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Pri príležitosti vydania poštovej      
pečiatky venovanej 10. výročiu letu 
prvého slovenského kozmonauta 
do vesmíru a 75. výročiu narodenia 
prvého kozmonauta Jurija Gagarina, 
prijal 9. marca pozvanie na návštevu  
nášho mesta podplukovník Armády 
SR Ing. Ivan Bella. 

V konferenčnej sále Podnikateľského 
inkubátora privítal vzácneho hosťa 
primátor mesta a študenti handlov-
ského gymnázia, ktoré nesie práve 
jeho meno. Po krátkom programe 
pracovníkov mestskej knižnice I. Bella 
v besede porozprával zaujímavosti zo 
svojho letu a podrobne opísal svoje 
zážitky  z prípravy letu, štartu, pobytu 
v kozme ako aj návratu na Zem. Vo 
svojich odpovediach na otázky študen-
tov objasnil experimenty a výskumy, 
ktoré počas letu absolvoval. Nevyhol 
sa ani odpovedi na otázku existencie 
mimozemského života, ktorú považuje 
za reálnu a vysvetlil aj okolnosti okolo 
úmrtia Jurija Gagarina.

Príležitostnou pečiatkou od autora 
Rudolfa Cigánika  opečiatkoval a pod-
písal obálky a pamätné listy, ktoré sa 
v okamžiku stali vzácnou pamiatkou 
nielen pre vydavateľa, Michala Hertlíka, 
ale aj pre ostatných zberateľov.

V. Horváth 

Prelom mesiacov marec a apríl priná-
ša každoročne dve udalosti, ktoré si 
zaslúžia mať svoje miesto v úvodníku 
Handlovských novín. 

28. marca, v deň narodenia Jana Amosa 
Komenského, si pripomíname Deň 
učiteľov. Deň výnimočných ľudí,  ktorí 
pracujú s mimoriadne krehkým a citlivým 
„materiálom“, s našimi deťmi. Ich práca 
nikdy nebola jednoduchá a vždy závisela 
od podmienok, ktoré dokázala spoločnosť 
vytvoriť. Ale nech boli tieto podmienky 
akékoľvek, vždy sa našli učitelia, ktorí 
z neotesaného kusa kameňa dokázali 
vytvoriť dielo v podobe osobnosti mladého 
človeka. Týchto učiteľov nosíme vo svojich 
srdciach a spomienkach a aj po rokoch im 
za mnohé ďakujeme. Pre mňa to navždy 
bude moja triedna učiteľka zo základnej 
školy – pani Elena Škodová.  Najväčšia 
miera zodpovednosti za výchovu detí je na 
rodine. Ale učitelia častokrát trávia s naši-
mi deťmi viac času, ako my. Oni ich for-
mujú, objavujú v nich talent, ktorý by sme 
si možno nevšimli, posúvajú vpred. A za to 
im patrí naše uznanie a poďakovanie.

Začiatok apríla sa v našom meste spája 
s dnes už 64 ročnou spomienkou na 
jeho oslobodenie. Večer 3. apríla 1945 
sa v Handlovej skončila II. svetová vojna. 
Pamätníkov týchto čias je stále menej, 
práve preto je na nás, na nastupujúcej 
generácii, aby sme si vojnové udalosti 
pripomínali. Keď sa v tridsiatych rokoch 
minulého storočia začala hospodárska 
kríza, nikto netušil, že vyústi do vytvore-
nia netvora v podobe fašistickej ideológie 
a svetovej vojny. Slováci sa postavili na 
odpor fašizmu a mnohí za to zaplatili 
vlastným životom. Pre mňa je táto téma 
mimoriadne citlivá. V Slovenskom národ-
nom povstaní padol aj môj starý otec.
Som hlboko presvedčený, že nesmieme 
nikdy zabudnúť, aké obludnosti II. svetová 
vojna spôsobila a musíme mladých ľudí 
pripraviť, aby boli schopní takéto zlo včas 
rozpoznať a zastaviť. 

 Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

IVAN BELLA NAVŠTÍVIL MESTO HANDLOVÁ

Veľkonočný vinš  
Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech 
prinesie Veľká noc. Zdravie, šťas-
tie, úsmev v tvári prajú primátor 
mesta, zamestnanci mestského 
úradu.


