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Na margo
uplynulých dní

Hmenať, že som

Zľava: Július Gembický, primátor Rim. Soboty Jozef Šimko a Attila Hacsi

Gemerské zvesti
oslávili polstoročnicu

zvesti a Gömöri Hírlap si v tomto
Gemerské
roku pripomínajú 50. výročie pôsobenia v

okrese. Pri tejto príležitosti sa na radnici mesta v Rim. Sobote uskutočnilo spomienkové
stretnutie s bývalými i terajšími pracovníkmi
novín.
Hostí prijal primátor mesta Jozef Šimko. Ten
okrem iného vo svojom príhovore pripomenul
vznik GZ/GH, ktoré boli spočiatku celookresným
týždenníkom a po roku 1989 mali rôzne podoby
i vydavateľov. Jozef Šimko v závere svojho príhovoru poprial, nech aj naďalej fungujú v meste
polstoročné noviny, obľúbené Gemerské zvesti a
Gömöri Hírlap.
Prítomným sa prihovoril aj bývalý dlhoročný redaktor GH Attila Hacsi a publicista, komentátor
a niekdajší predseda Slovenského syndikátu novinárov Július Gembický, ktorý začínal svoju
bohatú novinársku púť práve v týždenníku Ge-

merské zvesti. Ako poznamenal, noviny sa stali
pre neho akýmsi odrazovým mostíkom v jeho
neskoršej bohatej publicistickej práci.
Počas stretnutia primátor Jozef Šimko ocenil 28 bývalých aj terajších pracovníkov za
ich prácu pre GZ/GH a odovzdal im ďakovný
list a vecný dar. Tie si prevzali Anna Hacsiová,
Attila Hacsi, Mária Kosecová, Milan Petrovský, Katarína Zsélyiová, Katarína Dóbiová,
Ottó Farkas, Jozef Mitter, Erika Pavlíková, Róbert Lovas, Andrea Vörösová, János Juhász
Dósa, Martin Ambróz, Ladislav Polgári, Attila
Gecse, Jozef Pupala, Ján Forgon, Attila Rábely, Erzsébet Pósa Homoly, Zoltán Cziprusz,
János Csordás, Marta Brisudová Siváková, Martina Oštrom Mareková za Gemersko-malohontské múzeum, Ágnes Czikora, Ilona Bánová, Ján
Čilík, Edit Csölle, Július Gembický.
amb, foto: Kresnye

neď na úvod musím poznabol vždy, a
aj teraz som, zástancom zahraničnej politiky maďarského premiéra Viktora Orbána. Bol mi
sympatickým už pre jeho lásku
k futbalu, ktorý aj dokonca hral
na druholigovej úrovni. Stotožňujem sa s ním aj v súčasnosti pre jeho odhodlanie
brániť hranice svojho štátu – a tým aj hranice Európy – pred prívalom imigrantov.
A čo hľadá V. Orbán v tejto rubrike? Snažím sa to
vysvetliť, aj keď kto nechce, aj tak to nepochopí.
Bývalý Dzurindov minister financií Ivan Mikloš totiž uviedol na stránkach istého denníka zaujímavé
myšlienky.
V súvislosti s maďarským zákonom o dvojitom
občianstve hovorí I. Mikloš, že si tým Orbán vyrába nových občanov a voličov z osôb žijúcich na
území iných štátov. Dá sa to aj takto chápať, ale na
mieste je aj otázka, prečo 100 ročná teta, Maďarka
žijúca na území Slovenska, nemôže ostať občanom
aj Slovenskej republiky, keď požiadala o maďarské
občianstvo. Môj vnuk – Slovák, ktorý sa narodil
slovenskej matke v Taliansku – automaticky dostal
talianske občianstvo a o pár mesiacoch na požiadanie obdržal aj slovenské. Takže spolu s matkou majú
dvojaké. A nie je v tom žiaden problém, dokonca
dcéra chodí domov pravidelne aj voliť.
Druhá Miklošova téma sa týka Orbánom podporovanej výstavby štadiónov aj na Slovensku. Dokonca
si vraj tak značkuje územie a maďarská vláda sa
týmto spôsobom snaží ovplyvňovať Maďarov žijúcich na Slovensku. No v tomto prípade je na tom
niečo aj pravda, pretože aj my na vlastnej koži cítime, ako taká háklivá otázka, akou je rekonštrukcia
rimavskosobotského štadióna za peniaze maďarskej
vlády a následne vytvorenie maďarsko-slovenskej
futbalovej akadémie, rozdeľuje rimavskosobotskú
spoločnosť. A keďže sa tak deje pred komunálnymi
voľbami, je táto téma viac ako citlivá. Položme si
však aj v tomto prípade protiotázku. Prečo slovenská vláda spolu aj so Slovenským futbalovým zväzom neposkytuje na výstavbu futbalových štadiónov od Nitry po Košice také výhodné podmienky,
aby si Orbán na tomto území ani nemohol kopnúť
do lopty ?
Takže tá pomyslená lopta je v skutočnosti na slovenskej strane ihriska. Zamyslieť by sa nad tým
mala hlavne slovenská vláda a venovať tomuto
regiónu tiež patričnú pozornosť...

www.rimavskasobota.sk

2

Nedopusťme Domov mládeže ďalej chátrať !

budovu Domova mládeže na Školskej ul. naša samospráva, teda
Bývalú
mesto, získala do majetku na základe dohody a následnej zámennej
zmluvy s VÚC BBSK. Budovu sme získali výmenou za pozemky nachádzajúce sa pod štátnymi cestami v našom meste.
Budova však naďalej chátra a znehodnocuje juhovýchodnú časť mesta.
V nejednom prípade sa naša mestská polícia snaží riešiť bezdomovcov, ktorí sa tam pravidelne striedajú a budovu ďalej znehodnocujú. Práve z uvedených dôvodov sme sa vo vedení mesta rozhodli, že sa budovu pokúsime
zrekonštruovať a nájsť vhodné riešenie na jej ďalšie využitie.
Uvažovalo sa nad prebudovaním celého areálu na „ Domov dôchodcov“,
o prebudovaní budovy na nové byty pre mladé rodiny s deťmi, ale uvažovalo sa aj o iných alternatívach.
Nakoľko z rôznych fondov nebolo možné na základe jednotlivých výziev získať na rekonštrukciu finančné prostriedky, rozhodli sme sa, že sa
pokúsime osloviť jednotlivé firmy, ktoré by
nám budovu zrekonštruovali a prebudovali
na byty pre mladé rodiny s deťmi. Tu však
treba poznamenať, že za posledné roky sa
neobjavila žiadna výzva na prestavbu tejto budovy napr. na domov dôchodcov. Na
základe tejto aktivity vedenia mesta sme
zároveň oslovili niekoľko stavebných firiem, ktoré sú ekonomicky tak silné, že by
dokázali zo svojich finančných prostriedkov
vykonať prestavbu budovy. Ide o celkovú
sumu približne 6,5 mil. eur. Na naše prekvapenie sa v letných mesiacov tohto roka
prihlásili dve firmy, ktoré ponúkli prestavbu foto: gecse
budovy na byty pre mladé rodiny s deťmi. Rokovali sme s nimi a ich predstava je taká, že by budovu odkúpili, zrekonštruovali zo svojich zdrojov
a následne na základe vopred uzavretej zmluvy – budúcej zmluvy - by
budovu odpredali späť pre mesto. Na základe uvedených rozhovorov a na
základe toho, že o prestavbu budovy na byty pre mladé rodiny s deťmi prejavili záujem dve firmy, sme sa vo vedení mesta rozhodli, že budovu dáme
znalecky ohodnotiť. Stalo sa. Budova má v zmysle znaleckého posudku
hodnotu 465 394 eur. Na základe týchto informácií a na základe toho, že
máme dvoch záujemcov na odkúpenie a následné prebudovanie budovy, vo
vedení mesta, ako aj na mestskej rade sme sa dohodli, že v zmysle zákona
vypíšeme verejnú obchodnú súťaž na predaj budovy s tým, že firma, ktorá
budovu odkúpi, ju prebuduje na byty pre mladé rodiny s deťmi a my ako
mesto už zrekonštruovanú budovu odkúpime späť. Pripravili sa podmienky verejnej obchodnej súťaže v prvom rade s tým, že budovu a následnú
rekonštrukciu môže vykonať firma, ktorá za budovu poskytne najvyššie finančné prostriedky. Samozrejme, do tejto súťaže sa môžu prihlásiť i ďalšie

Vyhodnotili súťaž o najkrajší
balkón a predzáhradku

stavebné firmy, ktoré sú ekonomicky tak silné, že dokážu odkúpiť a následne zrekonštruovať budovu. Pre zaujímavosť je potrebné poznamenať, že v
zmysle štúdií sa v budove vybuduje celkom 132 jedno, dvoj a trojizbových
bytov. Finančné prostriedky na odkúpenie budovy mesto plánuje získať
zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tu je nutné poznamenať, že 55 % z
celkovej ceny stavby mesto získa na základe Uznesenia Vlády SR ako nenávratný finančný príspevok a zostatok, teda 45 %, ako bezúročnú pôžičku,
ktorú občania, ktorí sa nasťahujú do novozrekonštruovaných bytov, budú
splácať prostredníctvom MsBS po dobu 30 rokov, po ktorej sa byty dostanú
do ich vlastníctva.

Poslanci, Štefan Baláž, Zoltán Bán, Miroslav Bitala, Ján Čeman, Zsolt Főző, Ivan Hazucha, Robert Kuvik a Július Sojka
tento návrh stiahli z rokovania!

Je smutné, že niektorí poslanci zámer
mesta, ale aj zámer mestskej rady, nepochopili, alebo nechceli pochopiť, a na návrh poslanca Jána Čemana bod „Návrh na
odpredaj bývalej budovy Domova mládeže,
ul. Školská v Rimavskej Sobote – prestavba
na byty pre mladé rodiny„ stiahli z rokovania.
Páni poslanci, teda tí, ktorí hlasovali za
stiahnutie tohto bodu z rokovania, si zrejme
neuvedomujú, že s tou budovou treba niečo
robiť. Je tu príležitosť na predaj a následné odkúpenie už zrekonštruovanej budovy
pre mesto, kde budeme mať možnosť poskytnúť nádherné prerobené jedno, dvoj i trojizbové byty pre mladé rodiny s deťmi. Neuvedomili si, že je tu možnosť zrekonštruovať jednu starú
schátralú budovu bez toho, že by nás to ako mesto stálo čo len cent. Neuvedomujú si, že na mestskom úrade máme viac než 80 žiadostí od mladých
ľudí, ktorí majú záujem o byty v našom meste a zároveň si neuvedomujú, že
takto, bez jediného centu, sme mohli zrekonštruovať a upraviť jednak budovu, ale i jej okolie, vybudovať tam parkovacie priestory, a tým skrášliť
i túto časť nášho krásneho mesta.
Nuž, čo na to povedať na záver. Nech si o tom urobí obraz každý čitateľ
a občan sám.
Tento návrh v záujme občanov mesta Rimavská Sobota opätovne predložím na októbrovom mestskom zastupiteľstve a verím, že po tomto článku
poslanci, ktorí hlasovali za stiahnutie tohto bodu z rokovania, zmenia názor
a podporia svojím hlasom obnovu a rekonštrukciu tejto schátralej budovy.
Jozef Šimko,
primátor mesta

1.

2.

ktorá je súčasťou programu Gemersko-malohontského jarmoku
S úťaž,
už 19 rokov, prebieha počas letných mesiacov. Počas tohto obdobia

pracovníci Oddelenie stavieb, poriadku, životného prostredia a dopravy,
ktoré patrí pod oddelenie rozvoja mesta na MsÚ, na území priebežne sledujú balkóny a predzáhradky. Svoje tipy na pekné a zaujímavé balkóny
a predzáhradky mohli posielať aj občania. Do užšieho výberu sa napokon 2.
dostalo 28 balkónov a 19 predzáhradiek, ktoré hodnotila porota zložená
z pracovníkov sekretariátu primátora, sekretariátu prednostu a odboru rozvoja mesta. Súťaž slávnostne vyhodnotil počas Gemersko-malohontského
jarmoku viceprimátor mesta Ladislav Rigó. Majitelia najkrajších balkónov
a predzáhradiek si z jeho rúk prevzali vecné ceny, kvety a diplom s menom
a vyobrazeným balkónom alebo predzáhradkou.
Najkrajší balkón:
1.miesto – rodina Mitterpachová, Malohonstká 22/9 1.
2. miesto – Anna Bokorová, Malohontská 1538/35
2. miesto – Janka Krokavcová, L. Svobodu 1680/18
3. miesto – Veronika Szabópálová, Daxnerova 38/4
Najkrajšia predzáhradka:
1.miesto – rodina Rojíková, Vyšná Pokoradz 76
2.miesto – rodina Kóšiková, Tomašovská 1221/8
3.miesto – rodina Juhászová, Žánovská 31

3.

2.

3.

amb
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Poslanci o pozemkoch
pod cintorínom i tretej zmene rozpočtu
V zasadačke bývalého župného domu prebehlo 25. septembra zasadnutie rimavskosobotských poslancov.
V úvode rokovania prešli niektoré
poslanecké návrhy a z rokovania bol
stiahnutý bod týkajúci sa schválenia
zmluvy o spolupráci medzi mestom
a Borsodsport Invest, ako aj návrh na
odpredaj a výstavbu bývalej budovy
domova mládeže na Školskej ul. na
byty pre mladé rodiny. Pridaný bol
bod týkajúci sa opravy a asfaltovania chodníka pri ZŠ P. Dobšinského
na Dobšinského ul.
Pozemky pod cintorínom
V majetkovoprávnych otázkach
najviac rezonoval návrh na výkup
pozemkov pod cintorínom v mestskej časti Bakta. Ten sa nachádza
na nevysporiadaných pozemkoch a
nakoľko nemá správcu, pochovávanie sa tam uskutočňuje živelne a bez
prevádzkového poriadku, čo nie je v
súlade so zákonom o pohrebníctve.
Keďže mesto nie je vlastníkom týchto pozemkov, bolo potrebné pristúpiť k ich postupnému usporiadaniu.
Zo 134 spoluvlastníkov pozemkov
je 82 známych, z nich vyše polovica
žije priamo v Rim. Sobote, 42 % žije
mimo mesta a 3% mimo Slovenska.
Výmera pozemkov známych spoluvlastníkov je 6450 metrov štvorcových. Na vlaňajšom verejnom
hovore v Bakte sa mesto zaviazalo,
že pozemky vykúpi. Aj mestská rada
odporučila primátorovi riešiť majetkovoprávne vysporiadanie týchto
pozemkov a na základe toho mesto
postupne oslovilo všetkých žijúcich
spoluvlastníkov. Z nich 44 dalo súhlas na užívanie pozemkov – 17
navrhli výkup pozemkov, 10 výpožičku, 6 darovanie a 11 uzatvorenie
nájomnej zmluvy. Do pléna mestského zastupiteľstva sa dostal návrh na odkúpenie pozemkov od 18
spoluvlastníkov v celkovej výmere
1435,84 metrov štvorcových v cene
8,67 eur za jeden meter štvorcový
a prijatie daru od troch spoluvlastníkov vo výmere vyše 59 metrov
štvorcových, ktorý poslanci jednohlasne schválili.

Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o nakladaní a hospodárení s mestskými lesmi a správu o
stave mestských lesov po ukončení
nájmu spoločnosťou LES KORP,
s.r.o.
Bez väčších problémov prešiel návrh na zmenu štatútu mesta, ako aj
návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku komisií MsZ.
Tretia zmena rozpočtu
Jednomyseľne bola prijatá tretia
zmena rozpočtu. Navrhovanou zmenou sa zvýšili celkové príjmy na 17
874 131 eur a celkové výdavky na
17 873 647 eur. Po tretej zmene je
rozpočet prebytkový vo výške 484
eur. Poslanci zároveň schválili navýšenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na obnovu
miestnych komunikácií o 100-tisíc
eur na 450-tisiíc eur a zníženie použitia finančných prostriedkov z
rezervného fondu na revitalizáciu
mestskej záhrady o 15-tisíc na 95-tisíc eur a na kontajnerové triedy v ZŠ

M Sobota
esto

a MŠ na Dúžavskej ceste o 85-tisíc
eur na 15-tisíc eur.
V ďalšej časti bolo schválené predĺženie čerpania kontokorentného
úveru do 30. septembra 2023 vo výške 200-tisíc eur. Ako vysvetlil Miroslav Bielak, poverený vedúci ekonomického odboru, ide o povolené
prečerpanie finančných prostriedkov
na bežnom účte, ktoré mesto využíva na preklenovanie obdobia, kedy
ešte nemá na účte peniaze z podielových daní, hlavne na začiatku roka.
V tomto roku bolo mesto čiastočne v
mínuse len raz, a to prvých osem dní
v januári, zaplatilo úroky vo výške
16,33 eur.
Financie na šport a kultúru
Na návrh predsedu komisie mládeže a športu MsZ Zsolta Főzőa
boli schválené dotácie pre športové
kluby a kultúrne subjekty. Športové
kluby dostanú spolu 4600 eur, z nich
pôjde 500 eur Klubu priateľov koní
a rekreačného jazdenia Kurinec,
600 eur tenisovej akadémii, 2500

eur VK Slovan Bratislava a 1000
eur kolkárskemu klubu. Zo 4100
eur pre kultúrne subjekty pôjde 300
eur Spoločnosti Lajosa Pósu, 1200
eur Spoločnosti Rimavská Sobota
a okolie, 1100 eur Reformovanej
kresťanskej cirkvi a 1500 eur Gemersko-malohontskému muzeálnemu spolku.
Jednohlasne prešiel výsledok hospodárenie mesta a monitorovacia
správa programového rozpočtu za
prvý polrok 2018, správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
druhý štvrťrok 2018 i kontrola plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva za prvý polrok
2018. Na základe návrhu poslancov
Z. Cziprusza, F. Tótha, A. Zsóriovej
a T. Slivu uložilo zastupiteľstvo zaradiť do zoznamu asfaltovaných ulíc
na tento rok opravu a asfaltovanie
chodníka na Ul. Dobšinského, ako aj
vybudovanie chodníka od bytovky
White House po Ul. Dobšinského.
amb, foto: gecse

Hľadáme názov pre námestie

Rimavská
sa rozhodlo revitalizovať
námestie pred poštou
s cieľom zatraktívniť
lokalitu a vytvoriť
prostredie, kde by
občania radi trávili
svoj voľný čas. Revitalizácia spočíva v tom, že do námestia sa zakomponuje
viac zelene a zmodernizuje sa. Pribudnú betónové kvetináče, ktoré vytvoria
zelené ostrovy s miestami na osadenie lavičiek, stojany na bicykle a odpadové koše. Asfaltový povrch bude nahradený dlažbou rôznej farby a veľkosti.

K zatraktívneniu určite prispeje aj nová fontána, ktorá bude dominantou námestia a jej účelom bude aj osviežiť a zvlhčiť vzduch v horúcich letných
mesiacoch. Existujúce predajné stánky budú zachované, ale dostanú nové
umiestnenie do jednotného celku a architektonicky budú prepracované do
moderného vzhľadu a rekonštrukciou prejdú aj verejné toalety.
Keďže uvedené námestie nemá názov, vedenie mesta sa rozhodlo uskutočniť
medzi občanmi anketu, aby samotní obyvatelia mesta navrhli, ako sa vynovené námestie bude volať. Žiadame preto občanov, aby najneskôr do 31.
októbra 2018 zasielali svoje návrhy listom na adresu: JUDr. Štefan Szántó,
prednosta Mestského úradu v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 9, alebo na
mailovú adresu: stefan.szanto@rimavskasobota.sk.
red

www.rimavskasobota.sk

4

Kandidáti na post primátora
a poslanca MsZ Rimavskej Soboty
sa konala
17.septembra
prvá schôdza mestskej

volebnej komisie, ktorá zaregistrovala kandidátov na
post primátora a poslanca
mestského zastupiteľstva
v tohtoročných komunálnych voľbách. O post
primátora zabojujú 4 kandidáti, poslancom sa
chce stať 57 kandidátov. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra.
Kandidáti na post primátora
1. JUDr. Jozef Šimko – nezávislý kandidát,
2. Radovan Ceglédy – nezávislý kandidát,
3. Mgr. Viliam Vaš – kandidát politickej
strany KDH,
4. Róbert Zagyi – nezávislý kandidát
Kandidáti na post poslanca MsZ
Volebný obvod č.1
1. JUDr. Eva Bornayová (SMER), 2. Ing. Michal Demeter (SNS), 3. Peter Očovay (Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko), 4. Koloman Demeter (SLOVENSKO DO TOHO!), 5.
Mgr. Svetlana Bornayová (SLOVENSKO DO
TOHO!), 6. Iveta Lukáčková (DOMA DOBRE), 7. Jaroslav Matzenauer (SaS, OĽANO),

8. Marta Kanalová (KDH, SMK), 9. Ing. Ladislav Rigó (KDH,SMK), 10. PaedDr. Attila
Sebők (KDH, SMK)
Volebný obvod č.2
1. Ing. Róbert Kuvik (SMER), 2. Mgr. Erika
Juhászová (SMER), 3. MDDr. Ján Jurkemík,
PhD., MPH., MBA (Progresívne Slovensko),
4. Zoltán Kovács (NOVA), 5. MVDr. Štefan
Tankó (MOST – HÍD), 6. Ing. Barnabáš Kovács (DOMA DOBRE), 7. Ing. Zoltán Bán
(KDH, SMK), 8. Mgr. Zsolt Főző (KDH,
SMK), 9. Bc. Mária Páková (KDH, SMK)
Volebný obvod č. 3
1. Mgr. Gizela Kubačková (nezávislý),
2. Mgr. Lukáš Kvietok (SMER), 3. Mgr.
Ján Čeman, (SMER), 4. JUDr. Štefan Baláž (Národná koalícia), 5. Alexander Bacso
(Progresívne Slovensko), 6. Anna Drugdová (KSS), 7. Mgr. Tibor Figei (Most –Híd),
8. Ing. Roman Vaľo (SaS, OĽANO),
9. JUDr. Andrea Andrášiová (SaS, OĽANO),
10. Ferenc Auxt (KDH, SMK), 11. Ing. František Tóth, PhD. (KDH, SMK)
Volebný obvod č. 4
1. RNDr. Pavel Molnár, PhD. (nezávislý),

2. Ing. Ivan Hazucha (SMER), 3. Ing. Dušan Hlinka (SMER), 4. Pavel Zvara (SNS),
5. Martin Šiška (Kotleba – ľudová strana naše
Slovensko), 6. Mgr. Miroslav Bitala (Progresívne Slovensko), 7. Gabriel Szántó (Most
– Híd), 8. Ing. Július Takáč (Most – Híd),
9. JUDr. Anna Zsóriová (Strana moderného
Slovenska ), 10. Ján Bavala (SLOVENSKO
DO TOHO!), 11. Mgr. Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície –SRK), 12. PaedDr. Július Sojka (SDKÚ- DS), 13. PaedDr. Jaroslav
Bagačka (SDKÚ- DS), 14. Mgr. Roman Slanina (SaS, OĽANO), 15. Attila Halász (KDH,
SMK), 16. MUDr. Peter Juhász (KDH, SMK),
17. Mgr. Viliam Vaš (KDH, SMK)
Volebný obvod č. 5
1. Mgr. Petra Jekimová (Kotleba – Ľudová
strana naše Slovensko), 2. Július Jankovič
(Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko),
3. Csaba Horváth (Progresívne Slovensko),
4. Mgr. Jozef Tóth (KSS), 5. Mgr. Marcela
Bellová (OKS), 6. Mgr. Tomáš Sliva (MOST HÍD), 7. Gejza Ruszó (Strana rómskej koalície
– SRK), 8. Branislav Bukviar (SaS, OĽANO),
9. Ing. Zoltán Cziprusz (KDH, SMK), 10. Júlia Nováková (KDH, SMK)
amb

Nové predmety i úspešné projekty

len niečo vyše mesiaU plynulo
ca, odkedy otvorili svoje brá-

ny školy a školské zariadenie.
Nový školský rok sa rozbehol aj
na tunajších stredných školách,
ktoré sa aj tentoraz zapájajú do
rôznych projektov či aktivít.
Na Strednú odbornú školu obchodu
a služieb v Rim. Sobote nastúpilo v
aktuálnom školskom roku 498 žiakov, vlani to bolo 520 žiakov. Počet
prvákov je 120. Školu čakajú počas prebiehajúceho školského roka
aj niektoré novinky. „Pracujeme
v projekte s Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny na ukončovanie základnej školy pre marginalizované komunity,“ uviedol riaditeľ školy Jaroslav Bagačka. Ako
ďalej povedal, na všetkých troch
budovách školy prebiehajú výrazné
rekonštrukcie a pripravujú otvorenie nových odborov, napr. odbor
inštalatér.

Vyučujú nový predmet

Projekt na zlepšenie vzdelávania informatiky či nový predmet. Aj toto
čaká v tomto školskom roku žiakov Obchodnej akadémie na Ul. K.
Mikszátha, ktorá poskytuje vzdelávanie v oblasti ekonomiky, obchodu
a služieb od roku 1954.

„V tomto školskom roku navštevuje
našu školu 194 žiakov, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s
predchádzajúcim rokom,“ uviedla
riaditeľka školy Blanka Tomčová.
Ako ďalej informovala, do 1. ročníka nastúpilo 56 žiakov, ktorí študujú v odbore obchodná akadémia
s vyučovacím jazykom slovenským
aj maďarským.
Priestory školy a materiálno – technické vybavenie umožňujú moderné vzdelávanie a perspektívny rast
pre žiakov. Teoretické vedomosti
sa podľa slov riaditeľky školy prepájajú s praxou prostredníctvom
spolupráce s rôznymi inštitúciami a
firmami. „Naši žiaci sa zapájajú aj
do rôznych projektov, najčastejšie v
spolupráci s maďarskými školami.
V súčasnosti je škola zapojená do
národného projektu IT Akadémia –
Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý
má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky,“ povedala Tomčová.
Škola každoročne organizuje mnoho aktivít, napríklad Deň finančnej
gramotnosti, Olympijský deň, Veľtrh cvičných firiem a iné. Žiaci majú
možnosť vykonať štátnu skúšku z
písania na počítači a korešpondencie. Ako ďalej Tomčová prezradila,
na posilnenie efektívneho modelu

vzdelávania a prípravy mladých
ľudí pre trh práce a prax sa bude
vyučovať nový predmet aplikovaná
ekonomika.

Odborné stáže v zahraničí

V školskom roku 2018/2019 je na
Strednej odbornej škole technickej
a agropotravinárskej v Rim. Sobote
zapísaných 407 žiakov v osemnástich triedach. Na začiatku školského roka otvorili päť prvých tried v
študijných a učebných odboroch
ako agromechatronik, mechanik
elektrotechnik, technika a prevádzka dopravy, autoopravár, agromechanizátor, cukrár, mäsiar, lahôdkar, technické služby v autoservise
a praktická žena.
„Otvorili sme aj jednu triedu v nadstavbovom štúdiu v odbore strojárstvo a potravinárska výroba,“ uviedol riaditeľ školy Karol Kisantal. Už
piaty rok za sebou na škole úspešne
čerpajú finančné prostriedky z projektu Erasmus +, prostredníctvom
ktorého študenti školy s úspechom
absolvujú odborné stáže v Taliansku, Rakúsku, Maďarsku a Česku.
„Úspešne čerpáme aj finančné prostriedky z akčného plánu na nákup
novej poľnohospodárskej techniky
pre študijný odbor agromechatronik a máme vypracovaný ďalší

projekt z IROPU, vďaka ktorému
zveľadíme materálno-technického
vybavenia
poľnohospodárskych,
potravinárskych a elektrotechnických odborov,“ informoval ďalej K.
Kisantal. Ako následne uviedol, na
škole prebiehajú rekonštrukčné práce sociálnych zariadení v budove
teoretického vyučovania, ako aj na
odbornom výcviku

Školu navštevuje 378 žiakov

Gymnázium Ivana Kraska v Rim.
Sobote navštevuje v tomto školskom roku 378 žiakov, v minulom
to bolo 353 žiakov. „Otvorili sme
dve triedy štvorročného štúdia s
vyučovacím jazykom slovenským
s počtom žiakov 54, jednu triedu
štvorročného štúdia s vyučovacím
jazykom maďarským s počtom žiakov 16 a jednu triedu osemročného štúdia s vyučovacím jazykom
slovenským s počtom žiakov 24,“
uviedla riaditeľka školy Miriam
Szántóová.
Novinkou je projekt Banskobystrická malá školská reforma, pre žiakov
3. ročníka zavádzajú vyučovanie
dvoch predmetov Programovanie a
Genetika, ktoré budú vyučovať odborníci z praxe.
amb
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Minerály, historické remeslá a baníctvo

septembri sprístupnilo Gemersko-malohontské múzeum niekoľko
V výstav
so zaujímavými témami.

Jednou z nich je aj výstava Minerály pod lupou, ktorú v múzeu otvorili 11.
septembra. Výstava prostredníctvom bannerov a vystavených zbierkových
predmetov predstavuje úžasný svet minerálov a krásny svet anorganickej
prírody. Uviedla to Monika Gálffyová, biologička múzea. Cieľom výstavy je
predovšetkým podať poznatky o vzniku, výskyte a základných tvaroch minerálov, podľa čoho je aj výstava členená. „V prvej časti výstavy sú minerály
predstavené podľa ich kryštalografickej štruktúry a takto sú aj usporiadané
vo vitrínach,“ priblížila Gálffyová s tým, že tu môžeme vidieť minerály nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Nechýbajú ani minerály nájdené na
území Gemera-Malohontu, ktorý zastupujú krásne aragonity z Konrádoviec
alebo dolomit z Jelšavy. Nachádza sa tu aj pestrý svet kremeňa, ktorý je
jedným z najznámejších minerálov a má mnohé farebné odrody - od úplne
priehľadných kryštálov, cez žltý citrín, ruženín, ktorý, ako aj jeho názov naznačuje, je ružový, až po ametyst, ktorý je vyhľadávaným polodrahokamom.
„Môžeme tu tiež obdivovať krásu achátov, vzácne opály a ich rôzne formy,
ale aj minerály prvýkrát opísané z nášho územia, medzi nimi aj evansit, a
mnohé ďalšie,“ vymenovala Gálffyová a dodala, že v jednej z vitrín sú k videniu aj minerály usporiadané podľa ich tvrdosti. Celkovo sa na výstave nachádza 353 minerálov. Výstava je zapožičaná z Východoslovenského múzea
v Košiciach, jej autormi sú Peter Ledvák a Stanislav Levendovský. Pozieť si
ju môžete do konca januára.
Šperky či výstroj rímskeho vojaka
Diela žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša-Hámre, inšpirované nálezmi od doby bronzovej po stredovek, predstavuje výstava pod
názvom Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť. Vernisáž výstavy sa
uskutočnila 19.septembra.
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre bola založená v roku
1902. V tomto roku ju navštevuje 163 žiakov a podľa slov riaditeľa školy
Petra Michálika, ktorý sa zúčastnil otvorenia výstavy, sa vo vyučovaní venujú dvom smerom – umeleckému a remeselnému.
Na výstave sa nachádzajú výrobky žiakov školy, ako aj originálne archeologické nálezy zo zbierok Archeologického múzea SNM v Bratislave. Archeologické nálezy slúžili ako vzor pre zhotovenie replík, tie šikovní žiaci tvorili technológiami, ktoré sa v tej dobe používali. Žiaci tak oživili už takmer
zabudnuté umelecké remeslá a archeologické postupy a vdýchli tak svojim
výrobkom pečať dávnej histórie.
Na výstave môže návštevník vidieť napríklad repliku výstroja vojaka z doby
bronzovej z Čaky, repliku šperkov kňažnej z Dedinky z doby bronzovej, no
nechýba tu ani kompletná replika výstroja rímskeho vojaka.

Udalosti v kultúre v skratke

K bendu 14. septembra
nižnica Mateja Hre-

otvorila svoje priestory
pre širokú verejnosť. Počas Dňa otvorených dverí čakal na návštevníkov
bohatý program. V dopoludňajších hodinách besedovali deti s ilustrátorom
Miroslavom Regitkom či
Hanou Lasicovou a tesne
pred obedom im odhalili tajomstvo citarovej hudby Árpád Kovács spolu so
žiakmi zo ZŠ Gemerský Jablonec. Pripravená bola aj motivačná prednáška s Ľudmilou Hrdinákovou či beseda s investigatívnym novinárom Patrikom Hermanom. Nechýbali tvorivé dielne, výstava karikatúr a ilustrácii
či vystúpenia folklórnych súborov Háj a Hájik. Počas dňa boli slávnostne
otvorené Trinásta komnata, Komunitná miestnosť a na náučnom oddelení
Semienkareň.
septembra ožil Dom kultúry v Rim. Sobote folklórom. Na celoden22.nom
folklórnom podujatí Pod Sobotskou bránou sa zišlo 300 účinku-

júcich z detských FS Podkovička, Hájiček, Hájik, Kis Gömör, Lieskovček,
Mladosť a Zornička, dospelých folkloristov z FS Rimavan, Háj, Kokavan a
sólistov fujaristov i heligonkárov, veľký úspech zožal FS Železiar s pásmom

Vernisáž výstavy Umelecké remeslo
Výstava Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť je putovná, vlani bola
otvorená v Novohradskom múzeu a galérií v Lučenci, v tomto roku ju mohli
ľudia vidieť aj v Novej Bani, Prievidzi a Komárne. Výstava potrvá do konca
novembra, jej kurátorkou je Linda Holodová.
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte
Od 25. septembra si v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote môžu
návštevníci pozrieť aj výstavu pod názvom Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte, ktorá im prostredníctvom zbierkových predmetov, fotografií
a archívnych materiálov predstaví bohatú tradíciu baníctva a železiarstva
v Gemeri-Malohonte od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť.
Návštevník výstavy sa detailne zoznámi so železiarňami v Likieri - Hnúšťa
a v Tisovci, s minulosťou a súčasťou ložiska mastenca a magnezitu Mútnik
– Hnúšťa, so zaniknutou baňou Burda – Rovné, s magnezitovým závodom
v Hačave s najstaršou rotačnou pecou na pálenie magnezitu na svete. Návštevníci okrem histórie baníctva a železiarstva v regióne spoznajú prostredníctvom trojrozmerných predmetov a inštalácií aj samotnú prácu baníkov
- pracovné postupy, náradie, bezpečnosť pri práci a odev. Výstava je doplnená o ukážky železných rúd a nerastných surovín. Zameriava sa nielen na
hlbinnú ťažbu, ale aj na spracovanie rudy a povrchovú ťažbu v miestnych
existujúcich i zaniknutých kameňolomoch. Pripravené sú tiež rôzne hravé
aktivity a komentované prehliadky výstavy s jej autorkami. Výstava potrvá
do konca februára 2019.
amb, foto: gecse
Rusnácka maňira i world music kapela Banda.
Okrem tohto všetkého
ponúkali svoje výrobky
ľudoví remeselníci a deti
si mohli vyrobiť bábiky
či záložky do kníh v tvorivých dielňach.

Lný

etný hudobprojekt
Sobotský Jazztival zakončilo
13. septembra
vystúpenie zoskupenia Ľudové Mladistvá.
Kapela, ktorú
tvorí deväť členov, originálnym spôsobom spája prvky folklóru, jazzu, vážnej a energickej modernej
hudby a od svojho založenia vzbudila záujem širokej verejnosti. V Čiernom orlovi odohrali aj napriek malému záujmu divákov parádny koncert.
Organizátorom Sobotského Jazztivalu bolo Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote.
spracoval amb, foto: gecse
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Peter Rónai: mal i art

Program GMOS:
12. októbra GEMERSKÁ PODKOVIČKA – festival detských folklórnych súborov, MsKS Revúca, 8:00
hod.
17. októbra „SZERETETTEL –
S LÁSKOU“ – hudobno-literárny
program v rámci XVI. Kultúrnych dní
Desző Győryho, MsKS Rim. Sobota,
18:00 hod.
17. – 18. októbra ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS –
XV. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky, Kultúrny
dom Drienčany, 9:00 hod.
OKTÓBER
DOTYK S HISTÓRIOU – návšteva
pamiatok po Gotickej ceste, Gotická
cesta
PO
STOPÁCH
NOSITEĽOV
TRADÍCIÍ – mapovanie a zdokumentovanie remeselných majstrov – košikárov, región Gemer-Malohont
ČAROVNÁ STUDNIČKA – vzdelávacie aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, región Gemer-Malohont
spracoval: amb

Oprava!
Ospravedlňujem sa cteným čitateľom za uverejnenú báseň „Gemerským zvestiam“ s chybou, ktorú
spôsobila moja nepozornosť, a to
v minulom čísle novín. Dnes teda ešte
raz báseň v správnom znení. Ďakujem.

Gemerským
zvestiam
Noviny. Koľko ľudí ich vezme do rúk.
V nich človek človeku niečo odkazuje.
Raz podpichnutie, raz ako pieseň z chóru,
lebo to 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

mestskej galérii v Rim. SoVbote
otvorili 26. septembra
výstavu Petra Rónaia mal
i art.

Výstava tentoraz nie je zostavená ako koláž demonštrujúca
značnú variabilitu a otvorenosť
jeho tvorby, ale autor tu po prvý
raz pristúpil na konzervatívne
chronologické radenie svojich
diel. Diela sú teda členené najjednoduchšie, podľa rokov - od
najstaršieho po najmladší obraz. „Nikdy by som si nemyslel, že k tomuto radeniu siahnem, pokiaľ by naozaj nešlo o
výberovú retrospektívu autora,“ vysvetlil kurátor výstavy
Richard Gregor, prečo takéto
členenie. Ako ďalej uviedol, v
prípade Petra Rónaia je to po-

Zľava: Richard Gregor, Peter Rónai a Gabriela Garlatyová
merne avantgardná metóda,
pretože takto nikdy neuvažoval
a nikdy neumožnil urobiť výstavu takýmto spôsobom.
Na výstave sa nachádza sedemdesiatdeväť obrazov vytvorených od roku 1972, pojem obraz v tomto prípade patrí najmä
klasickej olejomaľbe, sieťotlači
aplikovanej do maľby či priamo na plátno alebo plexisklo
atď.
Peter Rónai je podľa slov R.
Gregora nezaraditeľný zjav v
rámci slovenského vizuálneho
umenia. „Je to umelec, ktorý
má v podstate od začiatku svojej voľnej tvorby veľmi široký
rozhľad a rámec, čo nebolo
vždy obvyklé. Čiastočne na
to pôsobilo aj to, že sa narodil
a študoval v Maďarsku, čiže

Pozvánky:

Prednáška Pavla
„Hirax“ Baričáka
Mestské kultúrne stredisko
v Rim. Sobote
vás pozýva v
stredu 10. októbra o 18.00
hod. do DK
na
motivačnú prednášku
Pavla „Hirax“
Baričáka. Autor úspešných
kníh sa vo svojej prednáške
zameria
na
vzťahy,
rozchod, neveru, žiarlenie, strachy, prítomný okamih,
sebaprijatie, odpustenia sebe a iným, spoznanie
sa, zrkadlenia sa s rodičmi, výchovu zameranú na
rešpektovanie detskej duše a určovania hraníc nemocenským prístupom. Vstupné predpredaj 6€ /na
mieste 8€, ZŤP a študenti 4€ – iba na mieste. Predpredaj v MsKS a TIC od pondelka 10.10.2018.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

jeho zdroje informácií boli
v podstatne väčšie než u iných
umelcoch,“ uviedol Gregor
a dodal, že takáto výstava je
prvá svojho druhu. „Nazval by
som ju jedným z prvých krokov k monografickému mapovaniu autora. Takého, aké si ja
predstavujem,“ uzavrel Gregor.
Peter Rónai sa narodil v roku
1953 v Budapešti. Umelecké
štúdium začína v roku 19701974 na VŠVU v Bratislave,
kde získava v roku 1992 titul
docenta. V rokoch 1974-1976
študoval na AVU v Budapešti.
Dlhoročne pedagogicky pôsobí
na mnohých umeleckých školách a univerzitách.
Výstava potrvá do konca novembra.
amb, foto: gecse

Divadelné predstavenie Meno...
MsKS v Rim. Sobote vás ďalej pozýva v nedeľu 14.
októbra o 18.00
hod. do divadelnej
sály Domu kultúry
na brilantnú francúzsku komédiu
v podaní hercov
Štúdia L+S. Inscenácia Meno alebo
Komédia, ktorá
sa našťastie nestala Vám, vďaka
skvelému obsadeniu a mimoriadnemu situačnému
humoru zaručene pobaví každého diváka. Ponorte sa
do hry na pravdu a zistite, ako jeden večer neľútostnej úprimnosti zamáva s rodinnými aj kamarátskymi
vzťahmi. Vstupné: 16€ / predaj vstupenek v MsKS a
TIC. Inscenácia Meno pochádza od francúzskej dvojice
Matthieu Delaporteho a Alexandre de La Patellièreho.
S obrovským úspechom sa hrala v Paríži, kde sa stala
po svojom uvedení komédiou roka a získala Molièrovu cenu. Neskôr ju uviedli v šestnástich ďalších krajinách a v roku 2012 vznikol na jej motívy vo Francúzsku aj celovečerný film.
Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
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udalosťou uplynulého víkendu
Hlavnou
bol Gemersko-malohontský jarmok
usporiadaný v našom meste. Už tradične
bol pre návštevníkov prichystaný bohatý
program.

V dopoludňajších hodinách primátor mesta Jozef Šimko slávnostne otvoril výstavu
ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, zvierat
a produktov. Odovzdal aj ocenenie, ktoré dostala Gemerská poľnohospodárska
a potravinárska komora a Štefan Farsang.
V tomto roku sa na výstave predstavilo 92
vystavovateľov a vyše 800 exponátov. Výstava bola podľa slov predsedu Gemerskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Františka Tótha jedna z najbohatších
a najkrajších, ktorú doteraz usporiadali.
Jarmočný program myslel aj na deti, pre
ktoré bol určený nemalý počet vystúpení
či zábavných atrakcií. Takým bolo aj veselé predstavenie Klaun kúzelníkom, ktoré
prebehlo na Hlavnom námestí. Nechýbalo
jarmočné predstavenie Hlúpy Kubo, ktoré
pre malých i veľkých zahrali herci divadla
Havran. V ďalšom programe zahrali k obedu skvelí muzikanti RS 56 a predstavili
sa aj tanečné skupiny z CvČ Relax. V popoludňajších hodinách zahralo na Hlavnom
námestí zoskupenie Elán Forever a vystúpila známa a populárna speváčka Jadranka.
O večerný program sa postarala populárna
maďarská skupina 3+2, rocková formácia
Niečo navyše napokon nevystúpila zo zdravotných dôvodov. Jarmočná nálada pokračoval aj v sobotu. Na hlavnom námestí zahral do tanca Tanečný orchester Rimavská
Sobota a neskôr skvelé country zoskupenie
Bluetrend. Súčasťou Gemersko–malohontského jarmoku boli aj rôzne sprievodné
akcie. Na radnici prebehlo spomienkové
stretnutie pri príležitosti 50. výročia založenia Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap.
28. septembra sa na parkovisku pri hoteli
Zlatý býk konali ukážky bezpečnej jazdy a
zrážky vozidla s chodcom a nasledujúci deň
jazdy zručnosti a detský vodičák. Tradične
nechýbali stánky s rozličným tovarom. Počas dvoch dní si každý prišiel na svoje, či
už pri kúpe tovarov, prípadne si pochutnal
na jarmočných špecialitách.
amb, foto: Kresnye, amb

Október - mesiac úcty k starším

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov l. okt6ber ako „Medzinárodný deň starších“.
Dôvodom spomínaného vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktorá
skonštatovala, že populácia
starne. „Medzinárodný deň
starších “, ktorý si v roku
2018 pripomíname už 28.
rok, má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti,
oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí, pričom snaha o zlepšovanie kvality
ich miesta a uplatnenia sa v spoločnosti nemá zostať iba témou diskusií, ale
systematicky má vyústiť so konkrétnych činov.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako proces uchopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu
počas celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví. Snaha minimalizovať negatívne a podporiť pozitívne vplyvy na
organizmus nachádza svoj výraz v celoživotnej príprave na starnutie, ktorej
cieľom je pripraviť jedinca na aktívnu starobu, pokiaľ možno v dobrom zdraví, v tvorivej pohode, v dôstojnom prostredí a sociálnom zabezpečení.
Dlhodobá príprava prebieha počas celého života človeka. Tvorí súčasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravotnej výchovy, ale aj občianskej a
etickej výchovy na školách a premieta sa do primeraných postojov k starnutiu a staršej generácii. Zdravie starších ľudí ohrozujú najmä choroby srdca
a ciev, nádory, rednutie kostí, úrazy najčastejšie spôsobené pádmi a rôzne
psychické poruchy.
Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku
alebo v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom.
Mgr.Bokorová Zuzana
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Predávame

brojlerové kurčatá na farme Večelkov.
Cena: 1,65€/kg. Tel.: 0915 650 861		

4.- 6. a 8. október
Venom
20:00
105 min., MN, titulky, vstup: 5 €
v pon. maď. verzia
Akčný/Sci-fi
USA

11. - 12. október
Prvý človek
17:30
138 min., MP od 12r., titulky, 5€
št., pi.
Dráma/Životopisný/His. USA

5.-6. október Zrodila sa hviezda
17:30
136 min., MN, titulky, vstup: 5€
pi.,so.
Dráma/Romantický
USA

11. - 12. október
Zlé časy v El Royale
20:00
140 min., MN, titulky, vstup: 5€
v pon. maď. verzia o 19:30 Mysteriózny/Thriller USA

Oznámenie: Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa
ponúka nebytové priestory na prenájom,bližšie informácie nájdete
na informačnej tabuli školy (Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa) a na
webovej stránke https://sostornala.edupage.org
GZ-71/18

13. - 14. október Princezná a dráčik
17:00
75 min., MP, dabing, vstup: 5€
so., ne.
Animovaný Rusko

Zubný lekár

7. október
17:00
ne.

Piadinôžka

7. október
19:00
ne.

3 dni v Quiberone

8. október
20:00
po.

96 min., MP, dabing, vstup: 5€
Animovaný/Komédia
USA
(Be2Can)

115 min., MN, titulky vstup: 4€
Dráma
Nemecko/Rakúsko

Studená vojna

(Projekt 100)

84 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma
Poľsko/Francúzko

13. - 14. október Tajomstvo domu s hodinami
19:00
104 min., MP od 12r., titulky, 5€
so., ne.
Fantasy/Myster./Thriller
USA
15. október Zlodeji
17:30
121 min., MP od 12r., titulky, 4€
po.
Dráma Japonsko

GZ-70/18

•

6. a 7. októbra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Ján Jurkemík, CSc, Gorkého 9, Rim. Sobota, tel.: 5811009
13. a 14. októbra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Denisa Jurkemíková, Gorkého 9, Jesenské, tel. 5811009

Pozvánky:

Poďakovanie
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme
poďakovanie rodine, priateľom a všetkým,
ktorí dňa 12.10.2017 odprevadili na poslednej
ceste životom nášho drahého zosnulého

Štefana Koóša,

GZ-69/18

ktorý nás opustil náhle, bez slov rozlúčenia.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a za kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca manželka, mama, sestra s rodinami

Inzerujte
v Gemerských zvestiach
a Gömöri Hírlap
Redakcia Gemerských zvesti ponúka kandidátom
na post primátora Rimavskej Soboty a poslanca MsZ platenú plochu na propagáciu v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.
Podľa uznesenia Mestskej rady v Rimavskej
Sobote zo dňa 11.09.2018 na návrh Redakčnej
rady sa navrhuje uverejňovať politická reklama
počas volebnej kampane pre kandidátov politických strán, koalícií alebo nezávislých kandidátov
v periodiku Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap do čísel 16 (vychádza 17. septembra 2018) až 19 (vychádza 31. októbra 2018) na určených stranách 9
a 10 v slovenskom aj maďarskom jazyku. Politická
reklama a inzercia nebude uverejňovaná na úvodnej strane novín.
Dvojtýždenník Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap je
distribuovaný do 9000 domácností mesta Rimavská
Sobota a jeho mestských častí.

Pozývame Vás vo štvrtok 25. októbra o 18.00 hod. do Domu kultúry na najkrajšie
ruské piesne v podaní kapely Russkaja trojka zo St. Peterburgu. Na turné do Európy prichádza sólistka národného divadla v Petrohrade Oľga Grudinina so svojim
ansámblom: Grigorij Polovinka / bajan, spev a Javgenij Machin / gitara, spev. Na
chvíľu Vás vtiahnu do sveta známych ruských piesní, ktoré zdomácneli na svetových pódiách a ktoré si určite zaspievate spolu v Rimavskej Sobote. Vstupné 8€ /
6€ ZŤP a dôchodcovia. Predaj vstupeniek v MsKS a TIC. Ak existuje ekvivalent k
pojmu “ruská duša” je to nepochybne ruský romans.
Do Rimavskej Soboty zavíta v stredu 24. 10. o 17.00
hod. úplne nové predstavenie Smejka a Tanculienky.
Konečne sa dozviete ako sa spoznali, skamarátili a
možno prezradia aj oveľa viac v nových pesničkách
a rozprávkach. Pobozká Tanculienka žabu v rozprávke Žabí princ? Premôže Smejko veľkú špinu Fúľu
Bakanú? Kto je to Obor Tatroš? Vstupné: 9€, predstavenie je vhodné pre deti od 2 rokov, každá osoba,
dospelý aj dieťa bez ohľadu na vek musí mať platnú
vstupenku. Predaj vstupeniek v MsKS, TIC aj cez
Ticketportal.
Pôjdeme s Klbkom do sveta, zahráme si Človeče nehnevaj sa, uhasíme oheň s pesničkou Bim bam bom,
zahráme sa na Slepú babu, rozveselíme Tanculienku
pesničkou Usmej sa a na záver sa rozlúčime Pápá a
vrátime sa tam, kde je nám najlepšie: Doma. Nebude chýbať autogramiáda na nové
DVD Hip hip hurá! a obľúbené spoločné fotenie.

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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Predmetom mesiaca
dva odznaky a minca
októbra si
Počas
môžu návštevní-

Kúpiť, nosiť, zahodiť. Bežný cyklus väčšiny
oblečenia v domácnostiach, ktorý už niekoľko rokov spôsobuje vrásky na čele všetkým
zástancom životného prostredia. Svet sa tak
čoraz rýchlejšie plní oblečením, ktoré nikto
nechce, no aj napriek tomu, že recyklovanie
materiálov nie je žiadna novinka, doteraz sa
ešte nikomu nepodarilo nájsť spôsob, ako
recyklovať bavlnené vlákna bez ich poškodenia.
CVČ Relax v spolupráci s OZ artRIS rozmýšľali, ako na to, ako sa rozlúčiť so starým
a nepotrebným oblečením pre deti a urobiť

tak niečo pre seba, pre iných, ale aj pre našu
planétu. Nápad bol na svete, a tak dňa 14.
septembra usporiadali 1. burzičku detského
oblečenia, hračiek a iných detských vecí v
peknom prostredí v záhrade Ekorelaxu. Mladé mamičky si v príjemnej atmosfére mohli
kúpiť, vymeniť rôzne detské veci, ale aj poradiť sa a porozprávať o rôznych spoločných
témach. Na prvýkrát burzička dopadla dobre
a uvažujeme v nej pokračovať aj v budúcnosti so sezónnym oblečením.
PaedDr. Dana Spišáková,
Centrum voľného času Relax

Z redakčnej pošty

Moje nové skúsenosti s nemocnicou

Zzdravotným stavom až päť týždňov. Po pobyte na chirurgii som sa dostala na oddelenie

novu som pobudla v rimavskosobotskej nemocnici, tentokrát doráňaná po páde a so zlým

pre dlhodobo chorých, o ktorom kolovala zlá povesť, aj som mala strach. Ale musím povedať, že zlý chýr nie je pravdivý, práve naopak! Bola som mnohokrát vo viacerých nemocniciach, ale takúto 24-hodinový opateru som ešte nikdy nezažila. Predstavte si, že vás prídu
trikrát za deň vyniesť na toaletu, potom kompletne poumývajú, a to nielen mňa, ale všetkých
chorých na oddelení. Teplý obed vždy prinesú načas, kto nevie jesť sám, toho sestričky nakŕmia jednotlivo a verte, takých pacientov je na tomto oddelení dosť. Pacientov každý týždeň
sprchujú, umývajú im vlasy, prehodia pekné slovo, usmievajú sa. Presné podávanie liekov
je samozrejmosťou. Okrem dennej hygieny priestorov robia každý týždeň veľkú dezinfekciu
izieb tak, že všetkých pacientov vyvedú, či vynesú na chodbu, vyumývajú steny a lampou
ju dezinfikujú. Toto všetko som tu zažila. Už som doma, ale na neobvyklú starostlivosť o
pacientov, ako aj mňa, neviem zabudnúť.
Vyslovujem veľkú vďaku pánovi primárovi MUDr. Egonovi Lennerovi, vrchnej sestre, všetkým sestrám, ošetrovateľom oddelenia dlhodobo chorých a všetkým, ktorí svojou prácou
spríjemňujú a uľahčujú pacientom pobyt v nemocnici. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
S úctou Eva Mária Hadobásová z Rim. Soboty

A little antenna - Tykadielko
Mprojekt s medzinárodnom účasťou predškolských zariadení. Projekt sme zamerali na en-

aterská škola Rožňavská v Rimavskej Sobote získala grant v hodnote 12.000,- € na svoj

vironmentálnu výchovu, obsahuje 2 témy - Odpad a recyklácia a Stromy a rastliny. V rámci
týchto tém sme do projektu zaradili množstvo aktivít počas dvoch školských rokov, ktorých sa
zúčastnia deti, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia, priatelia MŠ, predstavitelia
mesta a rôznych odborných inštitúcií. Spolupracovať budeme tri partnerské školy: Tallinna
Lasteaed Kiikhobu, Tallinn, Estónsko Mateřská škola Dráček, Lysá nad Labem, Česko a naša
MŠ v období od októbra 2018 až do septembra 2020.
Uskutočníme nadnárodné stretnutia v júni 2019 v Rimavská Sobota, na jeseň 2019 v Lysá nad
Labem v Česku a na jar 2020 v Tallinne v Estónsku. Najhlavnejšie ciele projektu: nadobudnutie a zlepšenie vedomostí detí a pedagógov o partnerských krajinách a o životnom prostredí,
spôsobe jeho ochrany a problémoch, zlepšenie kompetencií pedagógov v anglickom jazyku
ako komunikačnom jazyku a zlepšenie IKT kompetencií, podpora pedagógom pri prijímaní
nových inovatívnych postupov a pri práci s rôznymi skupinami detí v triede, tolerancia voči
iným kultúram, akceptácia diverzity, spoločná práca cieľových skupín.
Jarmila Drobná

ci Gemersko-malohontského
múzea
pozrieť
predmet
mesiaca, ktorý je
spájaný s „osmičkovými rokmi“. Ide o
dva kovové odznaky
a striebornú mincu,
ktoré budú vystavené
v priestoroch stálej
expozície do 31. októbra.
Nástupom roku 2018 si pripomíname viacero historických udalostí, ktoré sa stali míľnikom v dejinách Slovenska. „Roky 1918, 1938, 1948, 1968, 1988... vznik
Československého štátu, osudová Mníchovská dohoda, februárový prevrat a nastolenie socializmu, vpád
vojsk Varšavskej zmluvy alebo sviečková manifestácia
– najdôležitejšie udalosti týkajúce sa nášho územia sa
odohrali práve v rokoch končiacich sa osmičkou,“ informovala Éva Kerényi, historička múzea. V zbierkach
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa nachádza viacero artefaktov, ktoré dokumentujú
uvedené prelomové roky. „Spomedzi nich sme vybrali
dva odznaky a jednu mincu, ktoré sa dostali do múzea
v 80-tych rokoch 20. storočia,“ uviedla Éva Kerényi.
Prvý, kovový odznak, pochádza z roku vyhlásenia Mníchovskej dohody a bol vydaný na pamiatku 20-ročnej
existencie Československej republiky. „Svedčí o tom
aj letopočet “1918-1938”, ktorým je mosadzný odznak
opatrený. Ozdobný predmet meria 3,1 x 1,8 cm a znázorňuje štátne symboly: motív leva, nad ním dvojramenný
kríž, okolo lipové ratolesti a v pozadí siluetu štátu aj so
Zakarpatskou Rusou,“ uviedla Kerényi. Druhý odznak v
tvare vlajky bol vydaný v osudovom roku Pražskej jari
pri príležitosti 50. výročia vzniku republiky. „Kovový
odznak, s rozmermi 1x1 cm, v zlatom základe, nesie datovanie “1918-1968” a uprostred obdĺžnika sa nachádza
modro-bielo-červená vlajka Československa,“ priblížila
historička múzea druhý predmet. Obzvlášť zaujímavá je
podľa jej slov kovová strieborná minca vydaná v roku
1948 pri príležitosti 30. výročia založenia Československej republiky. „Na jej averze je v ohraničenom poli štátny znak s motívom leva a kruhopis REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ. Na reverze je symbolická postava
muža, ktorý zdvíha pravou rukou prápor a v ľavej ruke
drží vavrínovú ratolesť. Na oboch stranách od postavy
pozdĺž okraja mince sú roky 1918 a 1948. Pod postavou
sú tri kruhové oblúky, symbol dúhy, a pod nimi je pri
dolnom okraji mince jej nominálna hodnota 100,“ vysvetlila historička múzea a dodala, že autorom pamätnej
mince, s priemerom 3 cm, bol Otakar Španiel, ktorého
meno je na minci čitateľné vľavo nad oblúkmi v tvare
O.ŠPANIEL.
Bohatosť zbierkových fondov Gemersko-malohontského múzea dotvára aktivita nazývaná „predmet mesiaca“. Po dobu jedného mesiaca sa z viac ako 101 000
zbierkových predmetov vyberie jeden, ktorý je spätý s
regiónom, mestom Rimavská Sobota, s múzeom alebo
je zaujímavý svojim vzhľadom, využitím či je spájaný
s historickými udalosťami a dodnes nebol prezentovaný
verejnosti.
spracoval amb, zdroj: GMM
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VK Slovan oslávil 50. rokov svojho založenia
Volejbalový klub Slovan Rimavská
Sobota si v tomto roku pripomína
50. výročie svojho založenia. Pri
tejto príležitosti zorganizoval XVII.
ročník volejbalového turnaja O pohár primátora mesta JUDr. Jozefa
Šimka, ktorý sa konal v telocvični
ZŠ M. Tompu na sídlisku Západ
22. septembra. Prezidentom klubu
je Štefan Baláž, ktorý ho zakladal
spolu so Šárkou Moncoľovou-Schmidtovou v roku 1968. V tom čase
sa zúčastnili výstupu mládeže na
Rysy, z ekonomickej školy tam bolo
10 dievčat, ktoré vyhrali volejbalový
turnaj. Spomínané hráčky oslovili Š.
Baláža, či by nešli do riadnej súťaže.
Tak vznikol volejbalový klub, ktorý
fungoval pri TJ Slovan RS. Neskôr
sa premenoval na VK Slovan. Po
troch rokoch účinkovania sa podarilo družstvu postúpiť do 2. ligy, kde
účinkoval 8 rokov v skupine východ.
Počas 50 rokov sa v klube vystriedalo päť generácií hráčok, klub zažil
úspešné aj menej úspešné obdobia.
Ale čo je najdôležitejšie, tím pracoval nepretržite bez prerušenia a bol
pýchou mesta. Prvá generácia hráčok bola vedená kapitánkou Šárkou
Moncoľovou-Schmidtovou. Prvým
trénerom bol Štefan Baláž, neskôr to
boli Ľubomír Geľo, Igor Antal, Jana
Kureková, Jana Deáková-Babicová,
Igor Kališ, Peter Nôta, Jozef Mitter,
Rastislav Šimko. V súčasnosti stojí
na čele tímu Alena Kudlíková st.

O Pohár primátora mesta bojovalo
tento rok 5 družstiev – VK Kúpele
Brusno, DVTK Miskolc, MVK Poltár, VK Slovan Rimavská Sobota a
ŠK Elba Prešov. Domáce volejbalistky nastúpili v zložení Kudlíková
ml., Rosiarová, Panicová, Szőkeová,
Haňušová, Lakatošová a Chebeňová. Na otvorení turnaja boli aj primátor mesta Jozef Šimko a prednosta
Mestského úradu v Rim. Soboty Štefan Szántó, ktorí Štefanovi Balážovi
odovzdali za jeho zásluhy v rimavskosobotskom volejbale ocenenie v
podobe plakety a diplomu.
Výsledky turnaja:
Rimavská Sobota – Poltár 1:2, Prešov – Brusno 0:2, Rimavská Sobota – Prešov 2:0, Miškovec – Poltár
2:0, Miškovec – Poltár 2:0, Rimavská Sobota – Brusno 0:2, Miškovec
– Brusno 1:2, Poltár – Prešov 2:1,
Poltár – Brusno 1:2, Miškovec – Rimavská Sobota 2:0
Konečné poradie:
1.VK Kúpele Brusno, 2. DVTK Miskolc, 3. MVK Poltár, 4. VK Slovan
Rimavská Sobota, 5. ŠK Elba Prešov
Novú sezónu začne VK Slovan Bratislava zápasmi v základnej časti 1.
ligy v prvom októbrovom týždni.
Svoje ligové zápasy odohrajú rimavskosobotské volejbalistky proti
súperkám z ŠK Elba Prešov, VK
Kúpele Brusno, VA UNIZA Žilina, MŠK Žiar nad Hronom a MVK

Stropkov. VK Slovan Rimavská Sobota nastupuje do sezóny s ôsmimi
hráčkami, podľa slov Štefana Baláža

Natálka Gažiová nesklamala,
získala zlato a bronz
V septembri sa naša staršia žiačka Natália
Gažiová zúčastnila dvoch medzinárodných turnajov v Českej republike a v
Maďarsku. 16. septembra reprezentovala náš oddiel v Brne na 27. ročníku MT
Brno CUP OPEN, na ktorom za zúčastnilo 1196 džudistov z 15 krajín . V kategórii U15 (staršie žiačky) do 40 kg Natálka
vyhrala všetky štyri zápasy pred časovým
limitom s hodnotením ipon. Nezaváhala ani vo finále, kde nedala žiadnu šancu trojnásobnej majsterke Čiech. Zlaté
1. miesto si zaslúžila.

Nasledujúci víkend sa konal silne obsadený medzinárodný turnaj v maďarskom
Pakši, kde len v kategórii starších žiakov

a žiačok sa nominovalo viac ako 500 džudistov z 8 krajín Európy. Natálka nastupovala v kategórii U 15 / staršie žiačky
/ do 40 kg.
Prvý zápas síce prehrala s reprezentantkou Maďarska, no potom už svoje
ďalšie zápasy vo veľmi ťažkých súbojoch zvládla, keď postupne vyhrala nad
Srbkou i Maďarkou a v súboji o tretie
miesto porazila ďalšiu srbskú reprezentantku a získala tretie miesto. Turnajov
sa zúčastnili štáty EÚ - Ukrajina, Litva,
Poľsko ,Česko, Rumunsko, Maďarsko,
Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Slovinsko, Chorvátsko
a Slovensko.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať
Natálke v mene výboru Lokomotívy judo
Rimavská Sobota za vzornú reprezentáciu oddielu, mesta Rimavská Sobota a aj
v mene všetkých sponzorov, ktorí podporujú náš oddiel. Na súťaži ju sprevádzali
tréneri Gaži a Babicová.
Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS
ďakujeme firme TONI s.r.o. (požiarna
ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.
Ľubomír Antal,
predseda- Lokomotíva judo Rimavská Sobota

chcú osloviť ešte sestry Kubaliakové z Poltára.
amb, jdj, foto: gecse

Výsledky A- mužstva
MŠK Rimavská Sobota

8. kolo 22. 9.
MŠK Rimavská Sobota – MFK Žarnovica A 3:0 (3:0)
Góly domáci: 10. Václavík, 17. Jass, 38. Janković,
R: Horný, Tůma, Legíň, 285 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulić – Lupták (89. Kočiš), Spasojević – Fajčík (89. Balog), Jass – Václavík (75. Kováč), Kalmár, Kočijašević, Janković, Vasilko
9. kolo 30. 9.
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica - MŠK Rim. Sobota 0:3 (0:1)
Góly RS: Lupták, Fajčík, Jass, Rozhodovali: Burger, Kuteľ,
Kosturský, 100 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulić, Lupták, Spasojevič – Fajčík (88. Dudek) – Jass (89. Csabay) - Václavík (85. Kočiš) –
Kalmár (83. Kováč), Kočijaševič, Janković, Vasilko.
Ďalší program MŠK Rim. Sobota
10. kolo 6. 10. o 14:30 hod.
11. kolo 13. 10. o 14:30 hod.
MŠK Rim. Sobota –
MŠK NOVOHRAD Lučenec TJ Baník Kalinovo
MŠK Rim. Sobota

