Na margo
uplynulých dní
čias, keď správa o stave
Odrepubliky
prednesená pre-

Primátor ocenil študentov
za celoročné výsledky

tento rok mesto Rimavská Sobota zorgaAjnizovalo
slávnostné podujatie, na ktorom
boli ocenení najlepší študenti materských, základných a stredných škôl a školských zariadení na území mesta.

Podujatie sa konalo 21. júna v obradných
priestoroch radnice mesta. 23 ocenených žiakov
sa najskôr podpísalo do pamätnej knihy mesta
a potom si z rúk primátora mesta Rimavskej
Soboty Jozefa Šimka prevzalo okrem kvetu
a darčekov aj ďakovný list, v ktorom im mesto
poďakovalo za dosiahnuté výsledky a úspechy
a vzornú reprezentáciu škôl i mesta na rôznych
súťažiach nielen v našom regióne, ale aj na ce-

lom Slovensku. Na toto ocenenie navrhlo deti
a študentov vedenie jednotlivých škôl. V slávnostnom príhovore sa primátor poďakoval žiakom a študentom za úspešné reprezentovanie
jednotlivých škôl. Ako poznamenal, mesto je
pyšné, že z našich škôl vychádzajú takýto šikovní študenti a poprial im všetko dobré do ich
ďalšieho študijného života. J. Šimko sa zároveň
poďakoval aj ich pedagógom a rodičom, ktorí
im boli nápomocní počas štúdia. V kultúrnom
programe odzneli piesne a básne, ktoré si pre
publikum prichystali žiaci z tunajších materských, základných a stredných škôl a zo základnej umeleckej školy.
amb

Vážení čitatelia, z dôvodu čerpania dovoleniek nebudú noviny
distribuované počas celého júla. Najbližšie číslo nájdete vo svojich
schránkach od 8. augusta 2018. Všetky dôležité udalosti však
nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk

Oznam

Turistické informačné centrum v Rim. Sobote vám oznamuje,
že počas letnej turistickej sezóny, od 1. júna do 31.augusta,
bude centrum otvorené pre verejnosť aj počas soboty,
a to v čase od 8:00 hod. do 13:30 hod.
Turistické informačné centrum nájdete v priestoroch radnice na
Hlavnom námestí.

zidentom Michalom Kováčom
viedla k vysloveniu nedôvery
Mečiarovej vláde, každoročne
vníma slovenská verejnosť túto
udalosť so značným záujmom.
Nebolo tomu ináč ani v prípade
správy prezidenta Kisku, zvlášť
keď je všeobecne známy jeho vzťah k predsedovi Smeru – SD Róbertovi Ficovi. Kiska sa naplno ukázal ako opozičný politik, ale pomenovať
poslednú reportáž zavraždeného novinára Jána
Kuciaka za najdôležitejšiu správu o stave republiky, snáď nie je namieste. Zvlášť po tom, čo on zo
svojej prezidentskej funkcie pramálo urobil preto, aby sa táto ohavná vražda aj patrične vyšetrila.
No a možno nemal opomenúť ani stav vyšetrovania svojich daňových káuz.
Ťažko pochopiteľné sú aj prezidentove slová o
nafúknutej hrozbe migrantmi. Možno, že sa to v
súčasnosti tak javí, ale ak sa na našom území objavia prvé väčšie skupiny utečencov, už to nebude
len nafúknutý problém, ale dôkazom prezidentovej náklonnosti k myšlienkam Georga Sorosa.
Málo pochopiteľné je aj to, že prezident nevidel
nič pozitívneho na fungovaní republiky a určite sa
pár slovami mohol zmieniť aj o úspechoch Slovenska, hlavne v ekonomickej oblasti.
Apropo pozitíva. Tie úplne absentujú aj z letákov
najčerstvejšieho záujemcu o primátorské kreslo. Ten v minulých dňoch rozdal do príbytkov
obyvateľov Rimavskej Soboty svoj predvolebný
propagačný materiál, v ktorom sa snaží vysvetliť
voličom, prečo mieni kandidovať. Tiež nevidí v
doterajšej činnosti mesta nič pozitívneho a všemožne sa snaží negovať prácu súčasného primátora, poslancov mestského zastupiteľstva i pracovníkov mestského úradu. Možno smelo povedať,
že začal svoju volebnú kampaň postavenú na lži,
pretože ak niekto dokáže napísať, že chce nové a
lepšie cesty , tak buď nechodí po meste, alebo jednoducho zavádza. O sľubovaných vyšších platoch
občanom mesta ani nehovoriac, zvlášť keď o spôsobe akoby to ako primátor mesta chcel a mohol
dosiahnuť, záhadne mlčí.
Ale v tomto smere nie je sám. Aj ďalší kandidát na
primátora mesta, zhodou okolností z toho istého
občianskeho združenia založeného akoby za účelom generovania primátorských kandidátov, zverboval prednedávnom svojich priaznivcov a hovoril o potrebe riešiť rómsku otázku, ale že akým
spôsobom, o tom ani slovo. Zrejme si už uvedomil, že to bude oveľa ťažší oriešok, než raz ročne
navariť na námestí kapustnicu. A práve v tejto súvislosti sa ma minule sused opýtal , že kto ju bude
vôbec variť, keď všetci chcú byť primátormi...

www.rimavskasobota.sk
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V Mestskej záhrade odovzdali ihrisko Žihadielko
Na novovybudovanom ihrisku Žihadielko v Mestskej záhrade deti prestrihli pásku 23. júna.

sa už tešia z nového ihriska Žihadielka. Spoločnosť LIDL ho odoDetivzdala
mestu Rimavská Sobota v Mestskej záhrade v sobotu 23. júna.

Počas slávnostného podujatia si symbolický kľúč od ihriska prevzal primátor mesta Jozef Šimko z rúk zástupkyne spoločnosti LIDL Natálie Marhavej.

Pásku na ihrisku Žihadielko prestrihli deti. Počas celého dňa tu na malých
návštevníkov čakali rôzne atrakcie, zabávali si pri množstve hier, nechýbalo občerstvenie, priletela včielka Maja a prišli aj obľúbení veselí Trpaslíci z RTVS. Viac informácií prinesieme v nasledujúcom čísle Gemerských
zvestí.

amb, foto: amb a mm

Pozvánka na výstavu:

Gemerské zvesti
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Výbory o osvetlení, retardéroch či detských ihriskách

mája zasadol Výbor mestskej časV.polovici
ti Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová –

Vinica, rokovali aj VMČ Staré mesto – Chrenovisko a Dúžava.
VMČ Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová –
Vinica tradične viedol predseda výboru Róbert
Kuvik. Ťažiskovou témou rokovania boli pripomienky a požiadavky občanov tejto mestskej časti. Obyvatelia bytovky č. 3, 6 na Ul. Rožňavskej
sa obrátili na výbor s prosbou o vyasfaltovanie
prístupovej komunikácie a chodníka pred bytovkou. Rovnako žiadajú vyasfaltovať cestu medzi
garážami a bielou bytovkou. Občania Rožňavskej
č. 14,16,18 požiadali pred bytovkou vybudovať
a vyasfaltovať parkovisko. Vyasfaltovanie prístupovej cesty a chodníka žiadajú aj obyvatelia
bytovky č.28 na Ul. Školskej. Výbor skonštatoval, nakoľko tieto požiadavky prišli neskoro, a
preto ak sa nedajú zrealizovať počas asfaltovania
v máji - júni, aby boli zaradené do najbližšieho
termínu asfaltovania. Obyvatelia bytovky č. 28
na Školskej ul. žiadajú opraviť lavičku, ktorá sa
zničila počas kladenia optického kábla. Ďalšiu
požiadavku predložili obyvatelia Šibeničného
vrchu, ktorí žiadajú vyasfaltovať ulice Lieskov-

skú a Železničnú a vybudovať na nich retardéry.
Padla aj požiadavka, aby sa na detské ihrisko v
tejto lokalite konečne umiestnila smetná nádoba,
jedna lavička a drevený altánok, pretože hlavne
v letných mesiacoch tam svieti slnko a rodičia a
deti sa nemajú kde skryť pred páľavou. Mohlo
by sa tam vysadiť aj viac stromov, ten, ktorý tam
vlani vysadili TSM, je maličký a nebude poskytovať dostatok tieňa. Rodičia detí, ktoré navštevujú
škôlku na Rožňavskej ul. adresovali požiadavku
na opravu chodníkov v areáli škôlky.
Žiadajú nainštalovať retardéry
V závere mája sa konalo zasadnutie Výboru mestskej časti Staré mesto – Chrenovisko, na ktorom
odznelo aj niekoľko požiadaviek obyvateľov
tejto mestskej časti. Obyvatelia Škultétyho ul.
žiadajú nainštalovať spomaľovače do stredu ulice, nakoľko tam autá prechádzajú neprimeranou
rýchlosťou. Občania poukázali aj na nedostatočné
osvetlenie na Fábryho ulici, nesvieti tam ani jedno
svetlo. Žiadajú aj skontrolovať chodníky na pešej
zóne na Ul. SNP a okolo námestia, vzhľadom na
to, že veľká časť z nich je poškodená. Padla aj
požiadavka, aby sa na vyasfaltovaných uliciach

Z poslaneckých
interpelácií
Poslanci Ján Čeman a Tomáš Sliva predniesli
svoje interpelácie ešte na aprílovom zasadnutí
rimavskosobotského mestského zastupiteľstva.
Tomáš Sliva tlmočil vo svojej interpelácia požiadavku obyvateľov bývajúcich na Dobšinského ul. v bytovkách medzi Diagnostickým centrom a Základnou
školou P. Dobšinského, ktorá sa týkala umiestnenia
tabule so zákazom vjazdu motorových vozidiel do
vnútroblokov za týmito bytovkami. Primátor mesta
Jozef Šimko odpovedal, že mesto v zmysle zákona ako príslušný cestný správny orgán pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie, na základe
informatívneho rokovania s predsedníčkou bytovky
Oľgou Pivarčovou z roku 2017, určí na spomínanej
ulici za bytovkami č. 14, 16, 18, 20, 22 a 24 vo verejnom záujme použitie nasledovných trvalých dopravných značiek: B1 – zákaz vjazdu motorových
vozidiel v oboch smeroch, E12 - dodatková tabuľka
s textom „Okrem vozidiel záchranných služieb a C9
- cestička pre chodcov. Na rokovaní sa dohodlo, že
dopravné značky budú osadené do konca tohto roka,
presný termín určí cestný správny orgán. Dôvodom
žiadosti je fakt, že účelové komunikácie za bytovkou využívajú na parkovanie hlavne obyvatelia
bytoviek a od odovzdania bytoviek nebol zo strany mesta vypracovaný projekt dopravného značenia. Od roku 2010 občania z bytoviek 14,16,18,20,
okrem bytovky 22,24, nežiadali žiadnu zmenu.
Poslanec Ján Čeman vo svojej interpelácii upozornil, že za predajňou Jednota oproti Gymnáziu I.
Kraska na Hostinského ul. sa nachádzajú dopravné
značenia slepá ulica a prejazd zakázaný, avšak tabule nezodpovedajú skutočnosti. Je preto potrebné
prehodnotiť dopravnú situáciu a urobiť nápravu.
Ako z odpovedi primátora Jozefa Šimka vyplynulo,
správcovi miestnych komunikácií bol daný pokyn
vo verejnom záujme, aby zbytočné dopravné značky odstránil.
amb

skontrolovali a opravili bezbariérové vstupy na
chodníky a na dvore CVČ Relax opravila asfaltová plocha.
Na Dúžave aj o rozhlase
Kosenie či oprava preliezačiek. Aj o týchto témach sa hovorilo na zasadnutí VMČ Dúžava,
ktoré sa konalo na začiatku júna. Viedol ho predseda VMČ Jozef Biró. Z prijatých uznesení bolo
splnené to, ktorého sa týkalo dokončenia cesty k
cintorínu, ostatné splnené neboli. Poslanci zvolení za VMČ informovali, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola odsúhlasená a zahrnutá do
rozpočtu oprava cesty na pustatinu a bol daný aj
prísľub, že sa v letnom období opraví zastávka.
Bolo skonštatované, že prebehla oprava rozhlasu,
no v niektorých častiach obce sú preseknuté rozhlasové drôty, čo znamená, že na Mestskom úrade
musia nájsť firmu, ktorá ich opraví. VMČ skonštatoval, že je potrebné opraviť preliezačky a dobudovať nové, vykonalo by sa to v rámci brigády.
Dohodlo sa, že sa nájde firma, ktorá by vymenila
žľaby na kultúrnom dome a v závere júna pripravia v obci podujatie pre deti a rodičov „HURÁ
LETO“ s opekačkou a diskotékou.
amb

Vyhodnotili kampaň Do práce na bicykli
Do kampane sa
opäť
zapojili
aj
zamestnanci
Mestského úradu.
Počas tohtoročného mája prebiehala celonárodná kampaň: „Do práce na bicykli 2018“,
ktorú od roku 2014 organizuje Občianske
združenie Občianska cykloiniciatíva Banská
Bystrica. Vyhlasovateľom celoslovenskej
kampane bol národný cyklokoordinátor Peter
Klučka a hlavným partnerom Ministerstvo
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Do
súťaže sa za mesto Rimavská Sobota zaregistrovali tímy Mesto Rimavská Sobota, Štvorka
z EZŠZO - Základná evanjelická škola Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota, best AUTOMAX, s.r.o. Rimavská Sobota. Cieľom tejto

akcie bolo motivovať obyvateľov mesta k využívaniu bicykla na prepravu do práce. Podľa
výsledkov zaregistrovaných sa na prvom mieste umiestnilo Štvorka z EZŠZO zamestnancov
Základnej evanjelickej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote s počtom jázd 162.
Na druhom mieste sa umiestnili zamestnanci
Mesta Rimavská Sobota s počtom jázd 74 a na
treťom mieste skončil best AUTOMAX, s.r.o.
z Rimavskej Soboty s počtom jázd 14. Srdečne gratulujeme Základnej evanjelickej škole
Zlatice Oravcovej k úspechu v tejto súťaži a
všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať
za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Rimavská Sobota na úseku športu, zároveň za aktívny prístup ku konaniu tejto športovej aktivity.
red

Týždeň pred slávnostným otvorením sa vynovená Mestská záhrada zaplnila detskou radosťou a
krikom. Konalo sa tu totiž podujatie Hurá prázdniny, ktoré zorganizovalo OZ Naša Sobota z Rim.
Soboty. Pre najmenších boli prichystané mnohé atrakcie, vyšantili sa na všakovakých nafukovačkách, pri rôznych hrách a nechýbali ani ukážky práce policajtov a hasičov. Celodenné podujatie
amb
vyvrcholilo veľkolepým ohňostrojom.
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Zreštaurovali neobarokovú sedaciu
súpravu z druhej polovice 19. storočia

F múzea v Rimavskej Sobote sa

ond Gemersko-malohontského

Ponuka letných
táborov
v CVČ Relax
CVČ Relax v Rimavskej
Sobote pre Vás pripravilo
a ponúka Vám na leto 2018
nasledovné letné tábory:
Mestský tábor s dennou
dochádzkou I. turnus
Termín: 02. – 06. júl 2018
Vedúca MsT:
PaedDr. Ivana Pivarníková
Cena: 55,- €
Vek: 7 – 12 rokov
Mestský tábor s dennou
dochádzkou II. turnus
Termín: 09. – 13. júl 2018
Vedúca MsT :
Bc. Jaroslava Lajgútová
Cena: 60,- €
Vek: 7 – 12 rokov
Mestský tábor s dennou
dochádzkou III. turnus
Termín: 16. – 20. júl 2018
Vedúci MsT:
Mgr. Milan Mihók
Cena: 60,- €
Vek: 7 – 12 rokov
Mestský tábor s dennou
dochádzkou IV. turnus
Termín: 13.– 17. august 2018
Vedúca MsT:
PaedDr. Dana Spišáková
Cena: 60,- €
Vek: 7 – 12 rokov
Letný prázdninový pobyt
detí Piešťany
Termín :09. - 14. júl 2018
Vedúci LT:
Mgr. Pavol Novotný
Cena: 160,- €
Vek: 8 - 15 rokov
Viac nájdete na:
relaxrs.webnode.sk/
products/ponuka-letnychtaborov-na-leto-2018/

obnovil o ďalší pozoruhodný kus
– o zreštaurovanú sedaciu súpravu, ktorej pôvodným majiteľom
bola významná rimavskosobotská
meštianska rodina Széplakyovcov.
Reštaurovanie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Sedacia súprava z druhej polovice 19. storočia je súčasťou stálej
vlastivednej expozície múzea od 1.
júna 2018.
Cieľom projektu, podaného na
Fond na podporu umenia, bolo
reštaurovanie historického nábytku - sedacej súpravy, ktorej pôvodným majiteľom bola významná rimavskosobotská meštianska rodina
Széplakyovcov. Súprava pochádza
z druhej polovice 19. storočia a
pozostáva z pohovky, dvoch väčších kresiel a jedného menšieho
kresla. Rodina Széplaky žila vo
svojom dome na dnešnom Hlavnom námestí a táto sedacia súprava
tvorila súčasť vybavenia interiéru
ich salónu. Nábytok spolu s ďalšími predmetmi darovali členovia
rodiny vtedajšiemu Gemerskému
župnému múzeu začiatkom 20.
storočia. Zámerom projektu bolo
reštaurovanie sedacej súpravy a
doplnenie stálej expozície múzea o
ukážku historického nábytku, ktorý
doposiaľ nebol prezentovaný. Realizátorom reštaurovania bol Tibor
Kováč z Liptovského Hrádku, člen
Reštaurátorskej komory na Slovensku, ktorý za necelých 5 mesiacov
prinavrátil jej niekdajší vzhľad. Z
jednotlivých kusov sedacej súpravy boli postupne odčalúnené jednotlivé vrstvy – ozdobné šnúry,
poťahová látka, pôvodné vrstvenie
ako bolo konské vlásie, africká trá-

va, juta riedka, juta hustá. Po odstránení týchto vrstiev boli jednotlivé pružinové kostry s jutovými
popruhmi povysávané od hrubých
nečistôt a parazitov. Pružinové kostry boli očíslované a uvoľnené,
vrátane jutových popruhov z drevených kostier pohovky, kresiel s
podrúčkami a malého kresielka.
Trojmiestna pohovka, kreslá s podrúčkami a malé kresielko bolo na
pomery užívania do veľkej miery
poškodené mechanicky. Jednotlivé konštrukčné spoje, ako bolo
začapovanie nôh, boli ulomené,
predné sústružené nohy chýbali.
Zadné nohy na trojmiestnej pohovke chýbali. Predné sústružené
nohy boli napadnuté drevokazným
hmyzom, až do takej miery, že boli
konštrukčne nevyhovujúce. Dyhovanie na zadných profilových
nohách na kreslách s podrúčkami

boli mechanicky a vplyvom nadmernej vlhkosti značne poškodené.
Spoje v lakťových podrúčkach boli
ulomené a neplnili svoju funkciu.
V hornej operadlovej časti pohovky a jedného kresla s podrúčkami
chýbala ozdobná štylizovaná rezba.
Pri reštaurovaní sedacieho kompletu, z obdobia druhej polovice
19. storočia, bola snaha o prinavrátenie hmotnej podstaty a pôvodného vzhľadu tohto sedacieho
nábytku. Tieto nábytkové kusy,
vďaka finančným zdrojom Fondu na podporu umenia, sú odteraz
súčasťou stálej vlastivednej expozície
Gemersko-malohontského
múzea v Rimavskej Sobote, ktoré návštevníci môžu obdivovať
od 1. júna 2018.
PhDr. Éva Kerényi, PhD.,
historička

Škôlkari oslávili Deň otcov

D Rimavskej Sobote si pripomenuli Deň

eti materskej školy na ul. Daxnerovej v

otcov netradičným spôsobom. Od rána pripravovali darčeky pre svojich oteckov a
tešili sa na stretnutie s nimi. Poobede deti
pozdravili oteckov na školskom dvore krátkym kultúrnym programom a potom nasledovali spoločné športové aktivity v šiestich
disciplínach. Odmenou pre deti bola sladkosť. Zároveň sme si pri tejto príležitosti
behom okolo materskej školy pripomenuli
Olympijský deň, začo deti dostali škôlkarskú olympijskú medailu. Z vydarenej zábavnej akcie sme všetci mali veľkú radosť
a rozišli sme sa dobrým pocitom. Aj touto
cestou ďakujeme „Potraviny ABC“ za sponzorovanie akcie sladkosťou pre každé dieťa.
Za kolektív Mgr. Eva Kovácsová

Gemerské zvesti

Spomienka na matematika
Štefana Známa

17. júla 2018 si pripomenieme 25 rokov od úmrtia významného slovenského matematika maďarského pôvodu Prof. RNDr. Štefana Známa
DrSc.
Narodil sa 9. februára 1936 v obci Veľký Blh v okrese
Rimavská Sobota. Dedina v tom čase patrila Československu, no v novembri 1938 pripadla po Viedenskej arbitráži Maďarsku, kam patrila až do skončenia
2. svetovej vojny. Otec Štefan bol povolaním tesár a
matka Alžbeta viedla krajčírsku dielňu. Štefan bol ich
jediný syn. Telesne bol slabší a napriek úzkostlivej
starostlivosti oboch rodičov bol často chorý. Základnú
školu navštevoval v rodnej obci, stredoškolské štúdium
absolvoval čiastočne vo Veľkom Blhu a čiastočne v Rimavskej Sobote.
V tomto období to mal veľmi ťažké, v škole sa vyučovalo len po slovensky, s čím mal veľké problémy, pretože slovenčinu až tak dobre nepoznal.
Tento problém ale postupne zvládol a slovensky hovoril neskôr dokonale.
Na gymnaziálne roky v Rimavskej Sobote spomína ako na jedno z najkrajších období, prišiel tam už ako „malý matematický génius“. Zapájal sa do
matematických olympiád, dokonca sa zúčastnil celoštátneho kola v Prahe.
Práve táto skúsenosť mu ukázala, že matematika je to, čo chce vo svojom
živote robiť. Po maturite v roku 1954 sa prihlásil na štúdium matematiky na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde patril k
najlepším v ročníku. Po ukončení vysokej školy v roku 1959 nastúpil ako
učiteľ na strednej škole v Piešťanoch, po mesiaci však bol povolaný na polročnú vojenskú službu. Po jej ukončení bol prijatý ako asistent na Katedru
matematiky a deskriptívnej geometrie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT.
Prvá disciplína v oblasti matematiky bola teória čísel, ktorej sa začal hlbšie
venovať a tejto disciplíne ostal verný až do konca. Neskôr sa začal zaujímať
aj o teóriu grafov, ktorej sa neskôr začal naplno venovať. Zúčastňoval sa
rôznych matematických konferencií, navštívil napr. Calgary, Niece. Začiatkom roka 1968 prešiel z SVŠT na prírodovedeckú fakultu Univerzity
Komenského (neskôr Matematicko-fyzikálnu fakultu UK), na katedru algebry a teórie, kde bol neskôr členom Vedeckej rady. V roku 1984 strávil
jeden semester na univerzite v kanadskom Waterloo, v roku 1991 bol hosťom na McMaster University v Hamiltone. V roku 1993 podnikol cestu do
Austrálie, odkiaľ sa ale vrátil vyčerpaný. Krátko po návrate 17. júla 1993
profesor Štefan Znám zomrel. Pochovaný je v rodnej obci Veľký Blh, ktorú
považoval za najkrajšiu dedinu na svete.
Štefan Znám patril k nadšeným predstaviteľom vtedajšej matematiky a jej
nadšeným propagátorom. Napísal 5 kníh, 11 učebníc a 14 popularizačných
článkov v matematike. Je autorom a spoluautorom 52 pôvodných vedeckých prác a jeho práce sú citované až v 118 publikáciách.
S manželkou Annou mali dcérky Táňu a Annu a syna Štefana.
Zdroj: Daniela Szekelyová
spracoval: amb

5

Exkurzia do Tisovca,
Hornej Lehoty a Brezna

Koncom mája zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote exkurziu po miestach našich významných dejateľov.
Autobus plný matičiarov a žiakov zo ZŠ Jesenské (odmena za účasť na reprezentácii školy) sa zastavil v Tisovci pri pamätníku rodáka, politika a diplomata Dr. Vladimíra Clementisa, po ktorom je pomenovaná aj ZŠ. Prezreli sme
si aj jeho rodný dom, v ktorom pripravil Drahoslav Machala novú expozíciu.
Prezreli sme si aj busty Š. M. Daxnera a jeho synovca Samuela Daxnera,
ktorí sú zakladateľmi speváckeho zboru v r. 1877, ktorý pracuje do dnešných
dní – 141 rokov. Cesta pokračovala do obce Horná Lehota, kde žila rodina
Chalupkovcov a kde sa nachádza pamätník Sama Chalúpku. Najstarší syn
Samo bol slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz. O ňom a jeho
mladšom bratovi Jánovi nám veľmi pútavo a s hrdosťou porozprávala pracovníčka obecného úradu. Samo sa angažoval v slovenskom národnom hnutí,
bol spoluzakladateľ MS, písal vlastenecké a lyrické básne. Najznámejšia je
báseň Mor ho ! o hrdinskom odpore Slovanov proti Rimanom. Ján študoval
na Gymnáziu v Ožďanoch, Levoči, Brezne. Učil v Kežmarku, bol členom
deputácie národovcov na viedenský dvor. Vystupoval proti maďarskému šovinizmu a v divadelných hrách ho zosmiešňoval. Slovenskú spoločnosť vykresľoval satirickým pohľadom, čo dokazuje jeho dielo Kocúrkovo. V Brezne
na počesť Jána Chalúpku v r. 1923 založili najstarší amatérsky divadelný
súbor Jána Chalúpku, ktorý hrá už 95 rokov. V Brezne sme sa zastavili pri
soche Karola Kuzmányho, prvého podpredsedu Matice slovenskej a pri soche
Milana Rastislava Štefánika, ktorá stojí pred Radnicou. Exkurzia sa matičiarom páčila, všetci boli spokojní, že sa oboznámili s významnými slovenskými
dejateľmi a tešia sa na ďalšie poznávanie našich slovenských dejín.
Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

Besedy so spisovateľkou
Projekt Domestos pre školy 2017 a hercom
Naša materská škola Slniečko na ul. Rybárskej v Rimavskej Sobote sa zapojila do projektu pod názvom Domestos
pre školy 2017 s cieľom získať hlavnú, prípadne vedľajšiu
výhru pre materskú školu. Hlavnú výhru predstavovali finančné prostriedky na rekonštrukciu toaliet, vedľajšie výhry boli produkty Domestos. Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike bola spoločnosť Garp Integrated s.r.o., so
sídlom v Prahe, objednávateľom súťaže v Slovenskej republike bola spoločnosť
UNILEVER ČR, spol. s r.o. Praha. Súťaž prebiehala v termíne od 1. 10. 2017 do
31. 12. 2017. Súťaž sa vzťahovala na všetky výrobky pod obchodnou značkou Domestos. Naša materská škola sa zaregistrovala do súťaže a v spolupráci s rodičmi
detí sme začali plniť súťažné úlohy. Princípom súťaže bolo zbieranie bodov jednotlivými účastníkmi prostredníctvom rôznych možností. Pre možnosť získania 500
bodov musel účastník súťaže splniť 4 povinné súťažné aktivity na tému "Zlepšenie
hygienických návykov detí". Tieto aktivity realizovali naše pani učiteľky s deťmi
zábavnou, hravou formou, fotografie aktivít sa nahrávali na internetovú stránku
projektu. Získať body do súťaže sa dalo aj zbieraním účteniek z nákupov produktov Domestos v spolupráci s rodičmi. Usilovne sme plnili požiadavky súťaže a
oplatilo sa! Materská škola získala výhru - produkty Domestos v hodnote 260 eur.
Sme veľmi vďační všetkým rodičom a zamestnancom materskej školy, ktorí nám
pomohli zbierať body a pani učiteľkám za aktivity s deťmi. ĎAKUJEME!
Už sa tešíme na novú súťaž, v ktorej v spolupráci s rodičmi chceme získať hlavnú
výhru. Veríme, že to spoločne dosiahneme !
Mgr. Silvia Oroszová, koordinátor projektu

V rámci projektu Kniha v srdci,
srdce v knihe, ktorý pripravila
Knižnica Mateja Hrebendu v
Rim. Sobote, sa deti tunajších
základných škôl stretli 11. júna
na besede so spisovateľkou
Petrou
Nagyovou-Džerengovou. Autorka má na konte
10 knižiek pre najmenších i
dospelých, u detského čitateľa je známa predovšetkým
knižnou trilógiou o Kláre.
Spisovateľka počas besedy porozprávala všeličo, napríklad aj to, že ako malá sa bála spať sama, veľmi
veľa čítala a deťom ukázala aj jazvu, ktorú jej spôsobil diviak. Prezradila
im tiež, že na jeseň sa môžu tešiť na jej novú knižku. Tentoraz bude plná
príhod Adama a Hanky, dvoch súrodencov, ktorí sú veľkí výmyselníci.
O týždeň neskôr sa v rámci tohto projektu uskutočnila beseda s hercom Cyrilom Žolnírom, ktorá bol určená stredoškolákom. Mladý umelec im porozprával o svojich hereckých začiatkoch a o tom, ako si treba ísť za svojimi
snami.
amb
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Hudobné leto
bude patriť Jazztivalu

www.rimavskasobota.sk

Katarzia i piano šou Jozefa Hollého

hudobnou lahôdkou Sobotského Jazztivalu bude originálna
D ruhou
muzikantka, speváčka a autorka zaujímavých textov Katarzia. Piesne

z jej druhého albumu Agnostika rozozvučia Čierny orol v sobotu 30.
júna o 17.30 hod. Album vydala na jeseň 2016 vo vydavateľstve Slnkorecords, bol nahratý s legendárnymi slovenskými muzikantmi. Vytvorila
a naspievala titulnú skladbu k slovenskému celovečernému filmu Piata
loď. Skladba bola ocenená ako singel roku v rámci Radio_Head Awards
slovenského Radia FM. Vstupné: 7€, predaj vstupeniek v MsKS a TIC.
Sobotský Jazztival bude pokračovať v znamení vášne, expresie, virtuozity a jedinečného hlasu Jozefa Hollého. Fenomenálny klavírny virtuóz
spája rôzne hudobné žánre, jedinečným a geniálny spôsobom. Pod jeho
rukami vznikajú nádherné úpravy klasickej, filmovej, jazzovej aj modernej hudby. Vo svojej dynamickej, maximálnou energiou nabitej piano
show posúva hranice v hre na klavíri. V piatok 6. 7. 2018 o 20.00 hod.
na nádvorí Čierneho orla si príďte vychutnať nezameniteľnú atmosféru
hudobného večera v podaní Jozefa Hollého s kapelou. Vstupné: 12€ /
predaj vstupeniek v MsKS a TIC.
Koncert Vám prináša Andy Korytiaková a firma Automax. V prípade
nepriaznivého počasia sa koncert bude konať v divadelnej sále Domu
kultúry.
MSKS

Predmetom mesiaca
zreštaurované obrazy
V

hudobný projekt načasovaný na obdobie leta prinesie do RimavNový
skej Soboty to najlepšie z rôznych hudobných žánrov. Až do sep-

tembra si tak budeme môcť doslova pochutnať na deviatich hudobných
„meníčkach“ špeciálne pripravených pre milovníkov letných večerov
strávených pri príjemnej hudbe s pohárom vínka, pivka, alebo niečoho iného. Na pódiu Čierneho orla sa vystriedajú vynikajúca jazzová
speváčka Audrey Martells z Los Angeles, zjav slovenskej alternatívnej
hudby Katarzia, originálna klavírna šou Jozefa Hollého,…
… fusionom šmrncnutý smooth jazz s prvkami world music a maďarského folklóru v podaní maďarskej kapely Djabe, do iných svetov sa
prenesieme prostredníctvom meditačnej hudby Eniesy a Nany Hudáka,
pop-rockové hity v jedinečnom originálnom show-štýle nám zahrá na
husliach a cimbale skupina Cimbal Brothers, autentickú interpretáciu
hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny prinesú
Saxophone Syncopators, zavíta k nám aj najvýznamnejšia osobnosť
slovenskej jazzovej scény Peter Lipa s kapelou a celý projekt uzavrie originálne Ľudové Mladistvá, ktoré spájajú prvky folklóru, jazzu
a energickej modernej hudby. Tieto všetky koncerty spolu vytvárajú ponuku hudobnej žánrovej pestrosti pod názvom Hudobný jazztival, ktorý
prinášame do Rimavskej Soboty po prvýkrát.
Pre návštevníkov koncertov sme pripravili aj vernostnú kartu, ktorá
oprávňuje každého, kto navštívi 5 koncertov na bezplatný vstup na
ktorýkoľvek ďalší. Ponúkame najlepšie z najlepšieho. Želáme si, aby
festival našiel svojho diváka, aby si ľudia prišli vychutnať atmosféru
koncertov na nádvorí, aj príjemné stretnutie s priateľmi a umením.
Sobotský Jazztival sa uskutočňuje v spolupráci so SOŠOS, mediálnymi
partnermi, s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, firiem Automax, Teatro, HR 2008 Consulting s.r.o., Jána
Jurkemika ml. a iných miestnych podnikateľov.
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

. roku 2017 získalo Gemersko-malohontské múzeum
finančnú dotáciu z Fondu na
podporu umenia na projekt
„Reštaurovanie troch olejomalieb Júliusa Sándyho (1827
– 1894)“, ktoré sa do múzea dostali darom v roku 2016. Všetky
tri zreštaurované obrazy spolu s
reštaurátorskými dokumentáciami si budú môcť návštevníci
múzea pozrieť ako predmet mesiaca júl počas celého mesiaca.
Maliar Július Sándy sa narodil v roku 1827 v obci Tállya (Maďarsko). Už ako mladý začal študovať u viedenského maliara Hammerleina a v rokoch 1847 - 1848 pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Bol účastníkom maďarskej
revolúcie 1848/49. Po jej porážke ho degradovali z postu delostreleckého poručíka
a rakúska vláda ho poslala na tri roky do Lombardie. Tu sa zaoberal predovšetkým maliarstvom. Neskôr sa usadil vo Viedni, ale často sa zdržiaval aj v Uhorsku.
V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Štefana Ferenczyho (1792 - 1856). V príbuzenskom
vzťahu bol aj s básnikom Mihályom Tompom (1817 - 1868), ktorý bol krstným otcom jeho manželky. V roku 1863 sa rodina presťahoval do Košíc, kde sa Sándy stal
učiteľom kreslenia na gymnáziu. V roku 1866 už učil kreslenie na Evanjelickom
lýceu v Prešove. Od roku 1870 až do svojho penzionovania v roku 1891 pôsobil
ako pedagóg na gymnáziu v Budapešti. Sándyho rodinné väzby spájali s mestom
Rimavská Sobota a regiónom Gemer-Malohont. Veľkým počtom svojich diel sa
zúčastnil pamätnej Umelecko-archeologickej výstavy Gemerskej župy v roku 1882,
od ktorej sa datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského múzea. Jeho meno
tiež figuruje v zozname účastníkov XII. Zasadnutia uhorských lekárov a prírodovedcov, ktoré sa uskutočnilo v roku 1867 v Rimavskej Sobote. Vo svojej tvorbe sa
venoval najmä krajinomaľbe a portrétom, ale dodnes sa nám zachovalo len torzo
jeho diel. Veľká časť bola zničená alebo značne poškodená pri bombardovaní Budapešti v roku 1945. Tri diela, ktoré prešli komplexným reštaurovaním, daroval
múzeu v Rimavskej Sobote pravnuk Júliusa Sándyho, známy maďarský výtvarník
Tamás Konok. Pre ich nepriaznivý stav ich doposiaľ nebolo možné prezentovať
verejnosti. Výskumom sa okrem iného podarilo zistiť, že autorom jedného z týchto
diel nie je priamo Július Sándy, ale jeho žiačka Emma Tomasek (1844 – 1934). Obraz však bol rovnako súčasťou Sándyho pozostalosti a zobrazuje jeho päťročného
vnuka s plyšovým medvedíkom. Ďalším dielom je Sándyho maľba s podobizňou
trojročného syna- Júliusa Sándyho mladšieho (1868 -1953), ktorý sa neskôr stal
významným architektom na prelome 19. a 20. storočia. Tretím zreštaurovaným
dielom je zobrazenie alegorickej postavy Poézie, ktoré je Sándyho kópiou podľa
obrazu Rafaela.
Autorom reštaurátorských prác je Mgr. art. Miroslav Janšto z Vidinej. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným
parterom projektu. Spolufinancovanie projektu bolo zabezpečené zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.
Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM

Gemerské zvesti
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FourFest opäť preveril zručnosti študentov

o roku sa v Rim. Sobote opäť zišli študenti
stredných odborných škôl, aby prezentovali svoje zručnosti na 11. ročníku podujatia
FourFest.
Podujatie, ktorého organizátorom je Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rim. Sobote,
sa konalo 14. júna. Svoje schopnosti si v súťaži zmerali študenti odborných škôl zo štyroch
krajín – Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska.
Vyše deväťdesiat súťažiacich z 22 stredných škôl
súťažilo v odboroch kuchár, čašník, obchodný
pracovník, barista, someliér, kaderník, kozmetik
a barman. Výkony študentov, ktorí svoje zručnosti prezentovali naživo pred divákmi, hodnotili
skúsení porotcovia. O zábavu a humor sa počas
celého dňa staral moderátor podujatia, známy zabávač Jožo Pročko.
Súťaže prebiehali na dvoch miestach. Umenie
baristov a someliérov mohli diváci obdivovať v
priestoroch Zlatého býka, zvyšné kategórie súťažili v Dome kultúry. Domácu SOŠ obchodu a
služieb reprezentovalo 19 študentov, ôsmi z nich
si odniesli ocenenia. V každej kategórií sa súťažilo podľa pravidiel a na určené témy. Úlohou
baristou bolo pripraviť v stanovenom časovom
limite dva espresá, dva kapučína a dva voľné
nápoje. Prvé miesto z vlaňajška obhájila Alžbeta Chovanová z Hotelovej akadémie Brezno, na
štvrtom mieste skončil Herman Hartwig z domácej SOŠ obchodu a služieb. Someliéri prezentovali svoje znalosti o víne, najlepšie si počínala
Martina Nociarová z domácej SOŠ obchodu a
služieb, Alžbeta Markotánová z rovnakej školy
skončila na druhom mieste. Obchodní pracovníci balili darčekové balenia na tému Veľkonočné
sviatky, v tejto kategórii skončili druhé Bronislava Mlináriková a Viktória Boľfová z domácej
SOŠ obchodu a služieb, najvyššie ocenenie si
odniesla Kateřina Králová zo Střední škola obchodní Kolín. Čašníci pripravovali slávnostné

tabule na tému „Tradície národov v modernom
štýle“. Tú od Moniky Daniovej a Ruženy Gašparovej z domácej SOŠ obchodu a služieb ocenila
porota druhým miestom. Najkrajšiu tabuľu podľa poroty pripravili Alžbeta Adamová a Natália
Muránska z SOŠ hotelových služieb a obchodu
Banská Bystrica. Kuchári pripravovali jedlo
z bravčovej panenky, v tejto kategórii si najlepšie počínal Filip Krupár z SOŠ obchodu a služieb
Žiar nad Hronom. Barmani mali za úlohu pripraviť shor-drinky, čiže krátke nápoje. V časovom
limite siedmich minút pripravovali štyri drinky.
Najlepšie to zvládol Lukáš Čabaj z Hotelovej
akadémie Brezno. Svoje zručnosti predvádzali kaderníci pri príprave pánskeho moderného
účesu, ten najkrajší pripravil podľa poroty Gejza
Molnár z SOŠ Tornaľa. V druhej disciplíne sa
vytvárali dievčenské spoločenské účesy, kon-
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krétne dámsky kokteilový účes – drdol. Porota
ocenila ako najlepší ten od Vanessy Ivaničovej
z SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici.
V kategórii kozmetik sa líčilo na tému Zem spieva farbami. V tejto kategórii obsadila prvé miesto
Karolína Kráľová zo SOŠ hotelových služieb
a obchodu vo Zvolene.
Aj v tomto roku boli pre hostí prichystané rôzne
sprievodné podujatia. V priestoroch hosťujúcej
školy prebehol po tretíkrát futbalový turnaj pod
názvom SO-ŠOS-cup, ktorý tentoraz vyhralo
družstvo domácej školy. Mladým ľuďom bol
venovaný workshop o duálnom vzdelávaní. Na
nádvorí Čierneho orla sa súťažilo vo varení kapustnice, uskutočnila sa tam aj disco-šou a koncert skupiny Metalinda. Hlavným organizátorom
FourFestu bola SOŠ obchodu a služieb v Rim.
Sobote.
amb

Súťaž vo varení kapustnice
Jbola súťaž vo varení tradičných jedál, ktorá
edným so sprievodných podujatí FourFestu

sa v tomto roku uskutočnila už po šiestykrát.
Tentoraz sa tímy popasovali pri príprave kapustnice.
Zapojené tímy si svoje kotlíky rozložili na nádvorí Čierneho orla 13. júna v popoludňajších
hodinách. Následne mali dve hodiny na to, aby
pripravili najchutnejšiu kapustnicu. Tradičný
pokrm pripravovalo päť družstiev, v ktorých
boli dospelí aj žiaci jednotlivých škôl. Súťažili Stredná odborná škola obchodu a služieb v
Rim. Sobote a partnerské školy z Kazincbarciky
a Egru, českého Kolína a poľského Noweho Saczu. Zaujímavosťou je, že
partnerská škola z Poľska nemá odbor, kde sa zaoberajú varením. Každé
družstvo pripravovalo jedlo po svojom, a tak vznikali kapustnice so svojskými chuťami. Niektoré tímy pridali viac štipľavej papriky, iné stavili na
kôpor či fazuľu, no kapustnica sa vydarila všetkým. Hotové polievky hodnotila odborná porota, jej čestnou predsedníčkou bola známa česká herečka
a autorka kníh o varení Markéta Hrubešová. Hodnotilo sa, ako sa tímy pripravili na prácu, samotný postup pri príprave jedla, hygienu pracoviska a
samozrejme chuť a vzhľad kapustnice. Porotcom najviac zachutila kapustnica domácej SOŠ obchodu a služieb. Na druhom mieste skončili súťažiaci
z Egru a tretie miesto obsadilo družstvo z Kolína.
Markéta Hrubešová počas súťaže prezradila, že na Slovensko chodí často
a rada, no v Rimavskej Sobote bola prvýkrát. Páčilo sa jej historické námestie. Ako ďalej uviedla, podobných kulinárskych súťaží sa zúčastňuje

často, či už v pozícii porotkyne alebo moderátorky. „Skláňam sa pred organizátormi, pánom Bagačkom a jeho tímom, ktorí dokázali dať dohromady
takúto veľkú súťaž aj s medzinárodnou účasťou,“ vyjadrila sa Hrubešová
a dodala, že študenti aj takýmto spôsobom uvidia, ako funguje varenie v
praxi. „Vyskúšajú si ten adrenalín v súťaži. Je to úplne niečo iné, ako keď
varia niekde v učňovských strediskách na školách alebo doma. Každá takáto súťaž ich posúva ďalej,“ uviedla známa herečka, pre ktorú je varenie
vášňou i záľubou zároveň. Dostala sa k nemu jednoducho, keď sa odsťahovala od rodičov, zrazu bol prázdny sporák a nemala čo jesť. „Milujem úplne
všetko, nedokážem vybrať jedno jedlo, som taký všežravec. Nemusím ale
sladké,“ s úsmevom odpovedala Markéta Hrubešová na otázku, ktoré je jej
najobľúbenejšie jedlo.
amb

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Hľadám podnájom v Rimavskej Sobote. Som dôchodca, slušný
človek, abstinent, nefajčiar. Kontakt: 0940 872 263
GZ-47/18
•
5.-7. júl
18:00
Št. – So.

Ant-Man a Wasp

14.-15. júl
18:30
So., Ne.

5. a 6. júl
20:00
Št., Pi.

Prvá Očista

21., 22. júl Mamma Mia! 2 		
20:00
114 min., MP od 12r., titulky, 5€
19. júl o 18:00
Muzikál
USA

8. júl
18:00

Hanba		

20. júl
18:00
Pi.

Ulica v Palerme

7. - 8. júl
20:00
So., Ne.

Manžel na skúšku

19.-20. júl
20:00
Št., Pi.

Prekliate dedičstvo

12.-13. júl
18:00
Št. - Pi.

Kým prišla búrka

26.-27. júl
18:00
Št., Pi.

Chata na predaj

26.-27. júl
20:00
Št., Pi.

Plán Úteku 2

109 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/dobrodružný/sci-fi USA
103 min., MN, titulky, vstup: 5€
Horor/Akčný/thriller
USA

101 min., MN, titulky, vstup: 1€
filmový klub Dráma
Veľká Británia
112 min., MP od 12r., titulky, 5€
Komédia/Romantický
USA
99 min., MP od 12r., titulky, 5€
Akčný/Dobrodružný
USA

12.,13. júl
Mrakodrap
20:00
103 min., MP od 12r., titulky, 5€
16. júla maď. verzia
Akčný
USA
14.,15.,21., Hotel Transylvánia 3
22., 28.,29. júl
87 min., MP, dabing, 5€
18:00
Animovaný/Komédia
USA

Pomsta		

108 min., MN, titulky, vstup: 5€
Akčný/Thriller
Francúzko

Novootvorená PÁLENICA v Rim. Sobote
prijme do zamestnania vedúceho pálenice a pracovníka.
(vzdelanie: maturita v odbore chemik-potravinár-strojár)
Pracovné podmienky s dohodou – osobne.
Kontakt: 0905 625 636, podhoramilan@gmail.com
Skúšky páleničiara vítané.
Nástup do zamestnania: august - september 2018

92 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Komédia
Taliansko
127 min., MN, titulky, vstup: 5€
Dráma/Horor/Mysteriózny USA

Spomienka

77 min., MP od 12r., vstup: 5€
Komédia/Dráma
Česko

Dňa 3. júla uplynie desať rokov,
čo nás opustil náš milovaný syn,
manžel, otec a brat

93 min., MN, dabing, vstup: 5€
Akčný/Thriller
USA

ŠTEFAN POCKLAN

28.- 29. júl Hotel Artemis
20:00
93 min., MN, titulky, vstup: 5€
So., Ne.
Thriller/Krimi
Veľká Británia

z Rimavskej Soboty

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

Zubný lekár

30. júna a 1. júla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Andrea Tyborová, Cukrovarská 23, Rim. Sobota , tel.: 56 27188
5. júla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Štefan Cifruš, Dobšinského 1092/30, Rim. Sobota, tel.: 0903 545 306
7. a 8. júla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
BENČÍK MUDr. Igor, s.r.o., Hviezdoslavova 17, Rim. Sobota, tel.: 56 26671
14. a 15. júla od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Eva Brunovská, Mieru 246, Jesenské, tel.: 0905 324 827
21. a 22. júl od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Štefan Juhász, Športová 14, Rim. Sobota, tel.: 047/ 56 33147
28. a 29. júl od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Viliam Schmiedt, SNP 4, Rim. Sobota, tel.: 56 26643

GZ-45/18

Manželka Lucka, syn Marek,
rodičia a sestra Božka s rodinou

Spomienka
24. júla uplynie rok od úmrtia
milovaného manžela, otca, deda, pradeda

FERKA DOBOŠA
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.

Lekárne

5. júla – Lekáreň Média, Bélu Bartóka 1

GZ-46/18

GZ-48/18

Smútiaca rodina

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin
Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude
v mesiacoch júl-august 2018 prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota zabezpečená nasledovne:
V mesiaci Júl 2018 budú v prevádzke: V mesiaci August 2018 budú v prevádzke:
Materská škola – Óvoda Daxnerova

Materská škola P. Dobšinského

Materská škola Rožňavská

Materská škola I. Hatvaniho

Materská škola – Óvoda Rybárska

Materská škola Sídlisko Rimava

GZ-50/18

•

Ponúkam vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840
		
GZ-51/18
INZERUJTE
V GEMERSKÝCH ZVESTIACH!
viac info:
www.rimavskasobota.sk
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Kurinecké intermezzo

Bolo nás zo tridsať dievčat na poli s mladou kukuricou, ktorá práve
kvitla. Naše telá boli už do bronzova a na nich pot a peľ, ale nám to vôbec
nevadilo. Kukurici sme mali pomôcť tým, že odstránime prekážajúcu burinu. Nálada panovala, ako vždy, veselá, a v jednej chvíli mimoriadne veselá.
Len veľmi ťažko sme v sebe potláčali smiech. Blížil sa k nám totiž vysoký,
tmavovlasý, starší, vážny pán s dlhými fúzami. Bol to agronóm, ktorý nás
zasväcoval do práce. Len čo prišiel, spustil: „Len kolo zemi, dievčatká, len
kolo zemi, kolo zemi tú burinu vytínajte!“ Skoro sme sa váľali od smiechu.
On nechápavo na nás pozeral a zas len opakoval to svoje a obľúbené „kolo
zemi, kolo zemi“. Tak akože ináč? Dali sme mu meno „Kolozemi“. Ďalšie
roky sme ho vídavali v uliciach mesta a vždy sme mu venovali veselý úsmev.
Boli sme pre neho asi príliš veselé a on pre nás ten najrozkošnejší agronóm
pod slnkom.
Horúci júl prechádzal do druhej polovice.
My, budúce študentky Strednej ekonomickej
školy v Rimavskej Sobote, sme si cez prázdniny odrábali školskú trojtýždňovú brigádu na
Kurinci. Pracovali sme na okolitých poliach.
Na tie, v okolí Sobôtky, kde pracoval aj spomínaný agronóm, nás vozili na nákladnom aute.
K smiechu sme mali vždy len krôčik. Aj vtedy,
keď nás cestou na pole posypalo práškovacie
lietadlo granulami umelého hnojiva.
Koncom októbra som mala mať pätnásť.
Zišli sme sa tu dievčatá približne rovnakého
veku, až na pár budúcich druháčok. Boli sme už slečny, ktoré ukončili deviaty ročník. Skoro každá jedna z nás mala iné bydlisko v okrese Rimavská
Sobota. Na Kurinci som bola prvýkrát. Bývali sme v škole a v neďalekej
jedálni sme našli vždy dobre navarené. Ako budúce spolužiačky sme sa
spoznávali a na izbe čvirikali ako také vrabce. Bolo nám tak strašne dobre. Žiadna dovolenka sa tomu nevyrovná. Ešte nám aj zaplatili. Bol to iný
svet, taký naozaj. Raz v noci sa prehnala aj poriadna búrka, ale po nej počasie bolo zas krásne, ustálené. Leto bolo horúce, také, aké má byť. A jazero.
Vždy krajinu ozdobí aj bez úpravy okolia. Samo osebe pritiahne ľudský zrak.
A tak zlákalo aj nás. Ja a ešte tri dievčatá sme sa dohodli, že na druhý deň sa
pôjdeme na jazere člnkovať. Veď načo sú tam tie člny?
Všetko išlo podľa plánu. Nahodili sme si bikiny a v radostnom očakávaní sme si vykračovali ku jazeru. Vybrali sme si na bordovo zafarbený čln a
nasadli sme. Po chvíli ma pri veslách vystriedalo iné dievča, potom veslovalo ďalšie a potom ďalšie. A takto sme sa s pôžitkom viezli a ocitli sme sa asi
v prostriedku jazera. Veslá aj my sme ostali v kľude. Dopriali sme si trochu
oddychu, veď po telesnej práci na poli sme to aj potrebovali. Len tak sedieť,

Parkúrové skákanie znova na Kurinci

V minulosti obľúbené parkúrové preteky
sa po niekoľkoročnej prestávke znova
vrátili do rimavskosobotskej turistickej
oblasti Kurinec - Zelená voda. Nadšenci
z Klubu priateľov koní a rekreačného
jazdenia v Rimavskej Sobote usporiadali Equestrian Challenge. Podujatie bolo
pôvodne organizátormi zamýšľané ako
klubová akcia pre najmladších adeptov
jazdeckého športu. Počet prihlásených
dvojíc, najmä zo stredoslovenskej oblasti, ich však príjemne prekvapil. Punc
kvality dodali pretekom aj dvojice zo
susedného Maďarska. Počasie sa vydarilo, parkúr bol kvalitne pripravený,
a tak nič nebránilo tomu, aby jazdci a
kone predviedli prítomným divákom
pekné divadelné predstavenie.
Už úvodný Verejný tréning vyvolal najmä u prítomných rodičoch a starých
rodičoch silné emócie. Tí netajili nadšenie z toho, čo sa ich ratolesti naučili
z jazdeckého športu počas niekoľkoľkomesačného tréningu. Boli nadšení z
harmónie, ktorú vytvorili malí jazdci
medzi sebou a svojími koníkmi. Na lícach mnohých z nich sa v slnečnom lúči
blysla aj slza šťastia.
Súťaž začala parkúrom stupňa “ZM” s

výškou prekážok 80 cm. Dominovali
domáce dvojice z Klubu priateľov koní
a rekreačného jazdenia Rimavská Sobota. Zvíťazila dvojica Erik Gregor/Wavo
Laura, na 2.mieste skončila dvojica Ema
Zagyiová/Mauricius, 4. miesto si vyskákala dvojica Lucia Glédurová/Szelíd.
Nasledoval parkúr stupňa “Z” Gemerské derby - Cena Klubu priateľov koní
a rekreačného jazdenia, výška prekážok
do 100 cm a s vloženými prírodnými
prekážkami. Skúsený jazdec Ivan Sihelský a Reunion obsadili 4. miesto.
Klasický parkúr stupňa “Z” - Cena
agentúry JuALS s výškou prekážok 100
cm sa stal korisťou maďarskej dvojice.
Dvojice z usporiadateľského klubu Erik
Gregor/Wavo Laura a Ivan Sihelský/Reunion obsadili 7. a 8. miesto.
V záverečnej súťaži Stupňovaná náročnosť so žolíkom s výškou prekážok 115
cm - Cena Agroris-u s.r.o. nemali rimavskosobotské dvojice zastúpenie.
Podujatie bolo organizátormi, pretekármi a rozhodcami hodnotené ako veľmi
dobre zabezpečené. K dobrej športovej
úrovni prispela aj výkonnosť zúčastnených jazdcov a koní. Mnohí diváci privítali túto súťaž ako obohatenie športovej
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pripomínať si veselé historky z nášho pobytu, pospomínať všetko možné
i nemožné, smiať sa a obzerať okolie jazera. To bol náš program.
Sedela som na kraji člna s rukou vo vode. Bola taká prijemná, osviežujúca, s hladinou pre mňa veľmi lákavou. Nedala som sa dlho núkať jej vábivým obrazom. Vstala som, vystrela ruky dopredu, nohami som sa odrazila od
okraja člna a rovnobežne s hladinou som sa hodila do vody. Ešte som počula
hlasné prekvapenia osádky nášho člna, ale už som sa venovala len opojnému
pocitu z plávania na takej šírošírej vode. Zvykla som plávať len v Rimave. V
našej dedine som poznala každú jej hlbočinu. A ešte párkrát niekde v bazéne.
Teraz som sa cítila veľmi šťastná. Patrilo mi jazero i svet. A tak som plávala
a plávala, nevedela som sa nabažiť tej voľnosti.
Ubehol nejaký čas. Nevenovala som mu žiadnu pozornosť. Zrazu som
z diaľky začula hlas. To bolo z člna, lebo naokolo nebolo nič živé v podobe človeka. Otočila som sa a videla, že čln je
dosť ďaleko. Naozaj bol ďaleko. Teraz som
plávala smerom k nemu. Po chvíli som sa dosť
vysilila, ale to som si nechcela pripustiť. Nakoniec som však musela. Síl som mala čoraz
menej a čln bol ešte ďaleko. Robila som, čo
som mohla, bolo treba len plávať a pozbierať
všetky sily. Začala som sa báť a v tom strachu mi ubúdalo síl viac a viac. Zakričala som
na dievčatá: „Veslujte ku mne!“ Ony, zjavne
nervózne, manipulovali s veslami tak čudne,
že namiesto približovania sa ku mne, čln sa
odkláňal odo mňa preč. „Ja už nevládzem“ – volala som. Jedno z dievčat na
člne začalo kričať a plakať. Nastala panika na člne i vo mne. Situácia bola
veľmi dramatická. Bol to môj súboj s vodou na život a na smrť. Napadlo mi
niečo. „Odkvačte veslo a podajte mi ho!“ – zúfalo som vyslovila túto vetu
silným. ale stresom poznačeným hlasom. Dievča, s ktorým sme potom v škole štyri roky sedávali v jednej lavici , si ľahlo na kraj člna, ako len najbližšie
ku mne mohlo a držalo odkvačené veslo na hladine. Už ani neviem, kde som
brala silu. Voda, teraz ten najstrašnejší živel pre mňa, sa snažila nado mnou
zvíťaziť. Boli to nekonečné sekundy. Veslo bolo ešte dosť ďaleko. Ten kus
dreva pre mňa znamenal všetko.
Keď som sa dotkla vesla a potom sa ho chytila oboma rukami, ten pocit
si viem vybaviť aj dnes. Povedať „úľava“, to by nevystihovalo moje duševné
rozpoloženie. Bolo to asi to siedme nebo. Poďakovala som pánu Bohu a
všetkým svätým.
Vytiahli ma na čln. Bolo to naše spoločné víťazstvo. Len sme sedeli a až
po príchod na izbu sme neprehovorili ani slova.
Marta Brisudová Siváková
ponuky v meste Rimavská Sobota.
Predseda občianskeho združenia Gejza
Glédura vyjadruje poďakovanie všetkým tým, ktorí prispeli k organizácii
podujatia, ktoré by sa nemohlo uskutočniť bez pomoci mnohých dobrovoľníkov a podpory sponzorov, ktorí prispeli
na ceny pre umiestnené dvojice.
V budúcnosti by sa preteky Equestrian
Challenge mohli stať trvalou súčasťou
podujatí organizovaných v tejto turistickej oblasi. Aktívny jazdecký klub ponúkajúci okrem športovej prípravy koní
a jazdcov aj rekreačné jazdenie na koni
alebo jazdu v koči a aj takouto formou
môže prispieť k rozvoju turizmu v tejto
mestskej časti.
V posledný májový víkend absolvovali
naši jazdci preteky v Liptovskej Sielnici. V súťaži s výškou prekážok 70 cm
obsadila dvojica Ema Zagyiová/Maurícius bez trestných bodov 9. miesto. V
parkúre stupňa “ZM” (80 cm), v konkurencii 51 dvojíc, o kvalite ktorej hovorí fakt, že až 70% dvojíc absolvovalo
parkúr bez trestných bodov nás teší, že
medzi tieto dvojice sa zaradili tiež Ema
Zagyiová/Maurícius a Erik Gregor/
Wavo Laura.

Drezúrnych pretekov Cena JK Freestyle
Poprad sa zúčastnil Ivan Sihelský.
S Weltt Regency obsadil vo svojich súťažných úlohách 7. a 8. miesto.
Najčastejšie sa v tejto sezóne jazdecké
dvojice Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia zúčastňujú parkúrových
pretekov v Liptovskej Sielnici. Na Júnovej cene Hippoclubu Liptovská Sielnica
a penziónu Fontána sa najviac darilo v
súťaži s výškou prekážok 70 cm dvojici
Lucia Glédurová/Szelíd, ktorá obsadila
2. miesto. Dvojica Vanessa Sallaiová/
Maurícius obsadila v tej istej súťaži
10.miesto.
Aj v Trenčíne - Nozdrkovciach na Cene
stajne Cedos získali dvojice klubu pódiové umiestnenie. V súťaži Hobby
krížiky obsadili Tamara Polláková/Alja
4. miesto, Lucia Glédurová/Szelíd 5.
miesto a Vanessa Sallaiová/Reunion 8.
miesto. V parkúre s výškou prekážok 60
cm obsadila dvojica Tamara Polláková/
Alja cenné 3. miesto, Vanessa Sallaiová/Reunion 8. miesto, Lucia Glédurová/Szelíd 9. miesto. V parkúre stupňa
“ZM” (80 cm) obsadila dvojica Ivan
Sihelský/Cartago-S 6. miesto.
Mgr. Július Smutniak
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Úspešná sezóna a dobré vyhliadky pre rimavskosobotský futbal

utbalisti MŠK vstúpili do sezóny
2017/2018 s odhodlaním upevniť
svoje pozície v jednotlivých súťažiach. Dospelí nastúpili do TIPOS
III. ligy/stred, dorastenci U19 do III.
ligy stred/juh, žiaci U15, U14, U13 a
U12 do I. ligy/stred. Prípravky U11,
U10 a U9 hrali súťaž prípraviek, kde
sa výsledky sa neevidujú.
Dospelí mali za cieľ postupne stabilizovať káder zaradením najmä
domácich odchovancov a mladých
futbalistov do základnej zostavy.
Chceli sme hrať pekný útočný futbal, zabávať fanúšikov, strieľať veľa
gólov a umiestniť sa v TIPOS III.
lige na popredných miestach. Podarilo sa. Naši futbalisti odohrali 30
majstrovských zápasov, z ktorých 18
vyhrali, v štyroch remizovali a osem
zápasov prehrali. Celkové skóre
84:41 znamená priemer takmer troch
strelených gólov na zápas. Futbalistov aj fanúšikov určite mrzia najmä
domáce prehry s Lučencom a Fiľakovom, no na druhej strane dokázali
pravidelne získavať body aj na súperových ihriskách a vyhrávať súboje s
vyššími rozdielmi. Možno povedať,
že herný prejav nášho mužstva bol
v súťaži najlepší. Konečné druhé /
nie postupové/ miesto za banskobystrickou Duklou svedčí o tom,
že naši futbalisti svoj cieľ splnili a
do novej sezóny môžu nastúpiť aj s
vyššími ambíciami. Dorastenci, ktorí v predchádzajúcej sezóne vyhrali
III. ligu (z dôvodu nízkeho počtu
hráčov do druhej ligy ich prihlásiť
nemohli), mali za úlohu zopakovať

úspech z vlaňajšieho roka. Káder
ostal nezmenený, napriek tomu jesennú časť dorastenci nezvládli.
Pesimisticky naladené mužstvo prehrávalo aj zápasy, kde jasne dominovalo. Umiestnenie po jesennej časti
na 10. mieste nezodpovedalo kvalite
mužstva a schopnosti jednotlivých
hráčov. Zmena na trénerskom poste
bola nevyhnutná. Trénera M. Špačka vystriedal O. Václavík a mužstvo
v jarnej časti vyhrávalo jeden duel
za druhým. Aj keď obrovskú stratu
na lídrov súťaže sa dohnať už nedalo, nakoniec skončili na peknom
3. mieste a účinkovanie dorastencov U19 tak považujeme za úspešné.
Teraz je reálny predpoklad, že káder
dorastencov sa dá vhodne doplniť
hráčmi klubu a hráčmi z blízkeho
okolia. Vedenie MŠK rozhodlo prihlásiť dorastenecké mužstvá U19 a
U17 do II. ligy. Účinkovanie žiakov
v najvyššej súťaži robí priaznivcom
rimavskosobotského futbalu najväčšiu radosť. Všeobecne sa dá konštatovať, že žiaci Rimavskej Soboty v
silnej konkurencii najlepších muž-

Gulaev vicemajstrom Európy
úspech dosiahol zápasník Lokomotívy
Obrovský
Rimavská Sobota Akhsarbek Gulaev na Majstro-

vstvách Európy U23 v zápasení voľným štýlom v tureckom Istanbule. Získal striebornú medailu za 2.miesto
v hmotnostnej kategórii do 74 kg. Po vlaňajšom
bronze z juniorského šampionátu a striebre z majstrovstiev sveta do 23 rokov je to už jeho tretia medaila
v priebehu necelého roka.
V Istanbule prešiel do finále ako nôž maslom. V osemfinále porazil technickou prevahou 10:0 rumunského zápasníka Plopa, vo štvrťfinále ho čakal
Grék Gkotsis a aj ten schytal od nášho zápasníka technickú prevahu 0:10.
Nasledoval boj o finále proti lotyšskému zápasníkovi Jurčenkovi. Aj tento
zápas skončil ako oba predchádzajúce za necelú minútu technickou prevahou nášho borca 10:0 a mohli sme sa tešiť na finále proti rusovi Sidakovovi.
Finále sa skončilo po obrovskom boji Gulaevovou tesnou prehrou 1:3, keď
ešte tesne po prvom polčase vyhrával 1:0. Potom však už bodoval len ruský
pretekár a nakoniec z toho bolo pre nášho zápasníka krásne striebro.
Jozef Radnóti podpredseda Lokomotívy: ,,Mám obrovskú radosť zo striebornej medaily Akschara. Nechýbalo veľa od zlata. Tesná prehra na body od
ruského zápasníka, ktorý mimochodom na poslednom turnaji porazil vlaňajšieho majstra sveta Taliana Chamiza na technickú prevahu 10:0, určite nie je
hanba. Akhsar bol po finále veľmi smutný, strašne túžil po zlate. Aj striebro
je však veľký úspech. Je to vynikajúci zápasník a perfektný mladý človek.
Veríme, že pre Rimavskú Sobotu získa ešte mnoho medailí a budú aj zlatého
lesku. Tohto roku ho ešte čakajú majstrovstvá sveta mužov v Budapešti
a U23 v Bukurešti.”
Jozef Radnóti, podpredseda Lokomotíva Rimavská Sobota

stiev obstáli dobre. Ako je všeobecne známe, z I. žiackej ligy nikto
nevypadáva, takže prioritou nie je
umiestnenie jednotlivých mužstiev,
ale výchova, kvalitná športová príprava a neustále zlepšovanie individuálnych schopností hráčov. Žiaci
MŠK odohrali v štyroch kategóriách
110 majstrovských zápasov. Diváci
na našom štadióne mohli sledovať
výborné zápasy. Najlepšie si počínali mladší žiaci U12, ktorí ukončili sezónu na krásnom 4. mieste
za Žilinou, Ružomberkom a Martinom. Mladší žiaci U13 skončili na
6. mieste, starší U14 na 10. mieste,
starší žiaci U15 na 7. mieste. Od
novej sezóny pribudnú do I. žiackej
ligy nové mužstvá, a to FK Pohronie
a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Okrem týchto kategórii oficiálne
súťaže hrali aj prípravky U11, U10
a U9, najmenšie kategórie U8 a U7
hrávali len neoficiálne turnaje. Výsledky prípraviek evidované nie sú.
Tu sa kladie dôraz na to, aby každý
malý futbalista dostal dostatočný
časový priestor na získanie zápaso-

vých skúseností. Učíme ich vyhrávať aj prehrávať. Klub pravidelne
spolupracuje aj so základnými a
materskými školami, kde získavame
najmenších pre tento krásny šport –
futbal.
Zmena priorít v rimavskosobotskom
futbale prináša radosť a postupne aj
úspechy. Funkcionári aj priaznivci
futbalu už pochopili, že jediná cesta k úspechu v chudobnom regióne
vedie cez výchovu mládeže a vlastných odchovancov. Správnosť našej
voľby a výbornú prácu s mládežou
zbadali aj iní. Začiatkom tohto roka
nám veľkoklub DVTK Miškolc
z Maďarska ponúka spoluprácu s
vytvorením spoločnej Mestskej futbalovej akadémie a investíciu do infraštruktúry MFA vo výške viac ako
4 miliónov Eur. Futbalová akadémie
môže byť vhodnou príležitosťou pre
talentovaných futbalistov nielen nášho mesta, ale aj chlapcov a dievčat
z celého regiónu. Spoluprácu ponúkame aj pre okolité futbalové kluby,
kde funkcionári ešte dodnes úplne
nepochopili potrebu vzájomnej spolupráce. Talentovaný malý futbalista pre svoj športový rast potrebuje
vhodné podmienky, zdravú vnútornú
konkurenciu a kvalitnú súťaž.
Predpokladáme, že zámer založenia
futbalovej akadémie poslanci MsZ
Rimavskej Soboty v krátkom časovom horizonte definitívne schvália
a rozvoj futbalu v Rimavskej Sobote na najvyššej kvalitatívnej úrovni
môže pokračovať.
Štefan Balog, koordinátor MŠK

Lukostrelci súťažili
na Ostrej Lúke i vo Fiľakove

9. júna sa zúčastnili členovia Lukostreleckého Klubu Bašta 4. kola Slovenského pohára na Ostrej Lúke. Organizátor využil v maximálnej miere
danosti terénu a nachystal náročnú trať, ktorá sa lukostrelcom páčila.
Kopcovitý terén - dolinky dávali zabrať pretekárom počas prepočítavania
vzdialenosti, čo aj bolo vidieť na bodoch! Za Lukostrelecký Klub Bašta
súťažiaci v skúške obstáli nasledovne: Stella Nagyferenczová, Henrietta
Nagyferenczová a Tibor Lévay skončili na prvých miestach.
O týždeň neskôr, 16. júna, sa konala súťaž v maďarskej obci Rónafalu,
na ktorej sa zúčastnilo nespočetné množstvo súťažiacich aj spoza hraníc.
Organizátori spravili všetko pre to, aby sa súťažiaci cítili na jednotku.
Nechýbalo srdečné privítanie, príjemní ľudia, prekrásna príroda a vynikajúca trať. Všetko, ako má byť! Rimavskosobotský Lukostrelecký Klub
Bašta zastupovali štyria súťažiaci, ktorí skončili nasledovne: Tibor Lévay
na prvom mieste, Márti Dávid, Krisztina Bukovszky a Ladislav Hegedűs
obsadili druhé miesta.
17. júna sa za krásneho slnečného počasia zúčastnili šiesti pretekári LK
Bašta lukostreleckej súťaže vo Fiľakove. Súťaž je tradične usporiadaná
v areáli hradu. Dominujú na nej krátke vzdialenosti, tvorí ju 20 cieľov
v jednom kole na dva šípy. „Ciele sú pre nás súťažiacich pre tento druh
pretekov už tradične poddimenzované, ale aj tieto krátke vzdialenosti dajú
zabrať. Preteky sme absolvovali v prvom rade pre získanie súťažnej rutiny,
konali sa kúsok od nášho mesta a panovala veselá nálada. Okrem pekných
fotografii sme získali nasledovné výsledky – Ladislav Hegedűs a Tibor
Lévay skončili na prvom mieste, Attila Bukovszky obsadil druhé miesto,” informoval T. Lévay. Ďakujeme sponzorom: MsÚ Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum, s.r.o Zvolen, GOBAKO Košice, Rado Ceglédy,
podnikateľ Béla Majerčík a AGROSOLUM.
Tibor Lévay, LK Bašta

