tu sú výsledky:
Kúpalisko Číž
celodenný vstup- dospelí- 7 eur (plus dve
eurá- záloha za čipové hodinky, ktoré sa pri
vrátení čipu vracajú),
dieťa od 3 do 15 rokov, senior nad 55 rokov,
ZŤP- 5 eurá
deti do 3 rokov- zdarma
po 15.00 hod.- 50 % zľava
Parkovanie je zdarma podľa voľných kapacít, garantované parkovanie je len pre ubytovaných.
Termálne kúpalisko Novolandia Rapovce
celodenný vstup- dospelí- 10 eur
deti do 3 rokov- zdarma
celodenný vstup- deti od 3 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ZŤP a doprovod- 8 eur

2- hodinový vstup- 6 eur
2- hodinový vstup- deti od 3 do 15 rokov,
študenti, dôchodcovia, ZŤP a doprovod- 5
eur
3- hodinový vstup- 8 eur
3- hodinový vstup- deti od 3 do 15 rokov,
študenti, dôchodcovia, ZŤP a doprovod- 6
eur
Parkovanie je zdarma.

RO Kurinec Zelená voda
celodenný vstup- dospelí- 5 eur, po 17.00
hod.- 3 eurá
- deti do 3 rokov- zdarma
- celodenný vstup- deti od 3 do 15 rokov,
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študenti, dôchodcovia nad 62 rokov, ZŤP- 3
eurá, po 17.00 hod.- 1,50 eur
Ako z nášho malého prieskumu vyplýva, rekreačná oblasť Zelená voda Kurinec je pre
záujemcov aj naďalej cenovo najdostupnejšou v okolí. Pripomíname, že parkovanie v
tejto rekreačnej oblasti a doprava vyhliadkovým vláčikom sú bezplatné. Kurinec Zelená voda ponúka kúpanie v štyroch bazénoch, z toho v dvoch s geotermálnou vodou
s liečivými účinkami, v jednom plaveckom
bazéne s pitnou vodou a v detskom bazéne.
K dispozícii sú stánky s občerstvením, tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal,
minigolf, ruské kolky, ihriská na futbal,
možnosť stanovania, sociálne zariadenia
i masérske služby. Pri vodnej nádrži je aj
požičovňa člnkov a vodných bicyklov. Čoraz viac využívanou sa stáva aj cyklotrasa z
mesta, ktorej prvá vetva začína na Ul. Školskej a druhá na Hostinského ulici.
-red-

„Deň slnečníc“

POZVÁNKA
Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré sa bude konať dňa 30.
mája 2017 o 13.00 hod. v budove bývalého Župného
domu na Námestí M. Tompu. Zasadnutia sú verejné.

Dňa 3. mája 2017 sa na Hlavnom námestí nášho okresného mesta uskutočnilo podujatie „Deň slnečníc.“ Do
tejto celoslovenskej zbierky sa Klub
Sclerosis multiplex ( skr. SM) Rimavská Sobota zapája pravidelne už
od svojho vzniku v roku 2001 pod
záštitou Slovenského zväzu sclerosis
multiplex (skr. SZSM). Celoslovenská zbierka prebiehala od 3.- 16. mája
2017 v rôznych mestách po celej republike.
Verejná zbierka je pre pacientov s
diagnózou SM veľmi dôležitá, nakoľko za tieto finančné prostriedky môžu
pacienti absolvovať rehabilitácie na
rekondičných pobytoch, ktoré sú pre
ich zdravotný stav nevyhnutné.
Klub Sclerosis multiplex ďakuje za
pomoc Mestskému úradu Rimavská
Sobota, vedeniu i žiakom zo zapojených škôl a Knižnici Mateja Hrebendu za pomoc pri organizovaní zbier-

ky. Ďakujeme aj ďalším sponzorom
a anonymným darcom, ktorí kúpou
slnečnice – symbolu SM – prispievajú na zlepšenie kvality života ľudí
s „esemkou.“ Zbierka bola spojená
aj s osvetovou činnosťou. Občania
mali možnosť rozprávať sa priamo s
ľuďmi, ktorí s touto zákernou chorobou statočne bojujú, alebo si zdarma
zobrať zaujímavé propagačné materiály. Klub sa stretáva na Daxnerovej
ulici č. 17 v Centre invalidov každý
druhý utorok v mesiaci. Jeho členovia
sa zúčastňujú aj na celoslovenských
akciách, ktoré organizuje SZSM, ako
napr. Benefícia v Ružomberku alebo
Abilympiáda na Zemplínskej Šírave.
Viac info o Klube: facebook/Klubsm
Rimavská Sobota. Info o celoslovenskom Zväze: www.szsm.sk
Darina Kovácsová
predsedníčka Klubu
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Kancelária Centra právnej pomoci
...odkonzultovali už vyše 8 000 klientov

V roku 2006 bolo na Slovensku založené Centrum
právnej pomoci ako rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR. Od
1.6.2009 pôsobí Kancelária
centra aj v Rimavskej Sobote, s územnou pôsobnosťou
v okresoch Lučenec, Poltár,
Rimavská Sobota a Revúca.
V súčasnosti zároveň funguje
konzultačné pracovisko Jelšava, kam zamestnanci kancelárie cestujú raz mesačne.
Čo je náplňou činnosti Kancelárie Centra právnej pomoci, kto
sa na ňu môže obrátiť a s akými
problémami, opýtala som sa povereného vedúceho Kancelárie
Mgr. Pavla Koniara:
Pán Mgr. Koniar, čo je náplňou činnosti Kancelárie Centra právnej pomoci?
Centrum poskytuje právnu pomoc v rámci predbežných konzultácií (poskytnutie základných právnych rád a možných
riešení právnych problémov),
ktoré sú spoplatnené sumou
4,50 € v rozsahu maximálne jednej hodiny. V prípade konzultácie ohľadne osobného bankrotu
sa neplatia žiadne poplatky.
Centrum zároveň na základe
žiadosti o poskytnutie právnej
pomoci poskytuje pomoc aj v
rámci súdnych konaní a konania o oddlženie fyzickej osoby,
teda ľudovo povedané osobného bankrotu.
Centrum právnej pomoci k
dnešnému dňu nie je zo zákona splnomocnené zastupovať
klientov v rámci trestných konaní. Centrum právnej pomoci
úradne rozhodne o žiadosti o
poskytnutie právnej pomoci a
v prípade vyhovenia po splnení
podmienok môže klient získať
bezplatnú právnu pomoc právnika centra, respektíve advokáta, ktorý ho bude zastupovať v
rámci súdneho konania. Bližšie
informácie sú uvedené aj na
www.centrumpravnejpomoci.
sk
Koľko prípadov Kancelária
centra od svojho vzniku riešila?

Za rok 2015 to bolo celkovo
544 žiadostí o poskytnutie právnej pomoci, v roku 2016 záujem
stúpol na 682 žiadostí. Za tieto
roky sa v rámci predbežných
konzultácií právnych problémov odkonzultovalo vyše 8 000
klientov. Vzhľadom na región a
ekonomickú situáciu sa záujem
o využitie služieb Centra právnej pomoci neustále medziročne zvyšuje.
S akými problémami sa na
pracovníkov Kancelárie občania obracajú?
Právnici centra sa stretávajú
s naozaj rozmanitou paletou
právnych problémov a súdnych
sporov počnúc exekúciami, podlžnosťami u nebankových spoločností, bánk, pozemkové a iné
vlastnícke spory. Nemalú časť
agendy tvorí aj rodinné právo,
pričom v súčasnosti narastá záujem o osobný bankrot. Osobný
bankrot je horúcou témou, čo
dokazuje aj mimoriadne veľký
záujem o informácie ohľadne
celého procesu. Od marca tohto roku Kancelária Rimavská
Sobota eviduje viac ako 80 žiadostí o osobný bankrot, pričom
bolo osobne odkonzultovaných
zhruba 550 klientov. Vzhľadom k pomerne komplikovanej
právnej úprave sú nutné osobné
konzultácie v rozsahu cca 30-40
minút a preto žiadame, aby sa
potenciálni záujemcovia vopred
dohodli na konkrétnom termíne
konzultácie vo veci osobného
bankrotu.

Môžete stručne priblížiť, čo
to osobný bankrot znamená?
Je to spôsob, ako sa zbaviť dlhov, a to buď formou splátkového kalendára alebo konkurzom
na majetok dlžníka (jednorázovým predajom majetku). Pri
predaji majetku si však dlžník
za určitých podmienok môže
ponechať byt alebo dom, prípadne nárokovať nepostihnuteľnú hodnotu majetku vo
výške 10.000 €, ktorá mu bude
poukázaná na novo zriadený
bankový účet po predaji obydlia. Z tejto sumy bude možné
čerpať sumu maximálne 250 €
mesačne na náklady spojené s
bývaním počas 3 rokov.
Kto všetko sa na Centrum
právnej pomoci môže obrátiť,
aké podmienky musí spĺňať?
V prípade klasických súdnych
sporov a právnych problémov
sa musí jednať o prípad, ktorý
podľa zákona č. 327/2005 Z.z.
v platnom znení môže riešiť
Centrum právnej pomoci (napr.
rodinné, občianske, obchodné,
pracovné právo a podobne) a
zároveň:
- žiadateľ spĺňa podmienku príjmu, ktorý je rozpočítaný na celkový počet osôb v domácnosti
vrátane detí ako 1,4 násobok
životného minima (teda nielen
ľudia poberajúci dávku v hmotnej núdzi)
- má k dispozícii dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu (napr. spoločnosť už zanikla

alebo nárok zanikol, premlčal
sa a podobne)
- hodnota sporu musí prevyšovať sumu minimálnej mzdy
okrem sporov, kde hodnotu
sporu nie je možné určiť (napr.
rozvod, určenie výživného).
Vo veci osobného bankrotu sú
podmienky odlišné, pričom v
zásade nie je potrebné vlastniť
majetok:
- voči dlžníkovi musí byť vedená aspoň 1 exekúcia alebo
obdobné vykonávacie konanie
(napr. daňové vykonávacie konanie a podobne).
Kde a kedy vás občania môžu
nájsť?
V rámci bežnej činnosti a poskytovania predbežných konzultácií Kancelária Rimavská
Sobota má stránkové dni každý
pondelok od 08:00 do 15:00
hod. a každú stredu od 08:00 do
16:00 hod.
V prípade záujmu o osobný
bankrot je potrebné sa osobne
objednať na konzultáciu na telefónnom čísle 047/ 242 00 61
vzhľadom na rozsah a alternatívy riešenia osobného bankrotu.
Centrum právnej pomoci, Kancelária Rimavská Sobota sa
nachádza v Rimavskej Sobote
na Čerenčianskej 20 na prízemí (budova vedľa Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v RS).
Ďakujem za rozhovor.
-av-
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Nezabúdame na tradície

Jarné slnko láka do prebúdzajúcej sa prírody mladých, starších a
aj deti obdivovať a tešiť sa z krásy kvetov. Jedným z nezabudnuteľných zážitkov je stavanie mája
v predvečer 1. mája.

bola pekná a dobrú náladu vytvárali muzikanti na trúbke a akordeóne. Predsedníčka MO MS privítala
prítomných a FS Podkovička nás
potešil svojim programom piesní a
tančekov.

Mládenci stavajú máje nielen pre
mladé dievčatá súce na vydaj, ale aj
ako prejav radosti zo života.
Miestny odbor Matice slovenskej,
Dom MS a FS Podkovička nezabudli ani v tomto roku na stavanie
mája a v piatok 28. apríla sa stretli
v Dome Matice slovenskej, kde členovia výboru vítali prichádzajúcich
a hneď spoločne ozdobili stužkami
krásnu a vysokú briezku. Aj keď
bol daždivý deň, účasť matičiarov

Ozdobený máj postavili členovia
výboru za spevu a v sprievode muzikantov. Bude nám pripomínať
celý máj mesiac lásky a radosti.
Prítomných sme pohostili klobáskami, pečivom, čajom a zákuskami
od členiek MO. Posedenie v dobrej
nálade trvalo do večerných hodín.
Mgr. Elena Nebusová
predsedníčka MO MS
Rimavská Sobota

Prišli kolotočiari...

Pred Veľkonočnými sviatkami a počas nich a tiež na Dni mesta navštívili Rimavskú Sobotu už tradične
aj kolotočiari. Pravidelne sem prichádzajú až z Ústí nad Labem. Ako
nám prezradila manželka majiteľa
kolotočov pani Staubertová, najprv
chodievali do Krásnej Hôrky pod
hrad, až neskôr začali chodiť aj k
nám do Rimavskej Soboty. „Chodíme sem už 15-16 rokov, navštívime
aj Hnúšťu, Revúcu a Rožňavu.“
Ako ste sa vlastne k tejto práci
dostali?

„Do kolotočiarskej rodiny sme sa už
narodili, je to generačné remeslo.
Pre nás je to prirodzená práca, aj
keď niekedy by sme to možno už aj
nechali. No keď to nerobíme, chýba
nám to. Ľudia za tým niekedy vidia
iba zárobok, ale je s tým veľa roboty
a závislí sme aj od počasia. Je to zaujímavá práca, ale aj fuška.“

Ako dlho ste počas roka na cestách?
„Na cestách sme od jari do jesene.
Na bývanie v maringotkách sme si
zvykli. A čo robíme v zime? Sme
na Vianočných trhoch, vyrábame
imelo, farbíme ho zlatou farbou a
predávame.“
Čo hovoria na takýto kolotočiarsky život Vaše deti?
„Páči sa mi, že cestujeme, stále sme
niekde inde. Je to zaujímavé,“ povedala nám dcéra Staubertovcov a
mama Staubertová dodala: „Do školy chodia stále tam, kde práve sme.
Na jednom mieste sme približne dva
týždne. Trochu sú s tým aj problémy, lebo nie všade sa berie učivo v
jednotlivých predmetoch rovnako. A
napr. angličtina sa u nás v Čechách
vyučuje len od 2., 3. ročníka, u vás
už od prvého, násobilku niekde učia
skôr, niekde neskôr a pod.“
A ako je to s návštevnosťou kolotočov, ste s manželom spokojní?
„Nuž, kedysi ľudia chodievali na
kolotoče oveľa viac. Teraz ich navštevujú už menej. Ide to síce do peňazí, ale kolotoče sú tu tak dvakrát
do roka, takže si myslím, že je to
finančne celkom dostupné.“
-av-
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MOSON SHOW 2017

Pre množstvo modelárov
existuje tzv. vrchol sezóny.
Každý si vyberie svoju najobľúbenejšiu a pre neho
najkvalitnejšiu súťaž, ktorú každoročne navštevuje
a na ktorej chce uspieť.
Tým naším vrcholom sezóny je najväčšia stredoeurópska modelárska súťaž v
maďarskom Mosonmagyaróváre pod názvom MOSON
SHOW, ktorá je pre modelárov považovaná za niečo ako
európsky pohár.
Minulý rok sme sa na Moson
show zhodli na tom, že medzi juniormi a žiakmi by sa
veru nestratili ani tí naši najmladší modelári. Tak sme sa
tento rok rozhodli vyskúšať
do európskeho pohára zapojiť takmer celý klub MK
MsKS Rimavská Sobota, a
samozrejme aj tých našich
najmladších.
Moson show 2017 sa konala 22. a 23. apríla 2017 v
spomínanom meste Mosonmagyaróvár. Tento rok súťaž
opäť prelomila svoj rekord
v počte súťažných modelov
a ten sa vyšplhal na neuveriteľné číslo 1 800. Súťaže
sa zúčastnili modelári z celého sveta, dokonca aj z odľahlých kútov Ameriky, Ázie
či Austrálie.
Spolu sme súťažili v malom
množstve kategórií, keďže
väčšina nášho klubu sa venuje bojovej technike v mierke
1/35. No napriek tomu výsledky zo súťaže v Mosoni
hovoria samé za seba.
V juniorskej kategórii Bojová technika v mierke 1/35

bolo ocenených 9 modelárov
z celej Európy a medzi nimi
až 5 z Rimavskej Soboty.
Bronz získali Adrián Jánsky
a Dávid Ostrihoň, striebro
Jozef Burszki a zlato Sebastián Bodor a Mark Hrinko.
Dávid Ostrihoň sa rozhodol
vyskúšať šťastie aj v kategórii diorámy, čo mu nakoniec
prinieslo úspech v podobe
striebra. Všetkým mladým
modelárom gratulujeme a
tešíme sa z úspechov spolu
s nimi.
Samozrejme, že naši starší
a najstarší modelári tiež nezostali v hanbe a odniesli si
niekoľko ocenení v kategóriách Hobby aj Master.
Medzi ocenenými bol aj
predseda klubu Štefan Pásztor, ktorý získal striebro v kategórii Bojová technika kolesová po roku 1945 v mierke
1/35, Martin Cuper, ktorému
sa podarilo získať zlato v
kategórii Bojová technika
pásová v mierke 1/35 a zároveň postup do kategórie
Master, Patrik Ketész, ktorý
získal hneď dve ocenenia, a
to v kategórii Master – vrtuľníky v mierke 1/24 a menšie,
kde obsadil druhé miesto a
v kategórii Bojová technika do roku 1945 v mierke
1/72 získal zlato a zároveň
postup do kategórie Master.
V neposlednom rade musím
spomenúť aj Jána Séleša,
ktorý získal ocenenie Highly
Commented v kategórii Bojová technika pásová v mierke 1/35. Viac fotografií na
stránke www.eastmodels.sk.
Lukáš Kvietok

www.rimavskasobota.sk
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Práva detí očami detí

Dňa 25. apríla 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka celonárodnej literárnej súťaže
Práva detí očami detí, ktorá
sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.
Organizátorom tejto súťaže
je Rada pre práva dieťaťa –
Slovenská republika a Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Do súťaže bolo zaslaných neuveriteľných 1500 súťažných prác.
O to väčšie je naše potešenie,
že žiačka základnej školy Štefana Marka Daxnera z Rimavskej
Soboty Adriána Gavurová
získala v tejto literárnej súťaži, do ktorej sa škola zapojila
prvýkrát, druhé miesto vo svojej kategórii za odbornej a ľudskej podpory pani učiteľky Mgr.
Jany Husztyovej.

Porota hodnotila štyri kritériá:
porozumenie téme, literárnu
úroveň, emočnú silu a v neposlednom rade gramatiku. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo
na Smolenickom zámku v rámci medzinárodnej konferencie
o médiách, za účasti asi 200
vedcov, pedagógov a odborníkov na mediálnu komunikáciu.
Súťažné práce museli byť spracované ako literárny útvar, sloh
alebo novinársky žáner. Nebola
vyhlásená kategória pre poéziu.
Adriána Gavurová uspela vo
veľkej konkurencii s poviedkou, ktorej názov je Bezcitná
istota. Poviedka bola spracovaná na jednu z troch súťažných
tém a to: „Kto mlčí keď sa deje
zlo, stáva sa spolupáchateľom
zla.“
Mgr. Jana Husztyová
ZŠ – Š. M. Daxnera - RS

“CESTA VEN”

Dňa 26. 4. 2017 sa v kine Orbis v Rimavskej Sobote konala projekcia českého celovečerného filmu „Cesta ven“
(www.cestaven.cz) s následnou diskusiou, nadväzujúcou
na tému filmu: aká je cesta
von zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Akciu usporiadalo Komunitné
centrum Úsmev ako dar v Rimavskej Sobote pri príležitosti
Medzinárodného dňa Rómov.
Účastníkmi diskusie boli: Štefan Vavrek (Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity),
Milan Hronec (Nadácia Ekopolis), Mgr. Alexander Daško
(Súkromná základná umelecká
škola, OZ Lavuta), Vladimír
Sendrei (OZ Lačho drom, umelec) a moderátor Mgr. Maroš
Balog (Úrad splnomocnenca
vlády pre rómske komunity).

Je na škodu veci, že účasť v hľadisku nebola veľká a na akciu
prišli skôr ľudia, ktorých táto
téma zaujíma z profesionálneho
hľadiska, nakoľko diskusia bola
veľmi plodná a zaujímavá i pre
laickú verejnosť. Diskutovalo
sa o tom, ako sa dostať zo začarovaného kruhu biedy a začať
žiť bežný spoločenský život,
význam strategických dokumentov, projektov, pomoci štátu
a organizácií, či môžu situáciu
zmeniť voľby a ďalšie témy.
„Páčil sa mi nápad Komunitného centra takúto akciu zrealizovať a budem rád a nápomocný,
ak sa podobné aktivity budú
realizovať aj v iných mestách,“
povedal Mgr. Maroš Balog.
Miloslav Kováč
Spoločnosť Úsmev ako dar
Komunitné centrum Úsmev
ako dar

Junior Internet 2017
Asociácia pre mládež vedu a techniku (AMAVET) usporiadala v posledný marcový a prvý aprílový deň
12. ročník celonárodnej súťažnej
konferencie Junior Internet 2017.
Pozvánka AMAVET-u nebola prvoaprílovým žartom.
Na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave sa zišli
súťažiaci z celého Slovenska, aby
si porovnali svoje práce v šiestich
kategóriách. Blogeri či youtuberi,
programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí
dizajnéri, ale aj copywriteri a textári
dostali šancu stať sa internetovou
osobnosťou. Nad súťažnou konferenciou Junior Internet 2017 prijali
záštitu – Dušan Chrenek – vedúci
zastúpenia Európskej komisie v SR
a prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
– dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.

Do prvého kola hodnotenia súťaže
Junior Internet bolo prijatých 272
prác, no v záverečnom finále prezentovalo 73 žiakov 58 projektov.

Hodnotiteľmi boli ľudia z úspešných webových projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj
poradili začínajúcim autorom v ich
prezentovaní sa vo svete online marketingu.
Súčasťou záverečného finále boli

aj žiaci našej ZŠ – Š . M. Daxnera
a zároveň členovia klubu AMAVET 844 –Legomaster, Maximilián Csank, Marek Mitter a Christopher Nagy, ktorí získali pekné
3. miesto v kategórii JuniorWEB
mladší žiaci. Do súťaže sa prihlásili so svojou webovou stránkou
https://sk.astrophotographia.eu.
Odborníci na webovej stránke
hodnotili: grafické spracovanie
(príjemnosť, originalita, súlad designu s účelom stránky), technické
spracovanie (technická náročnosť,
funkčnosť, navigácia a prehľadnosť,
moderné technológie), ostatné
aspekty (celkový dojem a úroveň
webu, myšlienka, jasné zacielenie,
originalita, propagácia, návštevnosť, súčasné úspechy, prípadne potenciál pre komerčné využitie atď.)
Táto webová stránka by mala podnietiť ľudí k záujmu o astronómiu
a tiež aj k návštevám našej Hvez-

dárne, ktorú máme v Rimavskej Sobote. Aj nás stále viac a viac pozorovaním cez ďalekohľad fascinujú
krásy nekonečného vesmíru, rastie
záujem o astronómiu, a preto sme
sa stali aj členmi astronomického
krúžku, ktorý pracuje pod vedením Kataríny Kerekešovej odbornej
pracovníčky našej Hvezdárne a tiež
členmi Slovenského zväzu astronómov vysvetlili chlapci.
Výsledková listina súťaže http://www.juniorinternet.sk/web/
files/2017/vysledkova_listina_
JI_2017.pdf
a podrobnejšie informácie o súťaži
na www.amavet.sk.
Výhercom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a klubu
AMAVET 844.
Mgr. Judita Gverinová
Vedúca klubu AMAVET 844 RS

Gemerské zvesti

Žiaden káčer navyše
V týchto dňoch prichádza na pulty
kníhkupectiev nová kniha úspešnej
spisovateľky Marty Hlušíkovej pod
názvom Žiaden káčer navyše. Príbeh je
voľným pokračovaním knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave.
Gymnazistka Petra si v novom kolektíve
začne rýchlo uvedomovať, ako ľahko sa
dá skĺznuť k povrchnosti a ako ľahko sa
dá ublížiť druhému, len preto, že je iný.
Petra prežíva svoju študentskú lásku, o
svoje postrehy sa delí s nemeckou priateľkou Klárou, ktorá opäť pricestuje na
Slovensko. Vtipne komentuje nielen svoju rodinu, ale aj spolužiakov
a učiteľov. Zisťuje, že nájsť v živote správne riešenia, vedieť, čo sa
smie a čo by sa nemalo, nie je vždy ľahké.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Slovart, spol. s r. o., Bratislava 2017,
Obálka: Lucia Žatkuliaková, 191 strán.
-red-
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NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017
– XIII. ROČNÍK
20. máj 2017, 18.00 – 23.00
hod.
Podujatie slávnostne otvorí
riaditeľka múzea PhDr. Oľga
Bodorová. V rámci programu
vystúpia žiaci Súkromného
hudobno-dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote
s divadelnou scénkou na tému
135 rokov Gemersko-malohontského múzea. Pripravený
je aj koncert v podaní tohto
konzervatória. Večerná návšteva múzea bude tradične
spojená s komentovanými
prehliadkami stálej vlastivednej expozície a výstav. Atmosféru nočného múzea bude dotvárať prezentácia remeselníkov z
Gemera-Malohontu, spojená s ukážkou remeselných prác a produktov – tkanie na krosienkach, pletenie lana, výroba mydla, vyšívanie,
výroba šperkov a detských drevených hračiek. Na dvore múzea stretnete najrôznejšie gazdovské zvieratá. Každý 100. návštevník dostane
od riaditeľky múzea darček.
Zdroj: Gemersko-malohontské múzeum

Noc v galérii

sobota 20. mája 2017/ 18.00- 23.00 hod.
Mestská galéria Rimavská Sobota

Mestský úrad Rimavská Sobota a Súkromné hudobné
a dramatické konzervatórium Rimavská Sobota
vás pozývajú na

Besedy s Gömöri Hírlapom

vo štvrtok 25. mája 2017 o 18.00 hod.
v budove Gymnázia Mihálya Tompu Reform. kresť. cirkvi
Hosťom bude: PETER LIČKO - pedagóg a hudobný skladateľ
			
Moderátor: Juhász Dósa János
Ďalej účinkujú: Roland Botos a Csaba Danyi
Bližšie informácie o hosťovi Petrovi Ličkovi nájdete aj na web
stránke mesta: www.rimavskasobota.sk v článku V hudbe je
niečo neuchopiteľné...
-red-
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Mark E. Pocha

beseda s autorom knihy Kontakt

Autor škandalózneho trileru Krajina kanibalov
prináša čitateľom nový napínavý príbeh z lona
slovenských hôr.
Piatok 19. máj o 17.00 hod., Martinus, OC Galéria
Lučenec
-red-
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RIADKOVÁ INZERCIA:
SBS prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov na výkon strážnej služby v Rimavskej Sobote. Nutný preukaz OS typu S.
info: julius.vegso@s-o-s.sk , č.tel.: 0948 439 255
GZ-23/17
•
18. - 19.
máj
18:00

Putovanie tučniakov

18. - 22.
máj
20:00

Votrelec: Covenant

82 min., MP od 12r., dabing, 4€
Dokumentárny
Francúzko
122 min., titulky, vstup: 4€
Dobrodružný/sci-fi/Thriller USA

V pondelok 22. mája maďarská verzia

20. - 21.
máj
18:00

Lady Macbeth		

89 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Veľká Británia

25. - 29.
Piráti Karibiku:
máj
Salazarova pomsta
19:30
135 min., MP od 12r., titulky, 4€
Dobrodružný/Akčný/Fantasy/Komédia USA
25. - 26.
máj
17:00
27. - 28.
máj
17:00

Polina			

112 min., titulky, vstup: 4€
Dráma
Francúzko

DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou

88 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný
Španielsko

• Predávame

brojlerové kurčatá na farme Večelkov, cca 2,5 - 3 kg.
Cena: 1,65/kg. Tel.: 0915 650 861
		
GZ-25/17

Darovali krv

Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
28.04.2017 – 27 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 21 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
02.05.2017 – 12 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 12 odberov krvi,

Poďakovanie...
S láskou v našich srdciach ďakujeme
každému, kto 2. mája odprevadil
na svojej poslednej ceste nášho drahého

Ladislava Csanka
z Rimavskej Soboty

Ďakujeme za slová útechy a kvety.
Smútiaca rodina

05.05.2017 – 42 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 8 odberov krvi, z toho 5 boli prvodarcovia
09.05.2017 – 19 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 17 odberov krvi, z toho 1 bol prvodarca
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Mgr. Danka Hladovcová
koordinátor pre aktivity SČK ÚzS

Ďalšie vydarené podujatie

GZ-24/17

Spomienka...
Dňa 26.5.2017 si pripomenieme
5. výročie od úmrtia
nášho drahého

DUŠANA DUDEKA
z Rimavskej Soboty.

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
GZ-27/17

Inzercia:

GZ-13/17

V rámci Dní mesta sme v mestskej kolkárni usporiadali Majstrovstvá SR v kategórii senioriek na 120 hodov združených.
Na súťaž sa kvalifikovalo 32 žien zo 14 kolkárskych klubov z
celého Slovenska. Víťazkou sa stala Jana Bošňáková z Trenčína výkonom 549 zvalených kolov, pred Evou Vlahyovou výkonom 539 a Erikou Grellovou výkonom 528, obe zo Zlatých
Klasov.
Týmto celoslovenským podujatím sme ukončili kolkársku sezónu
2016/2017 a môžeme s pokojným svedomím konštatovať, že bola
veľmi úspešná. Začiatkom júna odcestujú naši kolkári na odvetný
družobný zápas do talianskeho Bolzána, kde kompetentní funkcionári majú dopracovať zmluvu o dlhodobej spolupráci. Novú sezónu zahájime v auguste t. r. turnajom o Pohár primátora mesta.
Dovtedy budeme ďalej skvalitňovať a skrášľovať kolkársky areál
a budeme sa pripravovať na novú sezónu aj so zapojením školskej
mládeže a verejnosti.
Naše bilancovanie by nebolo také úspešné bez pomoci mesta
a sponzorov, ktorým aj touto cestou úprimne ďakujeme. Okrem
už spomenutých osobitné poďakovanie patrí Regionálnej správe
ciest, MONAL-BBG, s.r.o. a HET, s.r.o.
-ar-
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Kaskadér bez peňazí alias Robo 1
Odmalička jazdí na bicykli BMX20 a v meste ho na nej
možno vidieť dodnes. Už vtedy vyhľadával náročný terén. Neskôr mu učarovala aj
ŠKODA 100 a vznikla z toho láska

na celý život... RÓBERT FODOR.
Robo, ako vlastne vznikla tvoja
veľká láska ku škodovkám?
Už odmalička som mal vzťah k autám, k osobným aj k nákladným.
Otec robil na ČSAD šoféra, závozníka. Pozerával som aj rallye. Už vtedy som si vysníval, že budem pretekárom. Celé to vlastne začalo tak,
že v roku 1995 som na svoje 17-te
narodeniny dostal od kamarátky darček, zaujímavú knižku Petra Dufeka
CAMEL Trophy Mundo Maya 95
Peklo u ponoreného krokodýla.
V roku 1996 som si ako 18- ročný
prvýkrát sadol za volant kamarátovej Škody 100. Z jazdy som bol
unesený, bola zima, sneh a šmýkalo
sa. Na jar 1997 som ju od kamaráta
odkúpil. No hneď na druhý deň som
ju „pochoval“ v blate za Kurincom.
Chlapci boli zúfalí, nechali sme ju
tam. Na druhý deň namiesto do školy sme išli vykopávať auto. Naučil
som sa na nej jazdiť, zničil som ju
na šrot. Vtedy som pochopil, že škodovka je auto, ktoré znesie oveľa
viac ako ostatné autá, len ju treba
trochu upraviť. Chodil som s ňou
po rôznych terénoch. To čo každý
obchádzal, ja som sa rovno pustil
do toho. Kupoval som autá, ojazdené škodovky, trénoval som na nich,
no dosť málo vydržali. Až v roku
2004 sa mi s kamarátom Dušanom
Holekom podarilo dať dokopy tím,
ktorý sa mi staral o auto. Mal som
vtedy Škodu 105, upravili sme ju na
súťaž Offroad v roku 2005. Tu som
prvýkrát štartoval na Včelinci, ľudia neverili, že prejdem taký úsek.
Nakoniec som auto zničil, v súťaži
sa mi pokazilo. Stále ma to však bavilo, jazdil som po terénoch. V roku
2006 som si kúpil Škodu 100, ktorú
sme perfektne upravili, zdvihli sme
spodok auta, vymenili sme tlmiče, prispôsobili sme ju na terénne
podmienky. Auto bolo maximálne
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pripravené na terénnu súťaž. Tesne
pred súťažou sme išli trénovať, no
stala sa mi nehoda, auto sa štyrikrát
prevrátilo v rýchlosti 100- 110 km/h,
nabúral som do plotu za RS. Zranený som našťastie nebol, auto ostalo
na boku, vyšiel som von z druhej
strany. Mal som prilbu, to bolo moje
šťastie. Prilba praskla, auto bolo na
odpis. Znovu som kúpil Škodu 100 a
všetko išlo zase odznova.
Aké preteky si už absolvoval a aké
úspechy už máš za sebou?
V roku 2007 na Offroad Tornaľa Štrkovec v zrýchlení v blate som porazil terénne auto UAZ. Mám cenu za
účasť na pretekoch. Tam som však
zaujal ľudí, ktorí mi fandili a nechápali, koľko viem na tej škodovke
prejsť.
Prvý pohár som nasledujúci rok dostal tiež v Tornali na Offroade. Prechod z offroadu na rallye preteky
som absolvoval v roku 2010 a bola
to súťaž EMPORA CUP Oždianske
serpentíny. Rozdiel medzi offroadom a rallye je v tom, že rallye sa
ide na asfalte, kým offroad v teréne.
Stále som veril v moje víťazstvo a
držal som sa toho, že kto si počká,
ten sa dočká. A prišlo to. No nebolo
to jednoduché.

Si známy pod prezývkou Robo 1
alias Rýchly Švéd. Ako tieto prezývky vznikli?
Som iný ako druhí ľudia, máločo ma
zlomí a ako je známe, švédska oceľ
je veľmi silný materiál. Myslím si, že
som veľmi húževnatý a pevne idem
za svojím cieľom. Chcel by som sa
poďakovať všetkým tým, ktorí ma
podporujú, veria mi. To ma ženie
dopredu. Je pravda, že bez sponzorov je ťažké niečo dosiahnuť. Preto
by som sa chcel poďakovať Kongu
diskont, podnikateľovi Autosúčiastky Miroslav Šotek, Autospojlery
Róbert Lorinc a svojmu špecialistovi na motory Miroslavovi Ťažkému,
ktorému patrí veľká vďaka, pretože
motor ma ešte nikdy nezradil a v súťaži som stále došiel do cieľa. Ďa-

kujem všetkým, ktorí ma podporujú
od začiatku môjho škodovkárskeho
šialenstva.
Predstavíš nám trochu bližšie tvoju milovanú škodovku?
Mám Škodu 100 v úprave offroad.
Mám aj Škodu 105 na rallye. Mám
stále sériový motor. Nikdy som ho
neupravoval. Škodovky znesú mnoho a netreba ich často opravovať.
Opravy som robil s Dušanom Holekom, Štefanom Tóthom - majstrom
odborného výcviku v Strednej odbornej škole technickej a potravinárskej, no veľa vecí už viem opraviť aj
sám. V roku 2005 sme v škole robili
opravy pred súťažou- umožnil mi to
vtedajší p. riaditeľ Miroslav Martiš,
urobili sme to so Štefanom Tóthom.

V minulom roku mi veľa pomohol
Gabo Pavella- sponzor, mechanik,
kamarát, priateľ. Jeho zásluhou som
sa dokázal umiestniť v kategórii
Škoda z 9 áut škodoviek v Rallye
HRC- Pohár Júliusa Bystrianskeho
na 3. mieste. V súčasnosti ma podporuje Stredná odborná škola technická a potravinárska pod vedením
p. riaditeľa Ing. Karola Kisantala.
Dodnes ma podporuje a veľmi veľa
mi pomohol majster odborného výcviku Štefan Tóth.
Ako by si charakterizoval svoj štýl
jazdy?
Mám agresívne dravú jazdu stále pod plynom- je to štýl Colina
Mcraya, škótskeho pretekára. Mojím heslom je- Kde iní brzdia, ja

pridávam. 16.6.2013 som išiel na
požičanom aute Mareka Madunického Škoda 120 na BÉREŠ RACE
Veľké Zlievce a stal som sa najlepším pilotom pretekov- Majster volantu, zo 40- tich zúčastnených. No
vzhľadom na dosť početnú účasť
v kategórii Škoda som sa prebojoval dopredu len dosť ťažko. No
nikdy som to nevzdal a dúfal som,
že „tá kocka sa raz zvrtne.“ Chodil
som na preteky a dostával som sa
do povedomia nielen fanúšikov, ale
aj usporiadateľov pretekov a popredných pretekárov. V roku 2014
som na galavečeri na vyhodnotení
celého ročníka HRC /Hobby rallye
cup/ získal mimoriadne oceneniePohár RALLYE SHOW MAJSTER
2014. Ďalším ocenením je PohárRALLYE SHOW MAJSTER 2015.
A mám ešte jedno prestížne mimoriadne ocenenie v podobe venca od
pána Júliusa Bystrianskeho, majstra
športu- CENA ZA SHOW a FAIRPLAY. A v tom istom roku som za
celý ročník získal 3. miesto z deviatich účastníkov pretekov v kategórii
Škoda. Medzi moje ďalšie úspechy
patrí aj päťkrát 3. miesto, trikrát 2.
miesto a jedenkrát prvý v kategórii
A4 so Škodou Felícia.
Robo, prezraď nám ešte, aké sú
tvoje najbližšie plány?
Najbližšie sa chystám v nedeľu
21. mája na HRC RALLYE Veľké
Zlievce. Naším tímovým plánom
so Štefanom Tóthom je upraviť jeden špeciál zo Škody 100 na preteky
rallye s ochranným rámom. To auto
bude jedinečné a nebude mať páru
na Slovensku. A mám aj ďalší sen,
dostať sa na Rallye Paríž Dakar,
štartovať v kategórii kamiónov a samozrejme, dokončiť súťaž a dostať
sa do cieľa. Trasa je dlhá približne 8
000- 10 000 km. Táto súťaž vznikla
v roku 1978 ako sen jedného Francúza Thieryho Sabina. Je to najťažšia rallye súťaž sveta, kde si človek
siahne až na maximum svojich psychických aj fyzických síl.
Rozhovor nájdete aj na web stránke:
www.rimavskasobota.sk
A. Vörösová
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Tri zlaté medaily pre L.K. BAŠTA RIMAVSKÁ SOBOTA
Dňa 29.4.2017 sme sa v počte piatich pretekárov zúčastnili lukostreleckých pretekov v Maďarsku,
konkrétne vo Felsőtárkányi. Obec
sa nachádza 6 km od Egru v krásnom prostredí - dolinke obklopenej pekne udržiavanými lesmi.
Celý deň bolo značne zamračené a
pomerne chladné počasie. Išlo o preteky, ktoré sú súčasťou Maďarského
pohára. Zúčastnili sa ho teda kvalitní
pretekári z Maďarska, dá sa povedať, že išlo o lukostreleckú špičku.
Preteky boli usporiadané na 6,5 km
dlhej trati zostavenej z 50 cieľov, čo
je na naše pomery dlhá trať, tvorená
dvojnásobným počtom cieľov, než
sme zvyknutí doma. Bol to teda maratón. Organizátor predviedol svoje
zručnosti a postavil pestrú a náročnú
trať, využijúc členitosť terénu. Za
náš klub súťažili Lévay Tibor, Kormošová Viktória, Hegedűs Ladislav,
Stella Nagyferenczová a Ladislav
Nagyferencz - všetci kladkovými
lukmi v kategórii HU.
1. miesto získal Tibor Lévay v kategórii HU veterán. Šikovné boli aj
naše dievčatá - Viktória Kormošová
obstála v kategórii HU kadet a Stella
Nagyferenczová v kategórii HU detí,
obe doniesli zlaté medaile. Ladislav

Aj v tomto roku má náš športový klub snahu zorganizovať v poradí už štvrtú edíciu športového podujatia GEMERSKÝ TRIATLON, ktoré je jediným svojho druhu
v gemerskom regióne. Opäť sa stretneme v rekreačnej
oblasti Kurinec, tentokrát o čosi skôr, keďže sa chceme
vyhnúť príliš teplému počasiu, ktoré nás sprevádzalo posledné ročníky, a to už v sobotu 27. mája 2017 od 10:00.
Ako organizátori pripravujeme niekoľko kozmetických
zmien, ktoré by mohli byť pozitívnym prínosom pre toto
podujatie. Okrem termínu, pretekári sa môžu tešiť na
úplne nové trasy cyklistickej aj bežeckej časti, väčšina
tratí vedie po lesných cestách Kurineckého lesa, takže to
bude sčasti krostriatlon s miernym prevýšením, vhodný
pre MTB a trekové bicykle. Ďalšou novinkou bude obmedzený počet štartujúcich (maximum 100 vo všetkých
kategóriách okrem štafiet a detských disciplín) z kapacitných dôvodov. Lákadlom pre kategóriu Junior bude malá
finančná odmena pre prvých troch v celkovom poradí.
Samozrejme nezabúdame na našich najmenších a aj tento
rok pripravujeme MINIDUATLON.
Celý organizačný tím je odhodlaný urobiť maximum pre
úspech podujatia a pevne veríme, že všetci zúčastnení
budú spokojní nielen so svojím výkonom, ale aj s organizáciou, alebo minimálne s fantastickým gulášom.
Viac informácií nájdete na www.bikeandrunteam.
estranky.sk
-red-

Nagyferencz s Ladislavom Hegedűsom, súťažiaci v najpočetnejšej kategórii HU senior, sa umiestnili na 8.
a 12. mieste.
Všetci sme sa zhodli na tom, že išlo
o výbornú prípravu na nasledovné
preteky, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité, nakoľko sa uskutočnia
v Rimavskej Sobote. Získali sme
cenné skúsenosti, súťažiac bok po
boku s takými pretekármi ako je
napríklad Neufeld Jenő (jeden z najskúsenejších pretekárov Maďarska),
snažiac sa naučiť - odkukať od nich,
čo sa len dá. Ďakujeme sponzorom:
VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen,
GOBAKO Košice, MsÚ Rimavská
Sobota, MIVE Hnúšťa, Béla Majerčík podnikateľ a AGROSOLUM.
Tibor Lévay
LK Bašta - Bástya IK

Koncepčná práca s futbalovou
mládežou prináša úspech
Dosiahnuté výsledky mládežníckych
mužstiev Mestského športového
klubu Rimavská Sobota z posledných zápasov jednoznačne dokazujú, že koncepčná práca s mládežou
v Rimavskej Sobote sa vypláca.
V klube začiatkom roka 2017 nastali aj
určité personálne zmeny, ale významnou je najmä zmena priorít. Prvoradou
úlohou Mestského športového klubu sa
stala výchova mladej generácie futbalistov. Pokiaľ v predchádzajúcom roku
dorastenci súťaž nedohrali a vypadli
z druhej ligy, žiaci utŕžili dvojciferné
prehry, tento rok je v znamení výrazného progresu.
Pozitívnym signálom zo strany vedenia klubu smerom k mládežníckym
futbalistom bola prevedená rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení
a nákup športových úborov pre mládežnícke kategórie z poskytnutých
dotácií SFZ – fondu UEFA. Futbalisti
sa na druhej strane odvďačia statočným prístupom v športovej príprave
a zlepšenými výkonmi na zápasoch.
Dorastenci teraz majú reálnu šancu
vyhrať III. ligu a postúpiť späť do II.
ligy, žiaci postupne dozrievajú na svojich súperov v najvyššej súťaži a dokážu vyhrávať prvoligové zápasy aj na
súperových ihriskách. Dôkazom toho
sú výhry starších žiakov U15 a U14
vo Zvolene. Na úspechu sa významne
podieľajú aj nové akvizície klubu, ta-

lentovaný 15-ročný futbalisti z nášho
blízkeho okolia, ako Zoltán Kótai z R.
Seči, Bertalan Bari z Jesenského, Denis Cibuľa z Poltára a iní. Funkcionári
MŠK, tréneri, hráči i rodičia ťahajú teraz „za jeden povraz“ – usilujú sa o zabezpečenie športovej prípravy budúcej
generácie futbalistov v prvoligových
súťažných podmienkach.
Je všeobecne známe, že futbalové prípravky MŠK sú v posledných rokoch
úplne rovnocennými partnermi najlepších mužstiev na Slovensku, čo považujeme za dobrý základ do budúcna. V
poslednom kole súťaže prípraviek naši
malí futbalisti dosiahli takmer 100%
– ný úspech na ihrisku Jupie Podlavice-Badín, kde vyrastal aj najlepší
futbalista Slovenska Marek Hamšík,
ktorého meno klub najnovšie nosí vo
svojom názve. Mestský športový klub
a členovia realizačného tímu mládežníckeho úseku sú odhodlaní pokračovať v nastúpenom trende nehľadiac na
to, ako sezóna nakoniec skončí. Najdôležitejšou úlohou klubu do budúcna
bude zapojenie čo najviac talentovaných detí do športovej prípravy nielen
z mesta, ale aj z jeho blízkeho okolia.
Výsledky z posledných majstrovských
zápasov si môžete pozrieť na web
stránke www.mskrimavskasobota.sk.
Š. Balog, koordinátor mládeže
www.mskrimavskasobota.sk

