Na margo
uplynulých dní

Rimavskosoboťania
si užili sviatok mesta

Tradičný sviatok „Deň mesta“ bol slnečný
a bohatý na sprievodný program. Občania
mesta zaplnili Hlavné námestie a z pódia ich
najskôr oslovil primátor mesta, JUDr. Jozef
Šimko, aby oficiálne a slávnostne otvoril program tohto sviatku, ktorý má historické opodstatnenie. Privítal hostí z družobných zahraničných miest (z maďarského Tiszaújvárosu,
Putnoku i Ózdu a poľských Swietochlowic).
Prihovoril sa prítomným občanom mesta a po-

prial im príjemne strávené chvíle pri všetkých
pripravených programoch. Ako prví si prišli na
svoje tí najmladší, deti z MŠ, keď sa spoločne
pobavili pri hudobnom vystúpení Smejka
s Tanculienkou. Následne svoje umenie
ukázali na pódiu judisti TJ Mladosť Relax, na
ktorých sme hrdí za ich vynikajúce výsledky
na domácich i zahraničných súťažiach. V Gemersko-malohontskom múzeu bola vernisážou
otvorená výstava „Poézia kameniny“.
(dokončenie na 2. strane)

Začína obdobie maturít

Pre žiakov 4. a 5. ročníkov stredných škôl
a končiacich ročníkov nadstavbových škôl
začína obdobie „žatvy“ svojich nadobudnutých vedomostí, získaných počas svojho

stredoškolského štúdia. Tí, ktorí si vybudovali
úctu k vedomostiam a systematicky sa pripravovali, nemusia mať zo skúšok dospelosti
obavy. 		
(dokončenie na 2. strane)

Nedalo mi začať písať
túto rubriku ináč, ako so
slovami,
ktorými
som
ukončil tú minulú. Týkali sa našich príprav na Dni
mesta Rimavská Sobota.
Nuž oslavy máme za sebou
a je čas hodnotiť ich náplň
i úroveň.
Oslavy boli dvojdňové a mali všetko čo majú
mať. Občania mesta i návštevníci Rim. Soboty sa snáď doteraz nikdy nestretli s takým
množstvom kultúrnych a spoločenských
podujatí nahustených do dvoch dní, ako teraz. Keď k tomu pridáme tradičné jarné trhy
a neodmysliteľné slávnostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa odovzdávali Ceny mesta
i primátora, obohatené o vystúpenie sólistu
Slovenského národného divadla, to všetko
len zvyšovalo úroveň osláv. A že to nie je náš
výmysel, o tom svedčí pozitívna odozva zo
strany našich zahraničných hostí,. ale najmä
od tých najcennejších, ktorými sú občania
mesta.
Život však ide ďalej a my sme vhupli do našich
každodenných starostí. Naplno sa venujeme
príprave mimoriadneho mestského zastupiteľstva, ktoré vo štvrtok 19. mája rozhodne
o mnohých dôležitých otázkach. Určite sa ho
oplatí sledovať či už priamo v sále bývalého
Župného domu alebo na obrazovkách televízií.
No a na záver na odľahčenie jedna úsmevná
téma zo slovenského parlamentu. Istá poslankyňa sa postarala o rozruch, keď si chcela
vziať svoju päťmesačnú dcéru na zasadnutie
pléna. Je pekné, že chce čo najviac času stráviť
so svojim dieťaťom, ale otázka znie aj tak, či
by náhodou nemala byť na materskej dovolenke, alebo keď si už myslí, že bez nej parlament nebude fungovať, nemala by zo svojho
slušného platu zaplatiť opatrovateľku pre svoje dieťa?
A možno by vôbec nezaškodilo, keby sa
u svojich poslaneckých kolegov pochádzajúcich z tejto našej hladovej doliny informovala, ako zmýšľajú ženy – matky pracujúce
napríklad v rimavskosobotskej Yure, ktorým
počas pracovnej doby majitelia neumožnia ani
telefonický kontakt so svojimi deťmi...

www.rimavskasobota.sk
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Rimavskosoboťania si užili sviatok mesta
detský gitarový súbor pri CVČ Relax a pracuje s nadanými spevákmi, ktorých pripravuje na súťaže.
Zodpovedným vzťahom k deťom
a ich výsledkami, žne výborné
výsledky svojich zverencov na rôznych súťažiach. 2. Konštantínovi
Hrivnákovi – dôchodcovi, za jeho
celoživotnú angažovanosť v rôznych funkciách v spoločensko
– verejných inštitúciách, vo futbalovom klube Slovan Rim. Sobota, vo výbore mestskej časti,
v prospech rozvoja svojho rodného mesta. 3) Gejza Laczko – in
memoriam. Cenu prevzala jeho
manželka. Pán Laczko bol členom známeho vokálneho kvarteta,
zmiešaného speváckeho súboru
Bona Fide a kolektívu ZPOZ pri
MsÚ, kde účinkoval pri obradoch
a ďalších spoločenských udalostiach. Pri jeho ocenení, spevácky
zbor vyjadril z úst Viery Slatinskej svoje pocity v krátkom príhovore a potom spoločne zaspieval
krásnu pieseň. Nielen prejavom
úcty sa nieslo zasadanie MsZ, ale
aj hudobným príspevkom hosťa,

sólistu opery SND Ivana Ožváta.
Jeho vstupy, interpretáciou známych árií operiet medzivojnových
a
povojnových
slovenských
hudobných skladateľov, umocnili
slávnostnú atmosféru zasadnutia.
V čase vyvrcholenia zasadania
v DK, na pódiu na námestí zahájili svoj koncert Kandráčovci,
aby spríjemnili chvíle všetkým
poslucháčom, ktorí majú radi ich
ľudovú hudbu. Druhý deň vyjadrili
svoj vzťah k mestu deti z materských a základných škôl mesta.
Hlavne tie menšie roztancovali aj
celé publikum. Tancovalo sa v rôznych tanečných žánroch na pódiu
a v hľadisku. Rodičia nechceli
v ničom zaostávať za svojimi
deťmi a tak celé námestie bolo
v tanečnom pohybe. Námestie zostalo plné aj pri prezentácii dravcov (sokolov i orlov) pána Kanáta,
z mestskej časti Mojín. Venuje sa
ich výcviku už dvadsať rokov a dosiahol s nimi vynikajúce výsledky
doma i v zahraničí. Ďalší program,
až do neskorého večera, poskytol
priestor hudobnej produkcii. Naj-

Pán primátor, aký máte do-

jem z tohto Vášho pobytu
v Rim. Sobote?
Chcem sa poďakovať za pozvanie
a prijatie u Vášho pána primátora.
Cítime sa tu ako u dobrých priateľov. Veď naše mestá spolupracujú
už viac ako 15 rokov, i keď oficiálna zmluva o spolupráci bola podpísaná len v septembri 2004.
Čo bolo obsahom Vášho rokovania s JUDr. Šimkom?
Pripomenuli sme si naše dohody
o spolupráci, ako sa nám ich darí
napĺňať v oblasti kultúry, podnikania, hospodárstva, vzdelávania
i vzájomných vzťahov. Nové skutočnosti nášho spoločného členstva
v EÚ nás podnietili, aby sme si
stanovili i nové formy spolupráce.
Máme záujem rozšíriť spoluprácu
mladých ľudí, ktorí sa angažujú
v rôznych kultúrnych formáciách,

či súboroch. Pozval som pána
primátora na pracovnú návštevu do
Swietochlowic na naše Dni mesta,
ktoré budú 24. júna. Okrem rokovaní o ďalších konkrétnych aktivitách vo vzájomnej spolupráci,
chcem zúročiť aj svoju päťročnú
snahu spoznávania našich partnerských miest a uskutočniť spoločný
galaprogram
ich
najlepších
kultúrnych vystúpení. Máme ich
šesť – v Číne, na Ukrajine, v českom Novom Jičíne, v rakúskom
Laa an der Thaya, v nórskom
Hellesoy a s Rim. Sobotou. Máme
krásny kultúrny stánok, kde nám
často hosťujú rôzne profesionálne
súbory i divadlá. Som rád, že pán
primátor mi prisľúbil pri tomto
našom projekte spoluprácu.
Ďakujem za rozhovor.

Príchod jari symbolizujú prvé
kvety, tráva, vtáci, teplejšie počasie
a radosť zo slnečných dní. Slnko
láka deti a dospelých do prírody,
parkov a záhrad. Tak ako všetko
ožíva, tak nezabúdame ani na tradície našich predkov. Rimavskosobotskí matičiari spolu s CVČ Relax
zorganizovali stavanie májov 29.
apríla 2016. Deti z Detského FS
Lieskovček, pod vedením Jarky Lajgútovej, ozdobili mladú briezku na
nádvorí CVČ Relax, za účasti krojovaných členov výboru Miestneho
odboru MS, členov Športového klubu MO MS a občanov mesta Rim.
Sobota, kde ju aj postavili. Potom sa
celý sprievod so spevom ľudových
piesní vydal mestom, so zastávkou

v Aleji slovenských dejateľov, do
Domu Matice slovenskej. Tam nás
vítali chlebom a soľou, tak ako to
robievali aj naši predkovia. Deti
a prítomní hostia zo štátnej správy
a samosprávy ozdobili ďalšiu briezku. V záhrade Domu MS ju postavili mladí muži zo Športového klubu
miestneho odboru.
Následne predsedníčka MO MS
privítala hostí, ktorí nás poctili
svojou návštevou: primátora mesta Jozefa Šimka, poslanca NR SR
Michala Bagačku, prednostu OÚ
Pavla Struhára a ďalších účastníkov. Deti nám predviedli veselý
kultúrny program a nasledovalo
tradičné pohostenie klobáskami.
K družnej zábave prispelo aj pekné

(dokončenie z 1. strany)

V kultúrnom odpoludní predviedli sólisti, inštrumentalisti i súbory
CVČ Relax a ZUŠ skutočné skvosty
svojho umenia a potešili prítomných divákov. Po dvoch hodinách
ich vystriedali folklórne súbory
a spevácke skupiny z FS Rimavan, FS Új Gomor a Kis Gomor.
Medzitým začalo v divadelnej sále
DK MsKS slávnostné zasadanie
MsZ, ktoré oceňovalo významné
osobnosti mesta za ich pracovný
a spoločenský prínos pre rozvoj
Rim. Soboty. Laureátmi Ceny
mesta sa stali : PhDr. Oľga Bodorová – etnologička GMM, MUDr.
Peter Korcsog – psychoterapeut
a kolektív Gemer – malohontského
muzeálneho spolku (predstavili sme ich v minulom čísle GZ).
Primátor mesta ďalej udelil „Verejné uznanie primátora mesta“ trom
občanom mesta: 1. Márii Pákovej –
dlhoročnej výchovnej pracovníčke.
V súčasnosti pôsobí ako asistentka učiteľa na Špeciálne základnej
škole s VJM. Popri práci sa aktívne
venuje hudbe, vedie cca 40-členný

Poľská delegácia na Dňoch mesta

Na pozvanie primátora mesta,
JUDr. Jozefa Šimka, prišla na
oslavu Dňa mesta aj delegácia
družobného mesta Swietochlowice z Poľska, ktorú viedol jej
primátor Dr. Dawid Kostempski.
Pri našom rozhovore sa priznal
a ospravedlnil, že od svojho nástupu do funkcie, v roku 2010, je po
prvýkrát v Rim. Sobote. Jeho voliči
ho zvolili ako 31 ročného a stal sa
najmladším primátorom v Poľsku. Bola to pre neho výzva, ale
i náročná úloha človeka, ktorý sa
v tomto meste narodil, študoval
a angažoval v mládežníckom hnutí.
Má právnické vzdelanie. Množstvo
jeho povinností mu nedovolilo skôr
navštíviť Rim. Sobotu, ale je rád,
že to vyšlo práve v tomto roku.

skôr potešil priaznivcov country
hudby náš občan, Jožko Mikulec,
ktorý im so svojou skupinou Bluetrend priblížil skladby Michala
Tučného, ale i Mira Žbirku, Petra
Jandu z Olympicu, skladby skupiny
Elán, a pod. Potom sa na Hlavnom
námestí predstavila Zalatnay Sarolta so skupinou Reflex, s produkciou skladieb pre mladých. Po zaujímavej taekwondo show ukončila
program dňa reggae punk show
Smola a Hrušky. V priebehu osláv
si občania mesta pripomenuli pri
pamätníku Červenej armády, pietnym aktom, 71. výročie ukončenia
2. svetovej vojny. Slávnostný prejav predniesol prednosta OÚ JUDr.
Pavel Struhár, ktorý hrôzy vojny
priblížil prítomným vo veršovanej
podobe. V inej časti mesta, na jednej z budov na Ul. Bélu Bartóka,
kde bolo počas vojny židovské
geto, bola za prítomností zahraničných hostí, občanov mesta
a predstaviteľov židovskej obce,
odhalená pamätná tabuľa obetiam
holokaustu.
-fr-

Začína obdobie...

(dokončenie z 1. strany)
Majú to pevne v mozgu zabudované a budú schopní v momente
reagovať na prichádzajúce otázky
skúšajúcich v maturitných komisiách. Tí ostatní si budú musieť
počas akademického týždňa chýbajúce vedomosti doplniť, aby sa nedostali do zbytočných stresových
situácií. Tak, či onak, výsledok maturity je významným certifikátom
pre nasmerovanie sa na ďalšie svoje štúdium, ktoré dá definitívu pre
budúcu životnú prácu.
Na stredných školách v meste
Rimavská Sobota začnú ústne maturitné skúšky 23. mája 2016. Na
odborných stredných školách už
prebehli v minulých dňoch praktické maturitné skúšky. Žiaci preu–frkázali svoje zručnosti a teraz sa už
sústreďujú na teoretické skúšky.
Držíme im všetkým palce, aby sa
počasie a tak hudba so spevom sa všetci úspešne popasovali s touto
niesli okolím do neskorého jarného prvou vážnejšou životnou skúškou.
-frpopoludnia.
Mgr. Elena Nebusová

Stavanie májov v Rimavskej Sobote

Gemerské zvesti
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Stretnutie bývalých riaditeľov ZŠ (dôchodcov) zahájilo tradíciu

Pred posledným aprílový víkendom sa v školskej knižnici ZŠ
Š.M. Daxnera v Rim. Sobote uskutočnilo netradičné stretnutie.
Jeho aktérmi boli bývalí riaditelia
základných škôl Rimavskosobotského okresu, ktorí si už užívajú
zaslúžený odpočinok na dôchodku.
Iniciátorom stretnutia bol Klub riaditeľov ZŠ okresu Rim. Sobota,
ktorý si osvojil myšlienku Mgr. K.
Migru, čestného člena klubu, podporenú odborovou organizáciou
Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku.
Predseda klubu učiteľov, Mgr. Erik
Fela (riaditeľ ZŠ v Rim. Bani) otvoril toto milé stretnutie. Zdôraznil,
že pre rozvoj našej spoločnosti je
najdôležitejšie vzdelanie národa,
ktoré je poslaním každého pedagóga. Úcta k vedomostiam, učiteľom
i riadiacim pracovníkom v školstve
je to, čo si treba uchovávať, aby tieto atribúty i naďalej podporovali
ďalší rozvoj vzdelávania. Mnohí

z bývalých riaditeľov sa dostali do
pozície emeritných učiteľov, ktorí
majú na základné školy voľný prístup, aby v prípade potreby boli
svojou erudíciou pripravení školám
operatívne pomôcť. „Ceníme si
každú jednu osobnosť z bývalých
našich kolegov a sú medzi nami
vítaní. Vracajú sa za katedry, či
už na čiastočný úväzok, alebo ako
asistenti učiteľa v prípade výpad-

kov interných učiteľov (dlhodobá
PN, materská dovolenka apod.).
Chceme byť s nimi v kontakte
a preto nezostaneme len pri tomto
jednom stretnutí, ale chceme sa
stretávať pravidelne každý rok, najoptimálnejšie v rámci osláv Dňa
učiteľov,“ uviedol ďalej predseda.
Stretnutie, ktorého za zúčastnilo
23 bývalých riaditeľov, pokračovalo ďalej informatívnou časťou.

droklimatických a vegetačných
opatrení v areáli školy“, podľa
ktorého navrhli betonové átrium
v exteriéri medzi školskými pavilónmi vybaviť potrebnými zariadeniami a vytvoriť zelenú oázu,
s vysadenými rastlinami, kríkmi
a stromami. Financie získali cez
Úrad vlády SR z Nórskych fondov a po dvoch rokoch realizácie
vytvorili dielo v hodnote 36825,€. Posledný aprílový piatok sa za
účasti zástupcov kompetentných
inštitúcií dal celý komplex átria
do prevádzky. Riaditeľ školy, Mgr.

Peter Černý, poďakoval všetkým,
ktorý priložili ruku k dielu, aby
bol naplnený cieľ projektu: Zvýšenie povedomia i vzdelania žiakov
a prispôsobenie sa k zmenám klímy.
Splnil sa sen ekoaktivistov školy
a v nových podmienkach, o ktoré
sa budú sami starať, sa budú cítiť
príjemne. Základom funkčnosti
celého systému je meteorologická
stanica, ktorá bude spracovávať
údaje o sile vetra, teplotách, zrážkach, intenzite slnečného žiarenia,
alarmom signalizovať krízové poveternostné stavy, atď. Recyklácia

Priblížili si tak obdobie aktivít,
keď ešte úzko spolupracovali aj
v Klube riaditeľov, ktorý vznikol
v šk. roku 2002/03 a mal zásluhu
na tom, že najnovšie legislatívne
zmeny v školstve sa rýchlejšie
prenášali do každodennej praxe
na školách v okrese. Viacero riaditeľov sa zhodlo na tom, že
myšlienka stretávania sa i v tomto
veku je veľmi zaujímavá a príkladná, ktorú radi podporia. Vyjadrili
sa aj k súčasnej príprave budúcich
učiteľov na pedagogických fakultách, ktoré pripravujú veľmi
málo absolventov v prírodovedných predmetoch (fyzika, matematika, biológia a pod.) pre potreby praxe. Ak sa situácia nezlepší,
sú ochotní pomôcť so svojimi
kapacitami. Na záver stretnutia sa
prítomní poďakovali hostiteľovi,
Mgr. Petrovi Černému, riaditeľovi
ZŠ na Š.M.Daxnera, za príjemné
odpoludnie i jeho pohostinnosť.
–fr-

Environmentálne aktivity zahájili projektom

Naša krásna „matička“ Zem prechádza za ostatné obdobie rôznymi klimatickými zmenami na
globálnej úrovni. Meteorológovia nás znepokojujú informáciami
o zvýšených teplotných a zrážkových extrémoch. V zemepisných
oblastiach strednej Európy sa
vytvára nový fenomén: dlhodobé
sucho, búrky s prívalovými dažďami, povodne, víchrice a z neho
prameniace zhoršovanie hydrologického režimu, dostupnosť vodných zdrojov, zmeny v kvalite
ekosystémov, ohrozenie biodiverzity lesov i poľnohospodárskej
produkcie, atď. Je predpoklad,
že frekvencia výskytu extrémnych
poveternostných podmienok bude
narastať, čo bude mať za následok
zhoršovanie kvality ľudského života, hospodárskej produkcie a bezpečnosti obyvateľstva.
S týmito negatívnymi skutočnosťami sa rozhodli popasovať sa učitelia a žiaci ZŠ Š.M. Daxnera na
Sídlisku Západ. Vypracovali projekt „Podpora adaptačných, hy-

dažďovej vody, ktorá sa bude zo
striech pavilónov zhromažďovať
do nádrží, sa bude využívať na
zavlažovanie zelenej časti átria
(cez veľké amfory) a bude napĺňať
fontánu. Táto bude zvlhčovať teplý
vzduch a bude plniť aj funkciu estetickú, sociálnu, environmentálnu
a pod. Ponad zhotovené pergoly sa
bude ťahať zelený brečtan, zachytí
priame slnečné lúče, vytvorí sa
optimálna mikroklíma i príjemné
posedenie. Žiaci budú mať závideniahodné podmienky pre výučbu
biológie a ekológie v tejto zelenej
prírodnej oáze. Túto skutočnosť už
kopíruje aj úprava v jednotlivých
učebných osnovách na škole. Treba vysloviť len presvedčenie, že
budúcich päť rokov, pokiaľ sa
má projekt rozvinúť a naplniť
v plnom rozsahu, bude inšpirujúcich, tvorivých i motivačných
a prispeje tak do širokého povedomia nielen žiakov, ale aj ľudí, ako
si nájsť optimálny vzťah k našej
modrej planéte.
–fr-

Veľké jarné upratovamie skrášlilo mestskú časť

Počas slnečnej soboty, 30. apríla,
sme mali v mestskej časti Sídlisko
Rimava – Malohontská VEĽKÉ
JARNÉ UPRATOVANIE. Prišli
veľkí aj malí obyvatelia a spoločne
sme čistili chodníky i okraje ciest,
lavičky s preliezkami, hojdačkami
a mnohé zábradlia sme obliekli
do nových farieb. Pre najfrekventovanejšie ihriská sa nám podarilo zaobstarať nový piesok, inde
sa pieskoviská aspoň prerýľovali
a prečistili. Štyria šťastlivci našli

zlatú smeť - za taký vzácny nález
ich čakala odmena v podobe darčekovej tašky plnej prekvapení. Po
dobre vykonanej práci si všetci
mohli pochutnať na výbornom
guľáši a samozrejme bolo postarané aj o pitný režim.
Touto akciou sme mali snahu
upriamiť pozornosť nás všetkých na stav verejných priestorov
v meste, konkrétne v našej mestskej
časti. Hľadali sme a chceli sme
vytvoriť možnosti pre každého,

kto prejaví záujem podieľať sa
na skrášlení svojho najbližšieho
životného prostredia, aby sa nám
krajšie bývalo a aby sa naše deti
mohli naháňať a hrať na krajších
ihriskách. Ukázali sme, ako chceme mať upravené svoje okolie.
Tento deň bol však venovaný nielen verejnému priestoru, ale aj
susedom, susedským vzťahom a
všetkým aktívnym občanom. Celý
deň v našej mestskej časti vládla
skvelá rodinná atmosféra.

V našej snahe nás podporili partneri
akcie OZ Naša Sobota a Technické
služby mesta Rimavská Sobota, za
čo im patrí osobitne veľká VĎAKA. Za tento vydarený deň výbor
mestskej časti ďakuje touto cestou
všetkým aktívnym spoluobčanom,
a to nielen z našej mestskej časti
a všetkým partnerom, ktorí si v
sobotu 30. apríla našli cestu k nám
a rozhodli sa venovať svoj voľný
čas dobrej veci..
Mgr. Ľ Kubiňáková, predsedníčka VMsČ
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DNI MESTA 2016

Sviatok DNI MESTA 2016 otvoril primátor

Slávnostné zasadnutie MsZ viedol primátor

Ocenení verejným uznaním primátora mesta

Hosť podujatia MsZ - Ivan Ožvát, sólista opery SND

Mladí taekwondisti pri cvičení poomsae

Jeden z dravcov pána Kanáta

Domáca skupina Bluetrend vedená Jožkom Mikulcom

Svoj tanec venovali deti materských škôlok mestu

Kandráčovcov uviedol primátor mesta

Aj s takýmito rekvizitami potešili deti občanov mesta

Gemerské zvesti
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Pochod vojakov Rimavskou dolinou

Iniciátorom
nezvyčajného podujatia „Cestou hrdinov
SNP pod
duchovným
námetom“
je Ústredie
ekumenickej pastoračnej
s l u ž b y
v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR. Samotná
myšlienka vznikla ešte v minulom roku, počas jedného ranného
brífingu vedenia ústredia, ku ktorej
sa postupne pridávalo miesto, čas,
téma, účastníci ... Nadšenie z organizácie sa umocnilo po nadviazaní
spolupráce s Oblastným výborom
SZPB v Rim. Sobote a konkretizáciou celého programu podujatia. O ňom sme sa porozprávali
s plk. Mgr. Mariánom Bodolló,
generálnym duchovným z ústredia
EPS:
V dňoch 25. až 27. mája organizuje a riadite, vojenský pochod
regiónom Rimavskej doliny. Čo
je cieľom tohto podujatia?
Na tejto akcii sa zúčastnia profesionálni vojaci a zamestnanci
Ozbrojených síl SR, Policajného zboru a Zboru väzenskej
a justičnej stráže a samozrejme

tí, ktorí pracujú na úseku ekumenickej pastoračnej služby (EPS),
t. j. aj duchovní EPS. Cieľom
pochodu je nielen oboznámiť sa
s regiónom Rimavskej doliny,
jeho dejinami, ale aj osobne vidieť
a spoznať miesta aktivít povstalcov
SNP na gemersko-malohontskom
území, poukázať na jeho význam
pre súčasnú i budúcu generáciu.
Samozrejme, že popri tom chceme
získať nové podnety pre prácu
duchovných v ozbrojených zložkách nášho štátu.
Spomenuli ste duchovných – vojenských a policajných farárov,
čiže podujatie bude mať aj
duchovný rozmer? V čom spočíva duchovná stránka pochodu
ozbrojených zložiek Rimavskou
dolinou?
Naša trasa povedie z Rim. Soboty
cez Hnúšťu a Klenovec do Tisovca. Počas pochodu sa zastavíme pri
pomníkoch a kultúrno-historických
pamiatkach a navštívime aj niektoré gotické kostoly v Rimavskej
doline. Večer, v prvý deň pochodu,
budeme mať večerné služby Božie
v Rimavskej Bani, aby sme si vyprosili Božie požehnanie i pekný
čas a takisto aj v posledný deň, 27.
mája, budú služby Božie v evanjelickom kostole v Tisovci.
V modlitbe poďakujeme Pánu
Bohu za víťazstvo nad fašistickou porobou slovenského ľudu,

V rimavskosobotskom
gymnáziu tiekla krv!

Riaditeľstvo Gymnázia Ivana
Kraska v Rim. Sobote, v spolupráci s NTS SR ( pracovisko B.
Bystrica) a Zlaticou i Ľudovítom
Sucháčovcami, rodičmi bývalého
študenta gymnázia, zorganizovali
dňa 5.5. 2016 bezplatný odber krvi
v priestoroch gymnázia, kde Martinko Sucháč študoval. Zákerná
nemoc nedovolila talentovanému
študentovi
ukončiť
štúdium.
I napriek všemožnej snahe lekárov,
rodičov a darcov krvi z celého
Slovenska, mladý študent podľahol pred 11 rokmi zákernej nemoci. Pred 4 rokmi aktívni rodičia
Martinka, v súčinnosti s riaditeľstvom gymnázia a Národnou transfúznou službou SR, zorganizovali
po prvý raz bezplatný odber krvi
v rimavskosobotskom gymnáziu.
Cestu do Gymnázia Ivana Krasku
v Rim. Sobote si v deň odberu našli
nasledovní darcovia krvi :
Dana Szőkeová, Norbert Ríz,
Martin Gomboš z Gemera, Jaroslav Pínzik, Marian Jánosdeák,
z Tornale, Pavol Galko z Držko-

viec, Gergely Pál z Tácht, Gerhard Tamók z Omodína, Daniel Fedák z Čičaroviec, Nándor
Nagy z Káloše, Marko Lőrinc
z Kečova,
Miroslav Kochan
z Hrachova, Nikoletta Hornyáková
z Bátky, Soňa Vontorčíkova
z Malých Teriakoviec, Ján Fiľo
z Hrnčiarských Zalužian, Andrea
Vargová, Katarína Kántorová, Ondrej Kubiš, Renáta Peštiová, Ján
Poprócsi, Norbert Sándor, Daniel
Herko z Rim. Soboty, Dominik
Deák z Večelkova a Marcel Kováč
z Čierneho Potoka.
Všetkým darcom krvi, ale aj organizátorom, touto cestou ďakujú
rodičia Matinka Sucháča, za prejav humanizmu, ľudskej spolupatričnosti. Ďakujú aj za pacientov,
ktorým táto nenahraditeľná tekutina pomôže zachrániť život, alebo
obnoviť zdravie.
Boli by sme radi, keby sa do tejto akcie zapojilo v budúcnosti
viac darcov – študentov ostatných
stredných škôl v meste. Ďakujeme.
JUDr. Jozef Pupala

ktorej sme boli podrobení počas
2. svetovej vojny. Vence vďaky
hrdinom
povstania
položíme
k pamätníkom v Rim. Sobote, Kocihe, Rim. Bani, Hnúšti, Klenovci
a Tisovci. Vidieť i počuť svedectvá
na miestach konkrétnych bojov je
dôležité nielen pri výročiach, ale aj
v tomto období, keď u niektorých
spoluobčanov ožívajú snahy po
revízií pohľadov na SNP.
Ako evanjelický farár ste pôsobili v tomto kraji – v Hrachove,
dnes ste generálny duchovný pre
veriacich v troch silových rezortoch nášho štátu. Pozná Vás veľa
ľudí v tomto regióne. Čo by ste
im chceli odkázať?
Počas pochodu Po stopách SNP
v Malohonte sa vojaci a jeho účastníci stretnú so žijúcimi účastníkmi odboja alebo s ich rodinnými
príbuznými, mnohí z nich sú
členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ako aj
s funkcionármi oblastného výboru
v Rimavskej Sobote. Viem, že aj
viacerí z predstaviteľov miestnych
samospráv sa chcú zúčastniť na
kladení vencov k pamätníkom
a porozprávať sa s účastníkmi pochodu alebo čestnou strážou OS
SR, ktorá ponesie zástavu SR.
Milí obyvatelia Rimavskej doliny,
využite chvíľky nášho oddychu
a zastávok na vzájomné zdieľanie
so svojimi názormi a pohľadmi

nielen na historické udalosti, ale
aj na súčasnú spoločenskú atmosféru a duchovné smerovanie našej
generácie. Len poznanie ozajstnej
pravdy nás vyslobodí, prehĺbi naše
morálne a etické hodnoty, ktoré
zdieľa aj ekumenická pastoračná
služba v spolupráci s civilným sektorom.
Bude výsledkom absolvovania
trasy nejaké ocenenie pre vojakov, resp. aj ostatných účastníkov (napr. pamätný účastnícky
list, resp. medaila)?
Áno, po absolvovaní pochodu dostane každý účastník pamätný list
a budúci rok to bude aj odznak.
V našom okrese totiž s pochodom
len začíname. S Božou pomocou
by sme chceli prejsť každý rok
cestu hrdinov SNP a začneme od
východu Slovenska a do roku 2024
( 80. výročie SNP) by sme prešli až
do Bratislavy.
Bude možné, aby sa počas pochodu ku vám pridali, resp. pripojili záujemci (napr. turisti) a túto
trasu, resp. jej časť absolvovali
s vami?
Budeme veľmi radi, ak sa k vojakom pridajú aj ostatní, miestni, ale
aj turisti. Podrobný itinerár získajú
tesne pred zahájením akcie od organizátorov pochodu, aby sa vedeli do konvoja zaradiť.
Ďakujem Vám za rozhovor.
Zaznamenal (mo)

Protifašistický odboj
zaujal žiakov

V piatok dopoludnia ( 6.5.2015)
sa uskutočnil v sále CVČ RELAX
v Rim. Sobote V. ročník vedomostnej súťaže žiakov základných škôl
(okresu Rim. Sobota) z histórie
protifašistického odboja v rokoch
1938 až 1945.
Súťaž tradične pripravuje Oblastný výbor SZPB v Rim. Sobote
v spolupráci s MsÚ Rim. Sobota
a CVČ RELAX v Rim. Sobote.
Zúčastnilo sa 5 súťažných tímov:
ZŠ Tisovec, ZŠ Klenovec, ZŠ
Hnúšťa, ZŠ P.K. Hostinského RS
a ZŠ P. Dobšinského RS.
Témou okruhov otázok v jednotlivých kolách boli“: medzinárodná situácia pred 2.svetovou vojnou,
vypuknutie 2.svetovej vojny, SNP,
vojnové konflikty po 2.svetovej
vojne a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Zvíťazilo družstvo ZŠ Vladimíra
Clementisa z Tisovca v zložení
Nika Vengrínová, Bianka Guzmová a Andrej Hronček (pripravovala ich PaedDr. Anna Keletiová). Druhé skončilo družstvo
ZŠ Hnúšta v zložení Eva Ulická,
Mário Košarník, Martin Rapčan

(Mgr. Jana Juhaniaková) a tretie
skončilo družstvo ZŠ P.K. Hostinskeho RS v zložení Stephanie
Pekarčíková, Terézia Haninčíková,
Chiara Gubalová (Mgr. Vladimíra
Haninčíková).
Odpovede žiakov
ukázali,
že sa súťažnej téme venovali
v príprave nad rámec učebných
osnov z dejepisu. Po vyhodnotení
a odovzdaní cien, dostali všetci súťažiaci vecné upomienkové
darčeky. Súčasťou kvízu bola aj
výstava výtvarných prác žiakov
základných škôl na tému „Vážme
si slobodu“, ktorej najlepšie práce
boli ocenené porotou, doplnenou
o žiakov, súťažiacich v kvíze. Najlepšou kresbou „Chráňme mier“
ocenili Kristínu Nagyovú, druhá
bola Lucia Kisantalová „Moja
rodná obec“ a tretí bol Lukáš
Ferko za maľbu „Dúha“. Všetci
traja zo ZŠ Jesenské. Po skončení
oboch súťaží sa súťažiaci presunuli
k pamätníku osloboditeľov v Rim.
Sobote, kde sa zúčastnili pietneho
aktu kladenia vencov pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny.
JUDr. Jozef Pupala
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VÝBEROVÉ KONANIE
Valné zhromaždenie Mestskej bytovej správy s.r.o.
v Rimavskej Sobote

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
ako jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
spoločnosti

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

výberové konanie

RIADKOVÁ INZERCIA:

• Ponúkam pôžičky s výhodným úrokom. Volajte: 0905 329 178

GZ-01/16

• Kešovka - pohodlná pôžička pre zamestnaných, dôchodcov, invalidných
dôchodcov, živnostníkov 0903 279125 		
GZ-14/16
• Prenajmem dvojizbový byt v Rimavskej Sobote. Tel.: 0908 823 891 GZ-24/16
• Ponúkam jednoizbový byt do podnájmu. Platb dopredu (3 mesiace).

Tel.: 0904 748 015 				

GZ-24/16

• Ponúkam doma vyrobenú duchnu, paplón, vankúš, cena dohodou

na obsadenie funkcie – pracovnej pozície: Konateľ–
výkonný riaditeľ, konateľka – výkonná riaditeľka
obchodnej spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o.
so sídlom: Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota
Požadované kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
najmenej 3 roky praxe, prax v riadiacej funkcii vítaná
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť platnej legislatívy a problematiky v oblasti riadenia
a ekonomiky obchodnej spoločnosti
- manažérske a organizačné schopnosti
- komunikatívnosť a profesionálny prístup
- zvládanie záťažových situácií
- užívateľská znalosť práce s PC a internetom
K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu
a s prehľadom vykonávanej praxe
- vlastná písomná koncepcia alebo návrh riadenia uvedenej
obchodnej spoločnosti
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
stupni vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania
žiadosti
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov

č.t. 56 49 553, volať po 18:00 hod. 			

GZ-26/16

HODINOVÝ SERVIS

Kvapká Vám vodovodný kohútik, nemá kto pokosiť
záhradu, natrieť strechu, zložiť kúpený nábytok, vymeniť
žiarovku, pripevniť poličku, garníž, zrkadlo? Alebo potrebujete vymaľovať izbu či položiť plávajúcu podlahu.
Hodinový servis je tu pre Vás.
www.hodinovyservisrs.sk, č.t. 0904 384 066

GZ-23/16

Vážený vlastníci bytov a nebytových priestorov, mesiac máj
je mesiacom kedy Vám správca doručí ročné vyúčtovanie.
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993
Z.z. v platnom znení zaväzuje správcov k predloženiu ročného
vyúčtovania nákladov za predchádzajúci kalendárny rok ( 2015 ) najneskôr do 31.mája
2016, ktoré obsahuje správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, týkajúca sa domu
a vyúčtovaniu fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad. Ak ako vlastník nesúhlasíte
s vyúčtovaním, prípadne ste v ňom “našli chybu”, v prvom rade kontaktujte vášho správcu (písomne,resp. osobne), ktorý vám vyúčtovanie doručil. Máte právo si skontrolovať
aj dokumentáciu týkajúcu sa vášho bytového domu, prípadne požiadať o vysvetlenie
nezrovnalostí vo vyúčtovaní. Po doručení ročného vyúčtovania, ktoré dostanete do
31.5.2016, máte v zmysle zákona 30 dní na reklamáciu u toho, kto vyúčtovanie vyhotovil. Po 30-dňovej reklamačnej lehote správca vyplatí vlastníkovi preplatky. Ak má
vlastník v ročnom vyúčtovaní prípadný nedoplatok, musí tento uhradiť. Keď s ročným
vyúčtovaním súhlasíte, nič nereklamujete, môžete nedoplatok vyplatiť na účet bytového
domu v banke hneď po doručení alebo v hotovosti do pokladne priamo u správcu.
V prípade, že na účte bytového domu nie je dostatok finančných prostriedkov, či už
z dôvodu neplatičov, neuhradenia nedoplatkov z ročného vyúčtovania v danom bytovom
dome, alebo z dôvodu nevyhnutného investovania finančných prostriedkov do bytového
domu, preplatky sa budú uhrádzať priebežne. Z uvedeného dôvodu týmto vyzývam
všetkých vlastníkov, ktorý majú dlh na nájme, alebo budú mať nedoplatky z ročného
vyúčtovania, aby tieto nedoplatky uhradili v lehote 30 dní od obdržania vyúčtovania!
				

JUDr. Zoltán Koós

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo
poštou v zalepenej obálke s označením „VK - MsBS - neotvárať“
v termíne najneskôr do 23.05.2016 do 24.00 h.
na adresu: Mesto Rimavská Sobota, Sekretariát primátora mesta,
Hlavné námestia 2, Rimavská Sobota, 979 01.
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky
a v stanovenom termíne predložia všetky požadované doklady, budú
zaradení do výberového konania. Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú
obsahovať požadované doklady, alebo budú doručené po stanovenom
termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Rimavská Sobota, dňa 03.05.2016

JUDr. Jozef Šimko
spoločník - zakladateľ

GZ-25/16

Víťaz výtvarnej súťaže s NATUR-PACKom je aj z Rim. Soboty

Pri príležitostí osláv Dňa Zeme
spoločnosť NATUR-PACK vyhlásila pre žiakov základných škôl 1.
ročník výtvarnej súťaže Deň Zeme
s NATUR-PACKom. Jej cieľom

bolo vytvoriť výtvarné práce na
jednu z troch environmentálnych
tém: 1. Ochrana planéty ZEM - recyklácia, 2. Odpady patria do koša
a nie na zem a 3. Kolobeh odpadov
v prírode a jeho dopad
na životné prostredie.
Záujem škôl o zapojenie sa do výtvarnej súťaže bol veľký
a v stanovenom termíne (21.4.2016) bolo
do centrály vyhlasovateľa
doručených
300 výtvarných prác

zo 43 škôl z rôznych kútov Slovenska. Z uvedeného počtu bolo
následne vybraných 44 prác do
finálneho hodnotenia. Po neľahkom
hodnotení, do ktorého boli zaangažovaní takmer všetci zamestnanci spoločnosti NATUR-PACK,
zvíťazili diela žiakov základných
škôl zo Štúrova, Rim. Soboty
a Dobšinej. Pre víťazné triedy,
tím NATUR-PACKu už čoskoro
pripraví atraktívne poznávacie exkurzie do recyklačných stredísk.
Spoločnosť NATUR-PACK ďakuje
všetkým školám, ktoré sa rozhodli

Deň Zeme osláviť prostredníctvom zapojenia sa do tejto súťaže.
Poďakovanie patrí aj samosprávam, ktoré pomohli s propagáciou
súťaže. Pre školy partnerských samospráv sa už teraz pripravuje séria
ďalších súťažných a vzdelávacích
aktivít, súvisiacich s triedeným
zberom komunálneho odpadu,
jeho recykláciou a ochranou životného prostredia. V 1. kategórii
- práce detí 1. - 4. ročníka ZŠ zvíťazila práca detí ŠKD zo ZŠ P.
Dobšinského v Rim. Sobote, pod
vedením Eleonóry Vilhanovej.
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19. - 20.
máj 2016
18:00

Červený kapitán

19. - 23.
máj 2016
20:00

X-Men:Apocalypse

21. - 22.
máj 2016
18:00

Ako sa zbaviť nevesty

23.
máj 2016
18:00

Trabantom do posl. dychu

26. - 29.
máj 2016
18:00
26. - 27.
máj 2016
20:00
28. - 29.
máj 2016
20:00

Kultúrno-spoločenská pozvánka
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115 min., MN, vstup: 4€
Krimi/Thriller Česko/Slovensko/Poľsko
130 min., MP od 12r., tit./dab., vstup: 4€
Akčný/Sci-fi		
USA
89 min., MP od 12r.,, vstup: 4€
Komédia 		

Česko

93 min., MP od 12r., vstup: 4€
Dokument
Česko/Slovensko

Alica v krajine za zrkadlom

105 min., MP od 7r., dabing, vstup: 4€
Dobrodružný/Rodinný/Fantasy
USA

Orol Eddie

106 min., MP, titulky, vstup: 4€
Životopisný/Kom./Dráma
USA/Nem.

Maggie má plán

99 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
Komédia		
USA

XXII. ročník
Noc múzeí a galérií 2016

V sobotu, 21. mája, už po
dvanásty krát ostanú brány
Gemersko-malohontského
múzea v Rimavskej Sobote otvorené do neskorých nočných
hodín. Dôvodom je prezentácia múzea počas Noci múzeí
a galérií. Nočné prehliadky
múzea, nové výstavy, zaujímaví hostia, bohatý program.
Nočná atmosféra v priestoroch
piateho najstaršieho múzea na
Slovensku (založeného v roku
1882) bude pre každého neopakovateľným zážitkom a každý
100. návštevník dostane od riaditeľky múzea darček. Vstupné
je 1 € (prijímame aj kultúrne
poukazy) a deti do 6 rokov
majú vstup zdarma. Brány
múzea sa zatvárajú v noci
o 23.00 hodine.
Keď sa povie Noc v múzeu,
niektorí si predstavia film,
v ktorom ožívajú exponáty,
voľne sa pohybujú po chodbách a rozprávajú svoj príbeh.
Noc v múzeu nie je len názov
filmu. Je to najmä pomenovanie celoeurópskeho podu-

jatia realizovaného s cieľom
predstaviť kultúrne dedičstvo
národa a krajiny, poukázať na
význam jeho ochrany a oddychovou formou predstaviť činnosť múzea a jeho dôležitosť
pre uchovávanie informácií
budúcim generáciám. Noc
múzeí a galérií sa organizuje pri
príležitosti Medzinárodného
dňa múzeí, pod patronátom
Rady Európy. Iniciátorom
podujatia sú múzeá v Paríži,
ktoré každoročne vyzývajú
múzeá a galérie v celej Európe
k zapojeniu sa do neopakovateľnej noci plnej zážitkov
a informácií.
Gemersko-malohontské múzeum sa tradične predstaví komentovanou prehliadkou stálej
vlastivednej expozície a výstav
a bohatým sprievodným programom. Riaditeľka múzea
- PhDr. Oľga Bodorová, slávnostným príhovorom, otvorí
podujatie v sobotu, 21. mája
o 18.00 hodine, na nádvorí
múzea.
Mgr. Martina Mareková
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Príjemný beh v peknom počasí

Komisia školstva, kultúry, mládeže
a športu MsZ v Rim. Sobote, uskutočnila počas osláv „Dňa mesta 2016“ propagačný beh na cyklotrase mesto – Kurinec, v celkovej dĺžke 3200 m, pre štvorčlenné
družstvá základných škôl v meste.
Na štart behu „ Minimaratónu“,
vedľa
bývalého
obchodného
reťazca Hypernova, sa postavilo 85 bežcov. Podujatie otvoril
viceprimátor mesta Ing. Ladislav
Rigó, poďakoval bežcom, že sa
v tak hojnom počte zúčastnili tohto
„nultého“ ročníka a vyslovil nádej,
že sa i v budúcnosti budú venovať
bežeckým aktivitám a zúčastnia sa
aj budúcoročného súťažného behu
na tejto trati. Riaditeľ preteku, Mgr.
Miroslav Bitala, poskytol bežcom
organizačno – technické pokyny
a následne zo štartovacej čiary,
štartovacou pištoľou, odštartoval
prvú štvoricu. Za ňou, v stano-

vených intervaloch, odštartovali aj
ďalšie štvorice zúčastnených škôl.
S niektorými z nich bežali aj ich
učitelia, resp. so žiakmi ZŠ Š.M.
Daxnera bežal riaditeľ školy, Mgr.
Peter Černý. Príkladom boli samotní organizátori, členovia komisie
školstva, kultúry, mládeže a športu MsZ, z ktorých si niektorí vyskúšali, na čele s predsedom komisie Mgr. Zsoltom Főzőom, obtiažnosť trate. Potešiteľná je aj sku-

točnosť, že trať si prišli otestovať
i niektorí občania mesta, ktorí reagovali na výzvu spoluorganizátora
behu, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rim. Sobote,
ktorý tento beh venovali Svetovému
dňu zdravia (7. mája – vyhlásený
Svetovou zdravotníckou organizáciou). Do cieľa dobehli všetci
účastníci, kde dostávali účastnícke
diplomy. Podľa reakcie viacerých
z nich, tešili sa z pekného poduja-

tia v peknom počasí. Orientačný
čas v cieli v rozpätí 17 – 20 minút
si každý prehodnotí, aby sa mohol
pripraviť na budúci rok. Spokojní
účastníci sa spoločne presunuli na
chatu MBS, kde ich čakalo občerstvenie a dobrý guľáš. A cesta
z Kurinca do mesta bola atrakciou,
keď si mohli všetci účastníci behu
spoločne vychutnať jazdu výhliadkovým vláčikom.

vali: Krivošík Jankovič, Poláček.
Divákov: 205.
MŠK R. Sobota: Brza – Gazda, Rudiuk, Nemergut, Morháč
– Lupták, Petrán, Petrusz, Hattori (85. Forlandsaas) – Vargic –
Kemény (90. Balog).
V
majstrovskom
futbalovom
zápase, v „skupine o zotrvanie
v 2. lige“ sa v odvete, na domácom
trávniku, stretli domáci futbalisti
s východoslovenským mužstvom
FK Haniska. Na trávniku súpera
prehrali 1:2, a tak im mali čo vracať. Domácich zdobilo aj to, že

v nadstavbovej časti doma ešte
neprehrali. Aby sa to potvrdilo
i v tomto zápase, pustili sa s chuťou
do súpera. Od začiatku zatlačili
súpera do defenzívy a niekoľkými
strelami ohrozili brankára hostí,
keď nastrelili aj žrď. V 24 min.,
po faule na domáceho Petrána
v pokutovom území, nariadil
hlavný rozhodca pokutový kop,
ktorý s istotou premenil Vargic.
Domáci aj potom mali stálu prevahu, ale do polčasu sa im už nepodarilo skórovať. V druhom polčase,
v 69 min., sa po druhý krát rozvl-

nila sieť hosťujúceho brankára,
keď gól po samostatnom prieniku
strelil Hattari (foto). Za domácich
mohol zvýšiť ešte Kemény, ale
minul bránu. Následne sa hra vyrovnala a tak na výsledku sa už nič
nezmenilo. Domáce mužstvo MŠK
viedol asistent hlavného trénera,
Mgr. Miroslav Kéry.
tabuľka:

–fr-

MŠK Rimavská Sobota - FK Haniska 2 : 0 (1:0)

Góly: 24. Vargic z 11 m, 69. Hattori. ŽK: Gazda, Kemény, Hattori – Molnár, Horváth. Rozhodo-

Chanbarista Tibor Figei majstrom Európy

V Paríži sa uskutočnili 7. – 8. mája
9. Majstrovstvá Európy v bojovom umení Chanbara (japonské
bojové umenie s mečmi), ktorého
sa zúčastnilo 231 pretekárov
z 12 krajín Európy (Francúzsko,
Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko,
Rusko, Bielorusko, Litva, Estónsko, Česko, Slovensko, Srbsko a Rumunsko). Slovenská reprezentácia
si vybojovala na tomto kontinentálnom šampionáte jednu zlatú a 7
bronzových medailí. O historické
zlato v kategórii dospelých (biely
až hnedý pás) sa postaral chanbarista z rimavskosobotského
klubu Falcon Tibor Figei. Získal
ho v jeho obľúbenej disciplíne
chocken morote (dlhý meč obojruč), keď v prvom kole zvíťazil
nad francúzkym reprezentantom,
v ďalšom kole si poradil s Talianom a tým sa prebojoval do semifinále. Tam ho čakal ďalší Francúz,

ktorého po niekoľko minútovom
ťažkom boji porazil. Vo finále,
v ktorom sa bojovalo na 2 víťazné

body, vyhral nad súperom z Českej
republiky. Okrem titulu Majstra
Európy si domov priniesol Figei
aj jedno 3.miesto v disciplíne
tate kodachi (krátky meč-štít).
Po voľnom žrebe v prvom kole
a následnej eliminácii viacerých
súperov sa dostal až do semifinále,
kde naňho čakal nemecký reprezentant a neskorší majster Európy.
„Bol to veľmi kvalitný súper, ktorý
mal aj výškovú prevahu, čo dokonale využil. Napriek prehre som
skončil celkovo na treťom mieste“,
dodáva Figei. V disciplíne kihon
dosa (kata) postúpil do 2.kola,
kde ho vzápätí vyradil taliansky
reprezentant, neskorší vicemajster
Európy. „Mali sme možnosť vybrať si z piatich disciplín tri , plus
kihon dosa (kata). Využil som to a s
mojim vystúpením som maximálne
spokojný. Vybojovať titul a celkovo
dve medaile je ako sen, ktorý sa mi

stal skutočnosťou“, uviedol čerstvý majster Európy a pokračoval:
„chcem sa
týmto poďakovať
našej asociácii za perfektne odvedenú prácu na čele s Borisom
Lieskovským st. (prezident asociácie), Borisom Lieskovským juniorom, ktorý robí osvetu tomuto
športu na Slovensku už tretí rok,
môjmu klubu Falcon za podporu,
mojej rodine, priateľom a sponzorom za pomoc. Majstrovstvá boli
na veľmi vysokej úrovni po každého
stránke. Francúzi si dali záležať na
všetkom, veď tento šport tu funguje už viac ako 20 rokov. Týmto
úspechom sa nám otvorila cesta na majstrovstvá sveta, ktoré sú
každoročne v Tokiu. Tento rok budú
na začiatku novembra a ja dúfam,
že sa mi podarí do Japonska vycestovať i napriek ich finančnej
náročnosti. Chcem na nich reprezentovať Slovensko čo najlepšie!“ -fr-

