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V Mestskej záhrade
budujú fontánu

záhrade v Rim. Sobote stavajú
V Mestskej
novú fontánu. Prvé práce začali v polovici

augusta, dokončená má byť do jari budúceho
roka. Na výstavbu fontány použilo mesto vlastné financie, celkové náklady predstavujú približne 80-tisíc eur. Práce realizujú Technické
služby mesta, technológiu dodá firma Begra z
Bratislavy.
Fontána sa nachádza v prednej časti Mestskej
záhrady. Momentálne sa budujú inžinierske
siete – elektrika, voda a kanalizácia. Teleso
fontány bude tvoriť kruhová betónová nádrž.
Jej hlavným prvkom bude efektná pologuľa,
ktorá vytvorí polguľovitý vodný obrazec.
Druhý efekt tvorí rozdeľovač po obvode fontány s celkovým počtom 96 trysiek, ktoré budú
striekať do stredu fontány a vytvárať parabolické vodné lúče. Celá fontána bude podsvie-

tená, s možnosťou menenia farby. Okrem toho
sa upraví aj bezprostredné okolie fontány, kde
bude osadená betónová dlažba v tvare kruhu.
Nová fontána spestrí a vyplní vynovenú Mestskú záhradu. V letných mesiacoch bude plniť
aj osviežovaciu funkciu, a tak bude príjemnou
atrakciou aj počas horúcich dní.
Samospráva Rim. Soboty začala s revitalizáciou Mestskej záhrady v roku 2016. Počas
dvoch rokov sa obnovilo oplotenie a vybudovala nová brána, cyklodráha, v strede parku
pribudol aj nový altánok a pergola, na chodníky sa osadila zámková dlažba. Tiež sa obnovili
lavičky a smetné koše, vybudovali sa dve detské ihriská a zrekonštruovali sa sociálne zariadenia. Rovnako sa obnovila aj kolkáreň, ktorá
sa nachádza v areáli Mestskej záhrady.
amb

vzdanie kandidátnych listín pre
voľbu primátorov, starostov a
poslancov mestských i obecných zastupiteľstiev. Vďaka
nezmyselnému nariadeniu, že
kandidátne listiny je možné
odovzdať až do polnoci, museli na mestských a
obecných úradoch mať zamestnanci v utorňajšiu
noc službu, aby sa nestalo, že niekto príde o možnosť kandidovať.
Nebolo tomu inak ani na mestskom úrade v Rimavskej Sobote, pretože niektoré politické strany
či nezávislí kandidáti sa rozhodli odovzdať svoju
kandidatúru na poslednú chvíľu. Zaregistrovali
sme nakoniec štyroch uchádzačov o post primátora
a 59 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.
Po zaregistrovaní kandidátov sa ukázalo, že sa aj
v našom meste vytvárali rôzne zoskupenia. SAS a
OĽANO majú spoločnú kandidátku, no a na prekvapenie ide Strana maďarskej komunity do volieb
v koalícii s Kresťansko-demokratickým hnutím,
ale len na úrovni poslancov. SMK totiž v boji o
primátorské kreslo nezaradila na spoločnú kandidátku predstaviteľa KDH. A tak vznikla zaujímavá
situácia, keď Viliam Vaš bude mať na poslaneckej
kandidátke za svojim menom KDH i SMK, ale na
post primátora kandiduje už len za KDH...
Ďalšou zaujímavosťou je, že vládna strana SMER
– SD, ale ani SNS, SMK či MOST-HÍD nemajú
vlastného kandidáta na funkciu primátora. Takže
voči jedinému straníckemu kandidátovi, ktorým je
V. Vaš z KDH, sa o priazeň voličov budú uchádzať
traja nezávislí kandidáti. Súčasný primátor Jozef
Šimko, ako aj jeho vyzývatelia Róbert Zagyi či Radovan Ceglédy získali dostatočný počet podpisov
občanov potrebných k tomu, aby mohli kandidovať.
Nastáva teraz skoro dvojmesačné obdobie volebnej kampane , v rámci ktorej sa budú kandidáti
usilovať presvedčiť občanov o tom, že oni sú tou
najlepšou voľbou. Rozhodovať však budú voliči vo voľbách, ktoré sa konajú 10. novembra. Až
pri volebných urnách sa totiž rozhodne o tom, kto
bude na ďalšie štyri roky primátorom mesta a kto
obsadí v piatich volebných obvodoch 21 poslaneckých miest...
My sa k téme kandidátov na funkciu primátora i
poslancov určite vrátime v najbližších číslach našich novín.
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Nový školský rok na školách

Žiaci tunajších škôl sa môžu tešiť aj na oslavy výročia či rôzne projekty
Novým školský rok neprináša pre žiakov len
povinnosti, ale aj novoty, ktoré tá alebo oná
škola pre svojich žiakov pripravila.
Oslávia 40. výročie
Na Základnej škole P. Dobšinského realizujú v
tomto školskom roku dvojročný projekt V základnej škole úspešnejší, vďaka ktorému zamestnajú troch kvalifikovaných asistentov učiteľa.
Uviedol to riaditeľ školy P. Nôta. „Počas školského roka sa chceme zameriavať na žiakov,
ktorí pri vzdelávaní potrebujú špeciálno-vzdelávacie potreby. Nebudú to len žiaci, ktorí majú
poruchy napríklad vzdelávania alebo správania, ale aj žiaci s intelektuálnym nadaním,“
uviedol P. Nôta s tým, že takýchto asistentov
učiteľov bude na škole pracovať päť. Ako ďalej
dodal, momentálne je veľmi zložité venovať sa
takýmto žiakom, pretože majú upravené svoje vzdelávacie programy. „To znamená, že na
úkor určitých predmetov majú iné predmety,
kde sa rozvíjajú ich špecifické potreby,“ vysvetlil riaditeľ školy a dodal, že vďaka asistentom
sa zlepší tiež práca učiteľov so žiakmi. Špecifikom školy vo vzdelávaní je, že vyučujú aj
druhý cudzí jazyk, a to aj napriek tomu, že im to
štátny vzdelávací program nepredpisuje. Žiaci
majú teda na výber, že sa od siedmeho ročníka
budú učiť popri nemčine aj ruštinu.
V tomto školskom roku sa snažia dávať do popredia históriu a dejepis. V rámci toho otvoria
v októbri pri príležitosti stého výročia založenia
Československej republiky historickú miestnosť, ktorá sa bude využívať v rámci vyučovania. Školu čaká v tomto školskom roku aj jedna
mimoriadna udalosť. Oslávi totiž 40. výročie
odkedy otvorila svoje brány. K tejto udalosti
pripravujú slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v decembri. Škola sa zapája aj do ďalších
projektov a má aj vlastnú televíziu Očko. Celkovo navštevuje ZŠ P. Dobšinského 430 žiakov.
Prváčikov, ktorí sa učia v troch triedach, je 47.
Nové projekty na ZŠ P. Hostinského
Podľa slov riaditeľky školy Anity Antalovej
sa škola zapojila v prebiehajúcom školskom
roku do mnohých projektov. Jedným z nich je
aj Duálne vzdelávanie, nový projekt zameraný
na technické smery a najnovšie sa zapojili aj
do projektu nazvanom Technika a my. Ten je
určený pre žiakov prvého stupňa, ktorí vďaka
nemu získajú praktické zručnosti na hodinách
prírodovedy a pracovného vyučovania. Zaujímavý je aj projekt Čitateľský oriešok, ktorý
pomôže rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov
prvého stupňa. „Pokračujeme v projekt ExpEdícia zameranom na prírodné vedy a zapojili
sme sa do dlhodobého projektu Civilizácia,
ktorý sa zameriava na konštruktívny prístup k
učeniu spoločenských vied,“ uviedla Antalová.
Ako ďalej povedala, ako jediná škola v okrese
vyučujú Comenia script, nespojované písané
písmo. „Už druhý rok pokračuje projekt Jolly
Phonics, prostredníctvom neho vyučujeme anglický jazyk na prvom stupni troška iným spôsobom,“ uviedla Antalová a dodala, že väčšina
z týchto projektov je zameraná na vyššiu kvalitu vyučovania. V tomto školskom roku plánujú
pre žiakov viac športových aktivít. Vyučovanie
spestrujú tzv. tematické dni, ktoré sú zamerané
na rôzne oblasti. Veľmi známym je tematický
deň venovaný holokaustu, počas týchto poduja-

tí sa venujú napríklad aj vode, zemi či finančnej
gramotnosti. „V tomto školskom roku pripravujeme tematický deň Obleč sa do kroja, zameraný bude na regionálnu výchovu,“ prezradila
A. Antalová s tým, že niektoré tematické dni
sú určené pre celú školu a iné pre jednotlivé
ročníky. Na škole podľa jej slov ponúkajú 31
krúžkov.
ZŠ P. K. Hostinského navštevuje 617 žiakov,
prvákov je 75, učia sa v štyroch triedach. Žiaci
sa celkovo učia v 28 triedach, v trinástich na
prvom a pätnástich na druhom stupni.

ZŠ Pavla Dobšinského

ZŠ Petra Hostinského

ZŠ Mihálya Tompu

ZŠ Štefana Marka Daxnera

Majú keramickú dielňu
Na ZŠ M. Tompu začali nový školský rok s 527
žiakmi, 50 prváčikov sa učí v troch triedach.
Ako je známe, pred rokom a pol vybudovali v
areáli školy vďaka podpore mesta nové multifunkčné ihrisko. Aj z toho dôvodu sa na škole
viacej zamerali na športovú výchovu a športové aktivity. Zaujímavou aktivitou, ktorú ponúkajú ako jediná škola v meste, je keramický
krúžok, kde sa žiaci pod dohľadom šikovných
učiteliek učia vyrábať keramiku. Na tieto účely
majú zriadenú keramickú dielňu s ozajstnou
keramickou pecou. Škola sa ako po každé roky
zapája aj do rôznych projektov. V tomto roku
sa cez jeden z nich podarilo škole získať 4000
eur, z ktorých sa nakúpili rôzne športové pomôcky. Aj v tomto školskom roku pokračuje
projekt Erasmus, v rámci ktorého už na začiatku októbra privítajú hostí zo štyroch partnerských škôl z Francúzska, Rumunska, Poľska a
Francúzska. Podľa slov riaditeľa školy Štefan
Orosz, žiakom i pedagógom z cudziny chcú
počas pobytu na Slovensku ukázať naše tradície. Pripravený je pre nich bohatý a zaujímavý
program, čaká ich napríklad jazda vláčikom po
meste a na Kurinec, ale nebudú chýbať ani výlety po regióne i mimo neho. Čo sa týka opráv,
v uplynulom období sa opravil dvor pri učebni výtvarnej výchovy v zadnej časti školského
areálu, kde bola osadená nová zámková dlažba.
Opravili strechu
Do ZŠ Š. M. Daxnera na sídlisku Západ nastúpilo v tomto školskom roku celkovo 300
žiakov, z nich je 33 prváčikov, ktorí sa učia v
dvoch triedach. Škola stabilne ponúka rozšírenie vyučovanie cudzích jazykov a informatiky
od prvého ročníka a rozšírenie vyučovanie telesnej výchovy a pohybových aktivít, v rámci
ktorých sa zameriavajú na výučbu plávania a
netradičných športov ako gymnastika či ringo.
Počas leta prebehla na škole oprava strechy,
na ktoré sa vynaložili finančné prostriedky vo
výške 7500 eur. „Tieto financie nám poskytlo
mesto, za čo mu ďakujeme,“ uviedol riaditeľ
školy Peter Černý. Na škole realizujú aj mnohé
projekty. Takým je aj nový projekt Biodiverzita do škôl, ktorý podporuje na školách zmenu
školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli
školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho
priestoru pre žiakov. Pokračuje projekt Erasmus, v rámci ktorého dvaja pedagogickí zamestnanci vycestujú na trojtýždňový pobyt do
Anglicka. Počas septembra sa bude konať na
škole podujatie Deň ľudových tradícii, ktoré
podporil Banskobystrický kraj a Matica slovenská.
amb, foto: gecse

Gemerské zvesti

Z činnosti výborov mestských častí

Ešte pred prázdninami sa konali zasadnutia Výborov mestských častí
Mojín a sídlisko Západ – Sôbotka – Kľačany.

Mojín
Na poslednom predprázdninovom zasadnutí Výbor mestskej časti Mojín, ktoré viedla jeho predsedníčka Silvia Kanátová, sa hovorilo o činnosti aktivačných pracovníkoch či o cestách na osadu Rákov. V úvode bolo skonštatované,
že uznesenie z minulého zasadnutia bolo splnené. V mestskej časti boli nainštalované nové reproduktory miestneho rozhlasu. Na konci júna prebehlo
asfaltovanie cesty smerujúcej do cintorína, ktorá bola dlhodobo v havarijnom stave. S. Kanátová predniesla správu o činnosti aktivačných pracovníkov. Aktivačné práce prebiehajú v obci podľa dohodnutého harmonogramu.
V ďalšej časti sa hovorilo o aktuálnych problémoch. Naďalej rezonuje
problém nezjazdnosti ciest vo vlastníctve mesta vedúcich na osadu Rákov.
Kvôli ich nefunkčnosti vznikajú problémy s neoprávnenými prejazdmi vozidiel po súkromných pozemkoch. Výbor preto požiadal kompetentných
pracovníkov Mestského úradu i Technických služieb mesta, aby riešili tento problém a vlastníkom poškodzovaných pozemkov navrhli kompenzáciu.
V ďalšej časti diskusie odznelo napríklad aj to, že v mestskej časti chýba
detské ihrisko.
Sídlisko Západ
Na konci júna zasadol výbor mestskej časti Sídlisko Západ – Sobôtka a Kľačany. Zasadnutie sa konalo v priestoroch Základnej školy Š. M. Daxnera a z

Odovzdali
kandidátky

Zasadnú
poslanci

O kreslo primátora Rimavskej
Soboty chcú zabojovať
štyria
kandidáti.

V bývalom Župnom dome v
Rim. Sobote sa uskutoční 25.
septembra od 9:00 hod. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Uchádzači o post primátora Rim.
Soboty, ako aj poslanca mestského
zastupiteľstva, mali čas presne do
polnoci 11. septembra odovzdať svoje kandidátne listiny. Kandidáti budú
oficiálne známi až po ich zaregistrovaní mestskou volebnou komisiou.
Záujem posadiť sa na kreslo primátora Rim. Soboty predbežne prejavili
štyria kandidáti - súčasný primátor
Jozef Šimko, podnikatelia Radovan
Ceglédy a Róbert Zagyi i učiteľ a terajší poslanec mestského zastupiteľstva Viliam Vaš.

Poslanci sa budú zaoberať majetkovoprávnymi
otázkami,
informatívnou správou o nakladaní a hospodárení s mestskými
lesmi a správou o stave mestských lesov po ukončení nájmu
spoločnosťou LES KORP, návrhom na zmenu štatútu mesta i
návrhom na zmenu a doplnenie
rokovacieho poriadku komisií
MsZ. Okrem toho prerokujú aj
návrh tretej zmeny rozpočtu či
predĺženie čerpania kontokorentného úveru na obdobie do
30. 9. 2023 vo výške 200-tisíc
eur. Venovať sa budú aj prerozdeľovaniu finančných prostriedkov kultúrnym subjektom
a športovým klubom na druhý
polrok roka 2018, hospodáreniu
mesta a monitorovacej správe
programového rozpočtu za prvý
polrok roka 2018, správe z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za druhý kvartál
roka 2018 i kontrolou plnenia
uznesení Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva za I. polrok
2018. Mestské zastupiteľstvo sa
bude zaoberať aj odpredajom a
výstavbou bývalej budovy Domova mládeže na školskej ul. na
byty pre mladé rodiny.
Zasadnutia mestského parlamentu sú verejné.
amb

O post poslanca mestského zastupiteľstva predbežne prejavilo záujem
59 kandidátov. Najviac, 13 kandidátov, postavila koalícia strán KDH
a SMK, strana Smer-SD postavila
7 kandidátov, strany Most-Híd, Slovensko do toho! a koalícia strán SaS
a OĽaNO postavili po päť kandidátov, Kotleba – ĽSNS a Progresívne
Slovensko po štyroch kandidátov,
SNS, KSS, Doma dobre, SDKÚ -DS
a Strana rómskej koalície postavili
po 2 kandidátov a po jednom kandidátovi postavili strany Národná
koalícia, OKS, NOVA a Strana moderného Slovenska (SMS). Poslancami chcú byť aj dvaja občania, ktorí
kandidujú ako nezávislí.
Komunálne voľby sa uskutočnia 10.
novembra.
amb
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dôvodu neprítomnosti predsedu ho viedol podpredseda Róbert Szókovács.
Okrem iného sa diskutovalo o stave parkovania a dopravného značenia na
sídlisku a v mestských častiach. Bolo skonštatované, že zelené plochy boli
už druhýkrát pokosené a stav zelene je uspokojivý. V jarných mesiacoch
sa vykonalo prerezávanie stromov a kríkov tak, ako to bolo odsúhlasené so
samosprávami jednotlivých bytových domov. Poslanec Viliam Vaš podal
informáciu k stanovisku z predošlého zasadnutia výboru, ktorá sa týkala
odpredaja mestského pozemku na Sobôtke. Predmetný pozemok mesto odpredalo jeho užívateľke len v rozmedzí jej doterajšieho užívania.
Poslanec Ivan Hazucha reagoval na požiadavku z predošlého obdobia
týkajúcu sa rozhádzaných prístupových panelov vo vnútrobloku na Ul.
L. Svobodu 17-20 a na Ul. J. Bodona 12-24, ktoré tam zostali po výkopových prácach počas opráv potrubia. Prisľúbil, že daný stav nechá preveriť
a v prípade, že chybu spravili pracovníci vodárni, panely budú uložené na
svoje pôvodné miesto. V ďalšej pripomienke vyslovil spokojnosť, že dochádza k napĺňaniu požiadaviek obyvateľov Sobôtky, ktoré sa týkajú asfaltovania ciest. Poukázal však, že na nových povrchoch ostávajú preliačiny, v
ktorých sa dlhšie zdržiava dažďová voda, čo môže neskôr viesť, prevažne
v zimnom období, k poškodeniu ciest, ako to je na Ul. T. Vansovej. Bolo vyslovené poďakovanie, že vedenie mesta začalo zahŕňať nebezpečne odkryté
vodné nádrže, ktoré sa nachádzajú na križovatke ulíc Žánovská a L. Svobodu. Odznelo ale upozornenie, že zahŕňanie nebolo dokončené a zostávajúca
voda v nádržiach zapácha.
amb

Týždeň bezpečnosti
na cestách v Rim. Sobote

Od 24. septembra do 29. septembra sa v Rim. Sobote uskutoční Týždeň bezpečnosti na cestách. Podujatie je určené pre deti v predškolskom a školskom
roku, stredoškolákov – držiteľov vodičských oprávnení, ako aj pre širokú
verejnosť a seniorov, ktorí sa zúčastňujú na premávke ako chodci. Jeho cieľom je zvýšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti mladých vodičov,
ukázať bezpečnú jazdu a následky kolízií vozidla s chodcom a zodpovednejšie správanie sa detí v premávke a jazdy zručnosti pre rodičov.
Program:
od 24.9 do 26.9
- prednášky o trestnoprávnej zodpovednosti vodičov, zdravotnej príprave
a správnom spôsobe jazdy pre maturitné ročníky šiestich stredných škôl v
Rim. Sobote pre asi 250 žiakov.
od 25.9. do 27.9.
- výcvik vybraných záujemcov z jednotlivých stredných škôl zo zvládania
šmykov a defenzívnej jazdy na autocvičisku v celkovom počte 60 žiakov
28.9. od 11:00 hod. do 13:00 hod. – parkovisko pred hotelom Zlatý býk
- ukážky bezpečnej jazdy, zrážky vozidla a chodca
- ukážky zásahu zdravotnej služby, hasičov a polície na mieste simulovanej
dopravnej nehody.
29.9. od 8:00 hod. – 18:00 hod. parkovisko pred hotelom Zlatý býk
- detský vodičák a pre rodičov jazda zručnosti na ľade
Organizátorom podujatia je Autoškola P&P, OR PZ Rim. Sobota,
Mesto Rimavská Sobota a Modul GTA, s.r.o.
V Rimavskej Sobote 13.
septembra
slávnostne
otvorili kanceláriu vyslanca pre najmenej
rozvinuté okresy. Pásku
slávnostne prestrihli banskobystrický župan Ján
Lunter a poslanec BBSK
Péter Csúsz, ktorý v rámci župy zastáva funkciu
veľvyslanca pre najmenej
rozvinuté okresy. Úlohou kancelárie, ktorá sa nachádza v budove poisťovňe
Allianz na Hlavnom námestí, je sprostredkovať kontakt medzi starostami obcí
regiónu a župou a pomáhať im napríklad s projektmi na čerpanie eurofondov.
amb
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Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap
si pripomínajú 50. rokov od založenia

Pri príležitosti 50. výročia založenia okresných novín Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap
prinášame pohľad na fungovanie novín od ich vzniku v roku
1968.
V roku 1960 vznikol celookresný týždenník Budovateľ, ktorý
bol na tú dobu na dobrej úrovni
a vychádzal aj v maďarskom jazyku. Najprv ho redigoval pán
Fábry, neskôr ho vystriedal Ladislav Bednárik, ktorý viedol
noviny do roku 1967. Od roku
1966 až do zrušenia novín v roku
1967 v nich pracovali ako redaktori Július Gembický, Zoltán
Kovács a Helena Kováčová. Tu
za začína písať história Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap. V
roku 1968, po uvoľnení režimu,
žiadali viaceré okresné organizácie, aby v rámci informovanosti
obyvateľov boli naďalej vydávané okresné noviny. Samozrejme,
Ov KSS aj OMV pod nátlakom
sľúbili občanom, že budú noviny. Niekedy v máji sa dohodlo,
že vzniknú celookresné noviny
Gemerské zvesti. Spočiatku na
vydávanie novín neboli financie, nakoľko rozpočet na rok už
bol schválený. Prijatí boli dvaja bývalí redaktori Budovateľa
– Ladislav Bednárik a Zoltán
Kovács, ktorých spočiatku platili ich predošlí zamestnávatelia.
Neskôr bola prijatá na miesto
sekretárky Anikó Kovácsová,
neskoršia manželka Attilu Hacsihio. Prvé číslo Gemerských
zvestí a Gömöri Hírlap uzrelo
svetlo 4. júla 1968. V úvodnom
čísle Gemerských zvestí mal

svoj prvý príspevok aj mladý novinár Július Gembický, ktorý v
redakcii absolvoval jednoročnú
prax. V tom období prispieval
do novín aj ďalší významný redaktor v neskoršom období Dušan Konček. Zaujímavosťou je,
že prvé číslo novín sa v redakcii
nezachovalo. Na konci šesťdesiatich rokov boli totiž všetky

museli neskôr opustiť noviny.
V roku 1969 nastupuje do redakcie Štefan Szántó, noviny
robí spolu s Attilom Hacsim.
Približne dva-tri roky nemajú
noviny šéfredaktora. Až neskôr
nastupuje Arpád Hank, ktorý ale
ešte nezastával funkciu šéfredaktora, iba dozeral na chod novín.
Do konca roka 1980 sa vystrie-

Prvé noviny

Prvé noviny v našich končinách vyšli takmer pred 300 rokmi,
presne v roku Pána 1705 v období Rákocziho povstania, z dielne
lučenského rodáka kapitána Bercsényiho v latinčine pod názvom
Mercurius Hungariscus. Táto tlač prinášala správy z povstania a
oproti Wienerische Diarium, ktoré vydával cisársky dvor, opisovala udalosti vecne a hodnoverne. Prvé česko-slovenské noviny
pod názvom Týdenník aneb Cisársko-Královské Noviny nevznikli síce v našom regióne, ale predsa nám boli veľmi blízke.
Vydával ich totiž náš rodák Juraj Palkovič, študent oždianskeho
lýcea a neskorší riaditeľ bratislavského lýcea. Predchodca našich novín v maďarskom jazyku Gemer – Malohont uzrel svet
v sedemdesiatych rokoch 19. storočia a žil takmer polstoročie.
Attila Hacsi, GZ č. 1/2000

prvé čísla pozbierané, pretože
sa v nich nachádzali neprijateľné a kompromitujúce články na
komunistické vedenie v okrese.
O niekoľko týždňov od vydania
prvého čísla Gz a GH prišiel 21.
august a redakciu počas týchto
búrlivých dní obsadili ruskí vojaci. Do nemilosti sa dostávajú Z.
Kovács a L. Bednárik. Osudný
sa im stal článok „Súdruh Vojtech, vzdaj sa!“, v ktorom žiadali
odvolať predsedu Okresnej odborovej rady. Keďže článok bol
nepodpísaný a vyšiel bez súhlasu
Redakčnej rady, obaja redaktori

dalo na stoličke šéfredaktora
niekoľko ľudí, po Á. Hankovi to
bol Ján Garai, Václav Matucha,
Vincent Székesi. Postupne sa
rozrastala aj redakcia, v polovici sedemdesiatych rokov v nej
pracovalo deväť ľudí. V tomto
období sa noviny dostali pod tvrdú kontrolu, dostávali sa do nich
predpísané témy, noviny boli
nezáživné. Po nezhode so šéfredaktorom odchádza A. Hacsi v
roku 1977 do Új Szó, nahrádza
ho Ladislav Borzi a neskôr Jozef
Pálházy. Koncom osemdesiatych
rokov začal robiť v novinách

Igor Antalík, profesionálny novinár, ktorý mal na starosti kultúru a šport. Následne došlo v
roku 1989 k zmene režimu, čo
zasiahlo aj regionálne periodiká, ktoré prestáva štát financovať. Inak to nebolo ani pri Gz/
GH, ktorých vydávanie prevzalo
mesto. V redakcii pracuje Peter
Lebovič, opäť Attila Hacsi, neskôr prichádza Henrieta Hrinková. V roku 1996 mesto predáva
noviny spoločnosti GEMKO. V
roku 2000 Mesto Rimavská Sobota obnovuje vydávanie mestských novín, zaujímavosťou je,
že približne tri roky vychádzajú
na území mesta pod značkou Gemerské Zvesti dvoje novín. Gz a
GH vychádzajú týždenne a sú
predajné. V mestských novinách
od ich znovuzaloženia šéfujú
postupne Jozef Mitter, Igor Antalík, Marta Kanálová, Marian
Kluvanec, János Juhász Dósa.
V GH je šéfredaktorom Attila
Hacsi, Gyula Kovács a neskôr
je poverená vedením GH Marta
Kanálová, ktorá zároveň vedie aj
Gz. V roku 2007 prichádza János
Juhász Dósa, ktorý pracuje v GH
doteraz. V roku 2012, po rozhodnutí mestského zastupiteľstva,
mestské noviny zanikajú, svoju
činnosť obnovujú o tri roky neskôr. Noviny menia formu, stáva sa z nich dvojtýždenník, sú
nepredajné a slovenská aj maďarská časť vychádza spoločne.
Vedúcimi redaktori sa stávajú za
slovenskú časť Jozef Mitter, neskôr Andrea Vörösová a Martin
Ambróz a za maďarskú János
Juhász Dósa.
amb

Pracovníci Gemerských zvestí a Gömöri HÍrlap

Šéfredaktori: Ladislav Bednárik (1968-1971), Árpád Hank (pov. – 1971), Ján Garai (1971-1973), Václav Matucha (1974-1988), Vincent
Székesi (pov. – 1988), Igor Antalík (1988-1990 a 2002-07), Peter Lebovič (1990-94), Attila Hacsi (1990-95 a 2000-05), Henrieta Hrinková
(1995), Jozef Mitter (2001-02), Gyula G. Kovács (2006), Marta Kanalová (2007-2008 a 2011-2012), Marián Kluvanec (2008-2010), János
Juhász Dósa (2007-2012; 2010-2011 vedie aj Gemerské zvesti)
Vedúci redaktori: Juhász Dósa János (2015-doteraz), Jozef Mitter (2015-2016), Andrea Vörösová (2016-2017), Martin Ambróz (2017doteraz)
Redaktori: Zoltán Kovács, Štefan Szántó, Ondriš Vargán, Ladislav Borzi, Jozef Pálházy, Milan Petrovský, Jozef Krnáč, Ernőné Kiss,
Renáta Vašová, Ján Babarík, Katalin Zsélyi, Ágnes Czikora, Gyula Bodzsár, Ottó Farkas, Jozef Čépe, Michal Lichanec, Erzsébet Homoly,
Andrea Dósa, Katarína Kalmárová a Martin Ambróz.
Spolupracovníci: Zuzana Ščurková, Peter Stehlík, Edit Csölle, Zoltán Szászi, Tibor Kovács, Titanilla Bőd, János Csordás, Emese Balázs,
Péter Urbán, Attila Vörös, Miroslav Trenka, Tomáš Sulyok, Dana Vojteková, Lovas Róbert, Attila Gecse, András Kresnye, Helena Urdová.
Grafici od roku 2007: Jaroslav Verlík, Milan Očenáš, Lovas Róbert a Michal Murárik
Tlačiari: Alexander Štefan, Ján Čilík, Bartolomej Tkáč
Šéfredaktori v období rokov 1996-2000: Ladislav Polgári, Katarína Dóbiová, Katalin Bíró, István G. Kovács

Všetkým patrí poďakovanie za ich prácu pre Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap.
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Boli to
zmysluplné roky
Na roky strávené v redakcii GH si spomínam len v
dobrom. Roky 1995-1998 boli plné emócii, nádejí, ale aj uskutočnených činov, naplnených plánov
a predsavzatí a naštastie aj pekných výsledkov a
príjemných chvíľ. Z pohľadu cieľovej skupiny teda maďarského obyvateľstva regiónu a mesta - to
boli roky významné, veď sme si vtedy pripomenuli
1100 rokov našej prítomnosti v Karpatskej kotline
spojené s osadzovaním pamätných stĺpov a tabúľ
a veľkolepými jubilejnými oslavami. Na druhej
strane prežívali sme ťažké obdobie vďaka vtedajšej mečiarovskej politickej garnitúre, ktorá dohnala
Csemadok na pokraj priepasti a borili sme sa s existenčnými problémami. Boli to roky úspešné pre rimavskosobotský šport (postup futbalistov do I.ligy,
historický úspech šachistov – víťaz prvej celoštátnej
ligy a pod.), na plné obrátky fungujúce priemyselné
a potravinárske závody vzbudzovali nádej, skupina
Maduar s platinovou platňou bola práve na vrchole slávy atď. Ešte nebola agónia a nezamestnanosť,
neboli žobráci na námestiach, politické strany sa vo
veľkom sformovali aj v našom okrese, aj kupónová
privatizácia pre väčšinu ľudí znamenala iskru nádeje a mohol by som pokračovať.
Bolo o čom písať, boli úspešné a nádejné iniciatívy
aj zo strany občanov – náš súkromný vydavateľ a
majiteľ tlačiarne Gemko Ján Čilík nám dával voľnú
ruku, nezasahoval do redigovania novín a fungovania redakcie.
Nerobili sme zázraky, ale počas štyroch rokov bola
s novinami všeobecná spokojnosť. Zaviedli sa nové
a stále rubriky, o hodne sa vylepšila grafická stránka
novín a hoci boli počítačová technika a IT technológie, dá sa povedať, ešte v plienkach, úzka spolupráca s tlačiarňou, kde sme v podstate fungovali
vedľa seba pod jednou strechou, dobrá atmosféra
v redakcii a súčinnosť redaktorov a dopisovateľov,
to všetko prispelo k úspechom.
Veľká vďaka z mojej strany patrí okrem majiteľa
a pracovníkov tlačiarne aj mojim blízkym spolupracovníkom Katke Bírovej a nebohému Štefanovi G. Kovácsovi, ako i verným dopisovateľom
T. Danisovi, J. Csordásovi, I. Gaálovi, V. Székesimu,
T. Kovácsovi a ďalším.
Na štyri roky strávené v čele redakcie GH si s odstupom času spomínam s hrdosťou a s veľkým
potešením otváram a ukazujem občas známym,
kamarátom a záujemcom zviazané ročníky z tohto
obdobia.
Laco Polgári – ved.red. GH (1995-98)

Pracovníci
tlačiarne.
V hornom rade
druhý sprava
Zoltán Kovács,
prvý redaktor novín

Emil Jurčiak
typograf, sádzač

Gemerským zvestiam

Slávnostné otvorenie Domu Kultúry v Rim. Sobote

Zaujímavé obdobie
Pracovné obdobie v Gemerských zvestiach bolo zaujímavé, niekedy turbulentné, ale zároveň napĺňajúce. Spoznal som mesto a jeho obyvateľov z rôznych
uhlov pohľadu a mnohí ľudia, s ktorými som sa počas môjho pôsobenia v novinách zoznámil, sú mi
dodnes priateľmi. Celkovo mám dobré spomienky
a držím palce, nech sa „Zvestiam“ darí aj naďalej.
Marián Kluvanec
šéfredaktor GZ (2008-2010)

Povodeň v Rimavskej Sobote v roku 1974

Noviny. Koľko ľudí ich vezme do rúk.
V nich človek človeku niečo odkazuje.
Raz podpichnutie, raz ako pieseň z chóru,
lebo tu sám život život zobrazuje,
iné potešením, iné ranou mu je.
Žite dlho! Ľúbim Vás, Gemerské zvesti!
Do Vás vylievam svoje pocity.
Ten hlavný kritik, ktorý sa nedá preľstiť,
ten hlavný kritik, čitateľ, si Ty.
No sláva patrí všetkým tým,
čo dušu vdýchnu do novín,
veď slovo pritiahne i plaší,
štafetu prevzali od starších
a dnes s ňou bežia ako čas,
čo slovo neberú za skrýšu,
čo svojím múdrym perom píšu,
čo sa to deje vôkol nás.
Marta Brisudová Siváková

www.rimavskasobota.sk
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PRACOVNÁ PONUKA

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
ponúka
voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Vedúci, vedúca Odboru sociálnych vecí a kultúry
Mestského úradu v Rimavskej Sobote poverený –
poverená zastupovaním funkcie

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – zastupovanie počas doby
pracovnej neschopnosti a počas doby čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.
Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.
Základný plat (brutto):
• Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej
triedy a platového stupňa základnej stupnice zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Miesto výkonu práce:
• Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru:
• v zmysle Zákonníka práce v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
• plný úväzok
Stručná charakteristika pracovného miesta - pracovná náplň:
• Zabezpečuje pracovné činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách , zákona č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine, zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
• Riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov Odboru sociálnych vecí a kultúry.
• Riadi a organizačne zabezpečuje činnosť Referátu sociálnych služieb, Referátu riešenia rómskej problematiky, Terénneho sociálneho pracoviska, Oddelenia opatrovateľskej služby, Strediska osobnej hygieny, Nocľahárne a Referátu
kultúry.
• Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym
orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
• V spolupráci s mestskou políciou vykonáva šetrenia v opustených budovách,
kde sa zdržiavajú ľudia bez prístrešia (umiestnenie maloletých detí do ústavnej
starostlivosti).
• V spolupráci s ÚPSVaR v Rimavskej Sobote a s príslušným detským domovom vypracováva Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou a vyhodnotenie úloh plánu sociálnej práce s dieťaťom.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – študijný odbor sociálna práca
alebo sociálna pedagogika
Ďalšie požiadavky:
• prax minimálne 3 roky
• prax v odbore sociálna práca a prax v riadiacej funkcii vítaná
• bezúhonnosť
• znalosť a prehľad v platnej legislatíve pre oblasť sociálnej práce a kultúry
v samospráve
• organizačné a komunikačné schopnosti, profesionálny prístup
• užívateľská znalosť práce s PC a internetom
• zvládanie záťažových situácií
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
• písomná koncepcia alebo návrh riadenia činnosti uvedeného odboru
• 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 osobného
pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „Pracovná ponuka - Odbor sociálnych vecí a kultúry MsÚ NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote
alebo poštou v termíne najneskôr do 28.09.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ - JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný
pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie
uvedené kvalifikačné predpoklady a stanovené požiadavky a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

PRACOVNÁ PONUKA

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom
ponúka
voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka školského úradu.

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.
Základný plat (brutto):
• Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej
triedy a platového stupňa základnej stupnice zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
• Referent školského úradu nie je odmeňovaný podľa platových taríf pedagogických zamestnancov.
Organizačná štruktúra:
• Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor školstva,
mládeže a športu Mestského úradu v Rimavskej Sobote
Miesto výkonu práce:
• Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru:
• v zmysle Zákonníka práce v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
• plný úväzok
Stručná charakteristika pracovného miesta - pracovná náplň:
• metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárenia riadenia škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
• zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a
ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých úsekoch územnej
samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií orgánov štátnej správy na
orgány územnej samosprávy v zmysle legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok týkajúcich sa oblasti školstva - (zákon NR
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov v z. n.p. a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc MŠVVaŠ SR)
• poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – zameranie učiteľstvo pre
základnú školu
Ďalšie požiadavky:
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
• znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve
• zdravotná spôsobilosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• užívateľská znalosť práce s PC a internetom
• bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace)
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s
prehľadom vykonávanej praxe
• potvrdenie od predošlých zamestnávateľov o dĺžke výkonu pedagogickej
praxe
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni
vzdelania
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v
plnom rozsahu
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „Pracovná ponuka – Referent ŠÚ - NEOTVÁRAŤ“ osobne
do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne
najneskôr do 28.09.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta
MsÚ - JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať
vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a stanovené požiadavky a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
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Chátrajúce silo pred demoláciou ožilo

Vdobnému projektu Ruiny ožil
Rimavskej Sobote vďaka hu-

po roku ďalší schátraný objekt.
Podujatie prinášajúce hudbu na
netradičné miesta sa tentoraz konalo v priestoroch sila bývalého
cukrovaru.

Zásobník cukru sa týči do výšky
26-metrov vedľa nákupného centra
a tvorí akýsi kontrast medzi starým
a novým. Areál čoskoro zmení majiteľa a zrejme ho čaká demolácia.
Uskutočnil sa tu teda prvý a zároveň
posledný koncert. Ako uviedli organizátori podujatia, silo navštevovali
len s umelcami vystupujúcimi na
festivale Ruiny, aby obohatili ich
pobyt v regióne. Verejné podujatie
tu plánovali organizovať až v nasledujúcom roku, no počas príprav na
demoláciu by to už nebolo možné.

O prvé vystúpenie pred približne
stovkou návštevníkov sa postarali hudobníci Julo Fujak, Gabriela
Vermehlo a Jan Kavan, ktorí v sónicko-hudobnom predstavení nazvanom Zvuková socha sila (zvonka
dnu a nahor von) premenili silo a
jeho prostredie na zvukovú sochu.
Zvuky zo štyroch svetových strán z
okolia objektu snímali a prenášali do
jeho vnútra, kde sa postupne všetko,
čo bolo naporúdzi, rozoznelo a stalo súčasťou priestorovo-hudobnej
improvizácie. Ďalšiu vystupujúcu, fínsku vizuálnu umelkyňu Veeru Lohnivu, ktorá pôsobí najmä v
oblasti performance a video artu,
zaujala v sile absencia horizontu.
„Vojdete do vnútra a hoci vidíte zem
i nebo, no nevidíte horizont. Zem je
tak možné vnímať ako symbol tela,
nebo ako symbol mysle. Takto sa z

miesta stáva bod spojenia,“ uviedla
umelkyňa. Pre silo vytvorila špecifické vystúpenie, ktoré dokončila na
mieste pred samotným podujatím.
Ian Mikyska sa v sile predstavil vo
dvoch polohách. V prvej časti pomocou elektromagnetických vibrácií rozoznieval kovové struny
bandža, na ktoré aplikoval rôzne
kovové a drevené objekty. V druhej
zapojil do vystúpenia aj návštevníkov, ktorých previedol improvizovanou skladbou, do ktorej sa publikum
zapojilo vydávaním vlastných tónov. Ian Mikyska je skladateľ, ktorý

V Dome kultúry otvorili výstavu
Aranymetszés – Zlatý rez

pod názvom
V ýstava
Ganevia.

Aranymetszés – Zlatý rez je k videniu v priestoroch Galérie

Vernisáž výstavy prebehla 5. septembra, slávnostné otvorenie si nenechalo ujsť množstvo
zvedavcov. Predstavujú sa na nej diela, ktorých autormi sú výtvarníci rimavskosobotského
klubu maliarov Aranymetszés – Zlatý rez a účastníci výtvarného sympózia v Ceredi. Celkovo
je tu k videniu 44 obrazov od 27 autorov zo Slovenska, Maďarska i Rakúska. Výtvarný klub
Zlatý rez usporiadal v Rim. Sobote druhú výstavu, prvá sa konala asi pred polrokom v tunajšom Hviezdnom dome (Csillagház). Pre sympózium v Ceredi to bola v poradí už 21 výstava.
Tábora, ako sympózium tiež nazývajú, sa zúčastňujú aj výtvarníci zo Slovenska, ktorí svoje
nadšenie premietli pred dvoma rokmi do založenia výtvarný klub Aranymetszés – Zlatý rez.
Ako uviedol kurátor výstavy Cene gál István, zvláštnosťou tábora a klub je to, že sa väčšinou
prelínajú, takmer všetci členovia klubu sú účastníkmi tábora v Ceredi.
V tábore sa venujú predovšetkým olejomaľbe. „Prvým dojmom pri vstupe na výstavu je
optimizmus, bohatosť farieb pôsobí optimistickým dojmom. Keď si všimneme rôzne stránky
týchto diel – harmóniu, súhrn farieb, kompozíciu - zistíme, že keď sú obrazy takto spolu,
posilňuje sa ich účinok,“ priblížil výstavu Cene gál István. Prezradil, že výstavu majú v pláne
prezentovať ešte na mnohých miestach a budú sa usilovať, aby ju videli aj v zahraničí.
V hudobnom programe vystúpil hrou na klavír Horváth Géza. Súčasťou výstavy bola aj ochutnávka vín spoločnosti Gemerprodukt z Valíc. Organizátorom výstavy je občianske združenie
Oxymoron. Finančne ju podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Výstava
potrvá do 11. októbra.
Prvé výtvarné sympózium v Ceredi bolo usporiadané v roku 1998, zúčastnilo sa ho 16 záujemcov. Počas dvadsiatich rokov sa tábor rozrastal, dnes je už medzinárodný a veľmi obľúbený, čo dokazuje aj samotný fakt, že za roky existencie ho navštívilo vyše 200 výtvarníkov.
V tomto roku ich bolo 41 z piatich rôznych krajín. Účastníci tábora tvoria predovšetkým
olejomaľby, ale majú možnosť vyskúšať si aj rôzne iné techniky.
amb, foto: gecse

prevažne pracuje mimo koncertné
sály. Tvorí inštalácie, texty, videá a
performance. Do Rimavskej Soboty
prišiel rovno z bruselskej rezidencie.
Projekt Ruiny, za ktorým sú mladí aktivisti z Gemera-Malohontu, v týchto regiónoch už od roku
2016 upozorňuje na schátralé alebo
opustené miesta. V Rim. Sobote sa
podujatie predstavilo už druhýkrát,
vlani sa konalo v schátranej budove
študentského internátu na Školskej
ulici.
amb

Dáva farbám
život
Turistické informačné

centrum v Rimavskej Sobote pripravilo pre milovníkov umenia výstavu olejomalieb pod
názvom Keď dávam farbám
život.

Výstavu slávnostne otvorili 4.
septembra v priestoroch Radnice mesta aj za prítomnosti autorky malieb Evy Ševčovičovej
, ktorá sa narodila sa v Rim. Sobote. Momentálne pracuje ako
opatrovateľka v Rakúsku, má krásnu rodinku a prácu, ktorú miluje.
Ako autorka prezradila, maľovaniu sa venuje odmalička, najprv tvorila obrazy tužkou, vodovými farbami a neskôr i temperami. Približne pred pätnástimi rokmi sa začala venovať maľovaniu olejom, túto
techniku má najradšej a venuje sa jej doteraz. „Maľovanie sa stalo
mojou skutočnou vášňou, svetom, ktorý mi dovoľuje utiecť do sveta
krásy, pokoja a lásky. Do raja, ktorý potom maľujem, aby som ďalej
odovzdala šťastie, ktoré cítim, keď dávam farbám život. Každý obraz je kúsok môjho sveta a svet jasá šťastím,“ uviedla E. Ševčovičová, ktorá nachádza inšpiráciu všade okolo seba. Ako ďalej prezradila, v Rimavskej Sobote vystavuje vôbec po prvýkrát, no v minulosti
mohli jej obrazy vidieť ľudia na dvoch výstavách v Rakúsku. „Na
svoju prvú výstavu v malej rakúskej reštaurácií Wienerwald spomínam naozaj s vďakou a slzičkou šťastia, keďže som ako Slovenska
v zahraničí zožala príjemný úspech a z mojej výstavy sa pár kúskov
aj predalo,“ povedala autorka. „Som vďačná, že sila v mojich rukách
mi ešte dovoľuje maľovať a svoje diela, ktoré vznikali a boli mojou súčasťou, môžem ukázať práve vo svojom rodnom meste. Som
vďačná, že mi turistické informačné centrum zorganizovalo takúto
výstavu a prišlo toľko ľudí, s čím som nepočítala,“ uzavrela E. Ševčovičová.
Výstavu bude v priestoroch Radnice mesta nainštalovaná do konca
septembra.
amb
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RIADKOVÁ INZERCIA:
20. – 24. september Po čom muži túžia
20:00
95 min., MP od 12r., vstup: 5 €
št. – po.
Komédia 		
Česko

Pivnica		
27.-30. september
št.,pi. o 18:00
114 min., MN, vstup: 5€
so., ne. o 19:30 Dráma Slovensko/Rusko

21. – 22. september Srdcoví rebeli
18:00
104 min., MP od 12r., dabing, 5€
pi. – so.
Komédia/Dráma
Nemecko

27.-28. september Hell Fest: Park Hrôzy
20:00
100 min., MN, titulky, vstup: 5€
št., pi.
Horor		
USA

Kubko hrdina		
23. september
17:30
93 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný
Island/Belgicko
ne.

29.-30. september
Piadinôžka
17:30
96. min., MP, dabing, vstup: 5€
so., ne.
Animovaný/Komédia
USA

• Kúpim

chatku na samote v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec,
Poltár. Tel.: 0948 506 360			
GZ-61/18

• Ranč stará teheleň – reštaurácia v Sučanoch okr. Martin, prijme
do zamestnania s nástupom ihneď kuchára/ku, pomocnú silu do
kuchyne a čašníka/ku.
Základná mzda od 800-1000 eur, ubytovanie a strava zdarma.
Tel. kontakt: 0905 205 476, mail: ranc@rancstaratehelen.sk GZ-64/18

36. Gemersko – malohontský jarmok

Zubný lekár

22. a 23. septembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Štovčík, Športová 3, Rim. Sobota, tel.: 56 27 353
29. a 30. septembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Judita Illéšová, OZS , Ul. Mieru 246, Jesenské, tel.: 56 98 537

Spomienka
S hlbokým žiaľom v srdci sme
si 18. septembra pripomenuli
2. výročie úmrtia

Vážení občania a podnikatelia !
Mesto Rimavská Sobota v dňoch 28. a 29. septembra 2018
usporiada 36. Gemersko – malohontský jarmok, na ktorý Vás
srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude
sústredený rozličný spotrebný tovar, ľudovoumelecké predmety,
ako aj občerstvenie. V prípade záujmu podnikateľov
o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať
na tlf. č. 047/5604665, príp. 047/5604685.
Povolenia sa vydávajú od 28. augusta 2018.

Pozvánky:

Jolky Styavinovej
(rod. Veres)

Manžel s rodinou

GZ-65/18

Spomienka
Dňa 19. septembra uplynie 10 rokov, čo nás
náhle a bez rozlúčky opustil náš milovaný
syn, manžel a otec

Ing. Valacsay Ferko
(Rimavská Sobota)

GZ-66/18

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku
Smútiaca rodina

Spomienka
Dňa 5. septembra 2018 uplynul rok od
úmrtia nášho milovaného otca, starého otca

Ladislava Molnára
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku, ďakujeme.
GZ-67/18

Dcéry Katka a Monika s rodinami

Oznam

V prípade, ak máte dieťa nad 16 rokov veku , pre účely trvania
nároku na prídavok na dieťa je potrebné doložiť potvrdenie
o návšteve školy tohto dieťaťa v školskom roku 2018/2019 na Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, ul. Čerenčianska
18 bezodkladne, najneskôr v termíne do 28. septembra 2018.
Tlačivá potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
a tiež na www.upsvar.sk
Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Martin Ambróz,
martin.ambroz@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Lukostrelci na majstrovstvách sveta v Rakúsku
sa v Rakúsku konali Maj2.-8.septembra
strovstvá sveta v 3D lukostreľbe.

Z nášho pohľadu išlo v tejto sezóne o vrcholové podujatie. Bola to možnosť porovnať si
svoje kvality v širšom meradle s lukostreleckou špičkou z celého sveta - od Austrálie až po Švédsko. Rimavskosobotskí lukostrelci na domácich pôdach napredujú, preto
mali šancu ukázať sa aj na MS, na ktorých
bol limitovaný počet 650 strelcov.
Tábor bol zriadený v strede mesta Moosburg a trate na okraji okolitých lesov a lúk.
Strieľalo sa tri dni za sebou, od pol deviatej
ráno do šiestej večer, potom nasledoval jeden
deň voľna. V sobotu sa vo finále stretli najlepší
šiesti v každej kategórii a večer prebehlo očakávané vyhodnotenie.
Rimavskosobotskí lukostrelci sa umiestnili
nasledovne:
Stella Nagyferencz - Majsterka sveta - prvé
miesto v kategórii Hunter mini
Henrietta Nagyferencz - Majsterka sveta - prvé
miesto v kategórii Hunter kadett
Tibor Lévay - Vicemajster sveta - druhé miesto
v kategórii Hunter veterán
Ladislav Nagyferencz - 6. miesto v kategórii
Hunter senior
Michal Feledy – 10. miesto v kategórii Hunter
senior

Pozvánka
Pri príležitosti 50. výročia vzniku ženského
volejbalu pri VK Slovan Rimavská Sobota sa
uskutoční XVII. ročník volejbalového turnaja
O pohár primátora Rimavskej Soboty JUDr.
Jozefa Šimka.
Turnaj sa uskutoční 22. septembra od 9:00
hod. v športovej hale Základnej školy M. Tompu na sídlisku Západ. Zúčastnia sa ho partner-

Pre všetkých z nás to bol zážitok na celý život.
Získali sme cenné skúsenosti, nabrali sme rozumy od našich protivníkov, ktoré, dúfame, v
budúcnosti patrične zužitkujeme. Gratulujeme
všetkým medailistom. Napriek skromným podmienkam sme dokázali dosiahnuť relevantný
úspech. Až do očí bijúca bola dominancia východných krajín (Maďarsko, Slovensko, Česko)
na medailových umiestneniach.
Ďakujeme našim sponzorom: MsÚ Rimavská
Sobota, VERCAJCH centrum s.r.o Zvolen,
GOBAKO Košice, Radovan Ceglédy, Béla Majerčík podnikateľ a AGROSOLUM.
Tibor Lévay, LK Bašta
ské družstvo z Miškovca, prvoligové družstvá z
Prešova, Rim. Soboty a Brusna a juniorky z Poltára. Vstup je zdarma. Všetci sú srdečne vítaní.
Po skončení turnaja si bývalé aj terajšie hráčky
na spoločnom posedení pripomenú 50. rokov
úspešného účinkovania družstva žien a mládeže
v jednotlivých súťažiach.
Turnaj sa koná pod záštitou primátora Rim. Soboty Jozefa Šimka, Roľníckej spoločnosti Bottovo, a.s. a ZŠ M. Tompu v Rim. Sobote. amb

Súťaž lodných modelárov
septembra sa na Kurinci
8. a 9.– Zelenej vode uskutočnili

Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov a IV. ročník memoriálu dlhoročného
modelára Ondreja Mišáka.
Súťažilo sa v sekcii NS a M podľa pravidiel Naviga 2017. Na Majstrovstvách
Slovenska v sekcii NS sa súťažilo v súťažných kategóriách F2 – A, B, C – seniori, F4 A, C – seniori, F4 A – juniori a DS. Vo IV. ročníku Memoriálu Ondreja
Mišáka sa súťažilo v kategóriách F4 – ženy, juniori, F4 – A, C – seniori, F2 – A,
B, C – seniori a DS. Novinkou boli nočné jazdy. Každý súťažiaci mohol súťažiť
s jedným osvetleným modelom. Kurineckú vodu brázdili maketové lode rôznych
zvučných mien. Súťažiaci z modelárskych klubov zo Slovenska /MK Stupava,
KLOM Bojnice, RC Comorra Komárno, KLOM Galanta, Model klub Rimavská
Sobota, RC klub - Team Rimavská Sobota, MK Nová Dedina, RC AMK Banská
Bystrica, Mima Model Team Banská Bystrica / a z Maďarska /Ózd, Miškolc,
Gyomaendröd/ si počas dvoch dní zmerali svoje sily.
Podľa pravidiel NAVIGA rozhodcovia hodnotili statické zhotovenie modelov
(kvalitu a vzhľad) a plavbu lodí na náročnej trati vo vode v troch súťažných kolách. Veľmi dobre sa darilo aj domácim pretekárom, ktorí obsadili popredné miesta. Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov sa uskutočnili pod záštitou ZMoS.
Podujatie podporili: Mesto a Technické služby Rimavská Sobota, JUVAMED s. r.o.,
Naša Sobota o. z., obec Rimavské Janovce, Model centrum Zvolen, INEXA, s. r. o.
interiérové štúdio Rimavská Sobota, Markízy s. r. o, markízy a tieniaca technika
Rimavská Sobota . O stravu pre všetkých účastníkov sa postaral šéfkuchár MUDr.
Ivan Juršík, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.
Zdroj: Centrum voľného času Relax

Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská
Sobota
6. kolo 8. 9.
MŠK Rimavská Sobota – MFK Ružomberok B 1:3 (0:0)
Góly domáci: 50. Jass, Rozhodovali: Oružinský,
Považan, Maslen, 270 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulić, Lupták
- Spasojevič (51. Kočiš) – Fajčík (82. Kuridze),
Jass, Václavík, Kalmár, Kočijaševič, Kováč, Jankovič, Vasilko.
7. kolo 15. 9.
MŠK FOMAT Martin – MŠK Rim. Sobota 1:4 (1:2)
Góly RS: 2 Lupták, Jass, Rozhodovali: Faber,
Šimko, Krahulec, 180 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulič, Lupták,
Spasojevič, Fajčík - Jass (88. Balog), Václavik,
Kočijaševič – Kuridze (68. Kováč), Jankovič,
Vasilko

Ďalší program MŠK Rim. Sobota
8. kolo 22. 9. o 15:00 hod.
MŠK Rim. Sobota – MFK Žarnovica
9. kolo 30. 9. o 15:00 hod.
TJ Družstevník Lipt. Štiavnica - MŠK Rim. Sobota

Viktória Gémešiová
majsterkou Európy

sa v ďalekej stovežatej
5.-7.júla
Prahe konal 15. ročník maj-

strovstiev Európy v mažoretkovom
športe. Praha sa v tých dňoch „zaplnila“ mažoretkami, ktoré odsúťažili
vyše 755 choreografií. O európske
prvenstvo prišli zabojovať aj mažoretky Tina z Bratislavy.
Slovensko reprezentovali v troch kategóriách – Sólo baton senior (Alena
Hanzenová), Sólo 2 baton senior (Viktória Gémešiová) a Trio baton senior
(Viktória Gémešiová, Nancy Soboličová, Alena Hanzenová). Konkurencia bola veľká, v kategórií Trio baton senior si zmerali sily s 25timi súbormi z celej Európy. Ale ako sa hovorí, „ťažko na cvičisku
– ľahko na bojisku“... Tiny opäť nesklamali a v obrovskej konkurencii
sa stali majsterkami Európy!
Titul im právom patrí, pretože svoju choreografiu zatancovali podľa
svojich predstáv a bez jediného pádu paličky, a tak predbehli svoje
súperky skoro o jeden celý bod.
Samozrejme, nie je to jediný úspech, ktorým sa môžu pýšiť. V kategórií Sólo baton senior si Alena Hanzenová vybojovala titul II. vicemajsterky Európy a v kategórií Sólo 2 baton senior Viktória Gémešiová
obsadila 4. miesto. Všetky choreografie boli odsúťažené takmer podľa
predstáv, preto sme na mažoretky veľmi hrdé a hlavne vďačné skvelej
trénerke Mgr. Martine Kurilovej, ktorá ich striktne pripravovala počas
celej súťažnej sezóny.
Zdroj: Mariana Gémešiová
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