Na margo
uplynulých dní

Nrubriku ináč, než pripome-

emožno začať písať túto

Koncert kapely Pressburger Klezmer Band

Rimavská Sobota - mesto tolerancie

M Sobota pripomenula 16. novembra celoedzinárodný deň tolerancie si Rimavská

denným podujatím pod názvom Rimavská
Sobota – mesto tolerancie štyroch etník.
Podujatie zorganizovala Židovská náboženská
obec v Rim. Sobote v spolupráci s tunajším
mestským kultúrnym strediskom a Knižnicou
Mateja Hrebendu v Rim. Sobote. Do programu
boli zahrnuté zaujímavé prednášky a besedy so
známymi ľuďmi, ale aj prehliadka židovského
cintorína.
V dopoludňajších hodinách prebehli dve besedy
pre žiakov základných a stredných škôl. Najprv
s Annou Tömösváryovou, prekladateľkou knihy
Lili Kertész Všetko pohltili plamene a neskôr so
spisovateľom Michalom Hvoreckým na tému
extrémizmus a intolerancia, ktorú si podvečer
mohla vypočuť aj široká verejnosť. Neskôr architekt František Tepper previedol návštevníkov
do minulosti Rimavskej Soboty prostredníctvom
starých pohľadníc. Súčasťou programu bola aj

prehliadka židovského cintorína s pútavým výkladom Dušana Rybára, ktorý je predsedom
tunajšej Židovskej náboženskej obce. Okrem širokej verejnosti sa jej zúčastni aj primátor Jozef
Šimko.
Podujatie zakončil vo večerných hodinách koncert pre verejnosť hudobného zoskupenia Pressburger Klezmer Band, ktorý sa uskutočnil v divadelnej sále Domu kultúry. Odzneli na ňom piesne
v jazyku všetkých etník, ktoré žijú v Rim. Sobote. Nenechalo si ho ujsť približne 200 divákov.
Ako uviedol predseda Židovskej náboženskej
obce v Rim. Sobote Dušan Rybár, hlavným cieľom podujatia bolo oboznámiť predovšetkým
mládež, aká bola Rimavská Sobota pred druhou
svetovou vojnou, „že tu bolo spolužitie bez konfliktov“.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín.
amb, foto: gecse

Príde k nám Mikuláš…

býva pre všetky naše deti
December
mesiacom štedrosti a radosti. Tešia

sa z krásnych trblietavých ozdôb a
darčekov. Píšu listy Ježiškovi a túžobne
očakávajú štedrého a dobrého deduška
Mikuláša. Mikuláš ani v tomto roku
nezabudne na deti nášho mesta a bude
rozdávať radosť a dobrú náladu.
Mesto Rimavská Sobota, Mestské
kultúrne stredisko a Centrum voľného
času Relax v Rimavskej Sobote pozýva všetky deti mesta na stretnutie s Mikulášom a jeho družinou 5. decembra
2018 o 15.30 hod. na Hlavné námestie
v Rimavskej Sobote, kde ich čaká veľa
sladkostí a prekvapení.
CVČ Relax

nutím si 29. výročia Nežnej revolúcie. Po celom Slovensku
sa uskutočnili v predvečer tohto výročia manifestácie, ktoré
sa však čoskoro zmenili na
protestnú akciu proti súčasnej
vládnej moci. Na Námestí SNP v Bratislave, ale aj
v iných mestách Slovenska, protestovali účastníci
Za slušné Slovensko a žiadali odstúpenie Roberta
Fica i Andreja Danka. V prípade Fica už organizátorom protestných demonštrácií nestačí, že ho na
jar vyhnali z kresla premiéra, teraz im vadí, že sa
chce pozrieť aj na ich finančné toky. No a Andrej
Danko je podľa nich už aj plagiátorom, ktorý vo
funkcii predsedu parlamentu robí Slovensku hanbu. Možno, že ani nie sú ďaleko od pravdy.
Nedávne komunálne voľby sú oproti súčasnej politickej situácii na Slovensku len slabou búrkou v
pohári vody. Ukázali však úplne jednoznačne, že
v móde sú nezávislí kandidáti. Keď to však premeníme na podmienky Rimavskej Soboty, ťažko
možno hovoriť o nezávislosti takých kandidátov,
ktorí mali na volebných lístkoch za svojim menom značku politických strán a na predvolebných
mítingoch sa oháňali podporou Danka, Bugára či
Sulíka. Niet pochýb, že v prípade primátorských
kandidátov to bolo kontraproduktívne. Veď akú
podporu mohla dať napríklad SNS, ktorej predseda už nie je len smiešnym kapitánom ale najnovšie aj falošným doktorom a jej dvaja bývalí
ministri nastúpli do väzenia, aby si odpykali 11
a 9 ročné tresty.
Zaujímavá je aj situácia v zložení poslaneckého zboru. Tam sa nedostal ani jediný nezávislý
kandidát a ešte aj ôsmi príslušníci Našej Soboty
/ ktorá v predvolebnej kampani bola pomerne
málo spomínaná/, majú za svojim menom značku rôznych politických subjektov. Takže volič je
právom zvedavý, ako v budúcnosti dokážu spolupracovať poslanci zvolení za Smer – SD s Progresívnym Slovenskom, SMK so SNS, Most – Híd
s KSS, či prakticky neexistujúca SDKÚ – DS s
Národnou koalíciou či s SMS ?
No po ideologickej línii nijako. Ak však budú
mať novozvolení poslanci pred sebou naozaj ďalší rozvoj mesta ako sľubovali, môžu byť prínosom tohoročných volieb. A neúspešní kandidáti
na primátorské kreslo majú štyri roky na to, aby
si najbližšie dobre rozmysleli, s akou stranou si
spoja svoje meno...

www.rimavskasobota.sk
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Kto a čo brzdí futbalovú akadémiu
v Rimavskej Sobote?

Dsvojim uznesením č.1472/2017

ňa 25.7.2017 maďarská vláda

schválila pre maďarský prvoligový
klub DVTK Miskolc 32 miliónov
eur na realizáciu Programu rozvoja
športu v severnej časti Maďarska
a na Felvidéku (takto presne je
označenie v uznesení vlády – pozn.
red.). Z tejto čiastky sa má uskutočniť výstavba haly v Miskolci, rekonštrukcia štadióna v Salgótarjáne
i v Egri, ako aj vytvorenie futbalovej akadémie na Felvidéku.
Keďže DVTK poveril súkromnú spoločnosť Borsodsport Invest
Kft. na vytvorenie futbalovej akadémie v Rimavskej Sobote, s jeho
predstaviteľmi prebiehali rokovania
od decembra 2017. Borsodsport Invest by totiž mal byť 51 percentným
vlastníkom novovytvorenej spoločnosti a mestu Rimavská Sobota by
malo pripadnúť 49 percent.
Po obdržaní ponuky na vytvorenie futbalovej akadémie som ešte v
mesiaci január 2018 vymenoval komisiu zloženú z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá od januára
2018 rokovala s vyššie uvedenou
spoločnosťou.
Do rokovania som sa zapojil aj
ja, ako primátor mesta, ale i viceprimátor mesta Ladislav Rigó. Neraz
sme sa stretli s pánom konateľom
novozaloženej Mestskej futbalovej
akadémie s.r.o. s Tamásom Szabom, ale i s konateľom Borsodsport
invest KFT s Gergelyom Sántom,
ktorí i napriek mojim námietkam
a nesúhlasu, trvali na bezplatnom
odovzdaní celého futbalového štadióna i s okolitými pozemkami do
ich vlastníctva (znalecká hodnota
štadióna je 2,02 mil. eur). Trvali aj
na odovzdaní treťoligového futbalového mužstva i všetkých 14 mládežníckych mužstiev, s počtom asi
250 mladých futbalistov, ako aj na
poskytovaní najprv 280 tisícovej a
neskôr 200 tisícovej podpore ročne
po dobu 30 rokov zo strany mesta
Rimavská Sobota pre novovzniknutú spoločnosť, ktorá má akadémiu
prevádzkovať. Dokonca žiadali pokračovať vo financovaní akadémie
zo strany mesta aj po uplynutí 30
ročného nájmu.
Okrem týchto požiadaviek trvali aj na tom, aby sa jediným konateľom novozaloženej MFA s.r.o. stal
ich zástupca Tamás Szabó.
Verte, rokovania boli nesmierne
náročné a komplikované, pretože
maďarská strana od svojich požiadaviek do augusta 2018 nechcela
ustúpiť.

Až v mesiaci august 2018 pochopili, keď som im kategoricky
povedal, že štadión i s okolitými
pozemkami v hodnote viac než
2 mil. eur, i napriek súhlasnému
rozhodnutiu poslaneckého zboru,
im bezplatne do vlastníctva neodovzdáme a zostane to vo vlastníctve
mesta, alebo sa rozlúčime a k dohode nedôjde.
Samozrejme, okrem tohto stanoviska sme im tlmočili i ďalšie
naše požiadavky, ktoré sme zhrnuli
v ôsmych bodoch. Boli to náročné a
tvrdé rokovania, na ktorých zástupcovia maďarského subjektu neustále menili svoje názory i požiadavky.
Koncom mesiaca júl 2018 síce
poslanecký zbor prijal uznesenie,
ktorým vyslovil súhlas vstupu MŠK
s.r.o. do novozaloženej MFA s.r.o.,
ktoré uznesenie som nepodpísal,
pretože sa jednalo o nič neriešiaci
dokument – uznesenie, a ak by k
tomu došlo, nový futbalový ročník
2019/20 by sme museli, vzhľadom
na licenciu, začať v piatej lige, nakoľko v prípade vstupu MŠK s.r.o.
do MFA KFT by sme licenciu priamo na tretiu ligu nedostali. Obdobná situácia by bola aj v prípade mládežníckych mužstiev.
Potešilo ma, že poslanecký zbor
pochopil moje stanovisko a veto
primátora poslanci neprelomili a
následne prijali nové uznesenie
o vytvorení komisie v zložení p.
Auxt,Bitala,Tóth, Vaš, ktorá mala
za úlohu pokračovať v rokovaní o
spolupráci medzi mestom a Borsodsport Investom.
Vyššie
uvedená
skupina
poslancov MsZ predložila dňa
31.10.2018 mestskému zastupiteľstvu návrh Zmluvy o spolupráci
medzi Mestom Rimavská Sobota
a maďarskou stranou - Mestskou
futbalovou akadémiou Rimavská
Sobota s.r.o., ktorú vopred prerokovala s maďarským subjektom

a ktorá je základnou podmienkou
vytvorenia novej spoločnosti a
prijatia spoločenskej zmluvy za
účelom vybudovania a prevádzkovania futbalovej akadémie v meste.
Mestské zastupiteľstvo predložený návrh „Zmluvy o spolupráci“ dňa 31.10.2018 s podporou
14 poslancov schválilo a následne
mestský úrad zaslal Zmluvu o spolupráci na podpis predstaviteľom
Borsodsport Investu KFT., ktorý
má byť väčšinovým vlastníkom novovzniknutej spoločnosti.
Keďže na zaslanú zmluvu
maďarský partner nereagoval,
ako primátor mesta som požiadal
predstaviteľov Borsodsport Invest
KFT., aby sa vyjadrili, či súhlasia s
uvedenou zmluvou a ak áno, aby ju
podpísanú vrátili Mestskému úradu
v Rimavskej Sobote.
V pondelok 19.11.2018 som
však obdržal nasledovnú odpoveď:
Vážený pán primátor,
žiaľ, so zmluvou, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote, nemôžeme súhlasiť a podľa nášho právnika JUDr.
Macka ju v predloženej podobe
nemôžeme podpísať. Bude potrebné, aby sa uskutočnilo medzi nami
ďalšie rokovanie aj za prítomnosti našich právnikov. Žiadam Vás
pán primátor, aby ste určili termín
nášho stretnutia, pred ktorým sa
stretnú aj naši právnici .
Podpísaný: Szabó Tamás, v zastúpení DVTK.
Takže napriek nespočetnému
množstvu rokovaní a ústupkoch z
oboch strán, maďarská strana odmietla podpísať Zmluvu o spolupráci. Odmietla podpísať tú zmluvu
o spolupráci, ktorú v podstate po
odsúhlasení s maďarskou stranou
predložili štyria poslanci mestského
zastupiteľstva, p. Auxt, Bitla, Vaš,

Tóth a ktorú následne schválilo aj
mestské zastupiteľstvo Rimavská
Sobota. Predpokladám, že maďarská strana zrejme bude trvať na ďalších požiadavkách, o ktorých bude
musieť opätovne rokovať už novozvolené mestské zastupiteľstvo.
Ku zmluve o spolupráci, ktorú schválilo 31. 10.2018 mestské
zastupiteľstvo som mal výhrady
aj ja ako primátor mesta a prijaté
uznesenie mestského zastupiteľstva
som opäť nepodpísal z dôvodov, že
maďarská strana do dnešného dňa,
okrem iných našich požiadaviek,
nepredložila Zmluvu o dotácii, z
ktorej by vyplývalo, že koľko finančných prostriedkov bude preinvestovaných a v akom časovom
harmonograme.
S prípadom sa bude zaoberať
novozvolené mestské zastupiteľstvo a bude zaujímavé či prelomia
veto primátora o „Zmluve o spolupráci“ medzi mestom a Borsodsport
Investom KFT i napriek tomu, že
maďarská strana, vzhľadom na stanovisko konateľa Tamása Szaba so
zmluvou nesúhlasí a navrhuje ďalšie rokovanie.
A čerešničkou na torte je skutočnosť, že tesne pred komunálnymi voľbami som ako primátor mesta Rimavská Sobota obdražal od
konateľa firmy MFA s.r.o., pána Tamása Szaba e-mail, v ktorom ma informoval, že dňa 9.10.2018 plánuje
v našom meste tlačovú konferenciu,
na ktorej by chcel informovať občanov mesta Rimavská Sobota ohľadne vytvorenia Mestskej futbalovej
akadémie a či sa chcem zúčastniť
tejto tlačovej konferencii.
Čakal som od pána Szaba ďalšie informácie a bol som pripravený
zúčastniť sa tejto tlačovej konferencii. No na moje veľké prekvapenie
sa tlačová konferencia nekonala a
až 19.11.2018 som obdržali horeuvedený e-mail od pána konateľa
MFA s.r.o.Tamása Szaba, v ktorom
informuje že nesúhlasí so zmluvou,
ktorú už schválilo mestské zastupiteľstvo. Potom mi ale nie je jasné,
čo vlastne chcel deň pred konaním
komunálnych volieb podpísať.
Zatiaľ snáď toľko o futbalovej
akadémii, ktorá vyvolala v športových kruhoch nemalé vášne. Nech
sa však každý zamyslí, kto vlastne je na vine a kto brzdí založenie
futbalovej akadémie v Rimavskej
Sobote a kto a aké šibalské hry
rozohral tesne pred komunálnymi
voľbami ?!
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Gemerské zvesti

Mesto nesúhlasí so zvýšením ceny tepla!

Z

ahraničné spoločnosti, ktoré sa
v minulých rokoch etablovali v
našom meste, ako je BRANTNER,
ŠTEFFE alebo VEOLIA, sa nikdy
nestotožnili s mojim názorom na
ich pôsobenie v Rimavskej Sobote
i po celom Slovensku. Spoločnosť
Brantner nevie prehltnúť, že sme im
zobrali zber a vývoz komunálneho
odpadu a realizujeme túto činnosť
prostredníctvom Technických služieb mesta už viac než 6 rokov, čím
sme ušetrili pre občanov mesta 1,9
mil. eur. Najnovšie sa mojím nepria-

teľom stáva i spoločnosť STEFE,
ktorej pravidelne každý rok odmietam dať súhlas na zvýšenie ceny
tepla pre našich obyvateľov. Nie
je tomu ináč ani v tomto roku, pretože som obdržal ich návrh, podľa
ktorého by sa domácnostiam nášho
mesta dňom 1.1.2019 mala zvýšiť
cena tepla o 8,45 %. Opätovne nesúhlasím so zvyšovaním ceny tepla,
k čomu ma oprávňuje spoločenská
zmluva zo dňa 15.11.2012 podpísaná medzi Mestom a STEFE SK,
ktorá v článku 9 bod. č.4 zakotvuje,

že o cene tepla rozhoduje na návrh
konateľov spoločnosti valné zhromaždenie, pričom je vždy potrebný
súhlas spoločníka - Mesta Rimavská Sobota. Opätovne využívam
preto svoje právo a ako primátor
mesta nesúhlasím s uvedeným návrhom. O nesúhlasom stanovisku
ku zvýšeniu ceny tepla na rok 2019,
som písomne informoval aj Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví
(URSO) .
JUDr. Jozef Šimko,
primátor mesta

Zasadal Výbor mestskej časti Tomašová

Pzasadnutia

očas októbra sa uskutočnili dve
Výboru mestskej
časti Tomašová. Prvé sa konalo
18. a druhé 26. októbra.

Obe rokovania viedla predsedníčka
výboru Elena Tóthová. Ako tradične, poslanci zvolení za túto mestskú časť informovali o tom, čo sa
dialo na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Následne sa hovorilo
o pripomienkach alebo podnetoch

občanov. K tejto téme vystúpila E.
Tóthová, ktorá informovala, že občania Tomašovej by chceli separovať odpad zo skla, ale v Tomašovej
nie je umiestnený kontajner.
Nakoľko sa zasadnutie konané 26.
októbra konalo poslednýkrát v tomto volebnom období, E. Tóthová
zhodnotila činnosť VMČ za celé
volebné obdobie. Uviedla, že sa vykonalo veľa práce, ako opravy ciest,
chodníkov, oprava strechy budovy

spoločenského domu či vnútorných
priestorov spoločenskej sály a pod.
Po jej vystúpení zhodnotili prácu
aj prítomní poslanci. Na rokovaní
bola prijatá aj požiadavka, aby sa
vyčistil rigol na ul. Tomašovskej.
V súvislosti s tým uviedol poslanec
Jozef Tóth, že túto požiadavku vybaví sám s riaditeľom Technických
služieb mesta. Okrem uvedenej požiadavky neboli od občanov prijaté
žiadne iné podnety.
amb

Prvé mestské zastupiteľstvo

URim. Sobote zvolal primátor Jozef Šimko na utorok
stanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v

amb

Na margo komunálnych volieb

V

prvom rade dovoľte, aby som sa
poďakoval všetkým voličom v 5.
volebnom obvode, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, ale najmä tým, ktorí
mi dali svoju dôveru. Vzhľadom

k tomu, že sa doteraz v tomto volebnom obvode nikomu nepodarilo
prekročiť hranicu 500 hlasov, som
nesmierne hrdý na 568 hlasov, ktoré
som získal od voličov. Zvlášť som
vďačný, že môj kolega Tomáš Sliva
dosiahol podobný počet hlasov a ani
kolega Jozef Tóth nebol ďaleko od
podobného výsledku. Tento fakt je
pre nás kľúčovou spätnou väzbou a
sme radi, že to, čo sme dosiahli v
predošlých štyroch rokoch, nebolo
márne. Ďalším smerodajným faktom je, že v národnostne rôznorodom obvode vznikla spolupráca
občanov slovenskej, maďarskej a
rómskej národnosti. Napriek tomu
poniektorí kandidáti a skupina kandidátov chceli odpútať pozornosť
od svojej prehry tak, že sa pokúsili
spochybniť výsledkov volieb a ne-

KOTKODÁK
+ Istý kandidát na
primátora okresného mesta, spolu so
svojou priateľkou,
zhodou
okolností
chronicky neúspešnou kandidátkou na každú funkciu o ktorú sa uchádza, tiež filozofovali o
volebných výsledkoch. Vraj im
nejakí mimozemšťania už pred
voľbami naznačili, že spolu aj s
doterajším poslancom Sojkom
sa nestanú poslancami. Zlé jazyky hovoria, že by snáď mohli
dať prepočítať aj hlasy získané
vo voľbách hlavného kontrolóra
mesta, kde Viliama Vaša volilo
nula (0) poslancov...
+ Údajne veľký smútok zavládol v jednej politickej strane,
ktorá si pre komunálne voľby
vytvorila koalíciu s kresťanskými demokratmi. Nielen preto, že
už aj sami došli na volebný prepad, ale že ich dve nové posily
z KDH majú v pláne odsťahovať sa
z mesta a skúsiť šťastie inde. Nevedia si totiž predstaviť pred najbližšími parlamentnými voľbami
koalíciu bez nich...
+ Ak ste chceli nakúpiť pyrotechniku na blížiace sa silvestrovské
oslavy, zrejme ste nepochodili.
Centrála istého zoskupenia, ktoré sa už cítilo byť jasným víťazom volieb, totiž vykúpila všetko,
čo v meste obchodníci mali, aby
patrične oslávili víťazstvo svojho
vodcu. Keďže napokon nebol dôvod na oslavy, možno nakúpený
tovar aj vrátia...

4. decembra o 10:00 hod. To prebehne tradične v tunajšom bývalom Župnom dome.

Najprv odznie informácia o výsledku komunálnych volieb. Následne zloží sľub a prevezme mestské insígnie
primátor Jozef Šimko, potom zložia sľub aj novozvolení
poslanci. Do programu je zahrnuté aj poverenie výkonom
funkcie sobášiacich, určenie mesačného platu primátora,
voľba zástupcu primátora, určenie jeho platu, všeobecná
rozprava atď. Mestské zastupiteľstvo ukončia položením
vencov k Pamätníku Červenej armády, k soche M. Tompu,
k soche Š. M. Daxnera a k Pamätníku obetiam holokaustu.
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zľakli sa ani krivého obviňovania.
To sa ale rýchlo vyjasnilo a dozvedeli sme, že tí, ktorí pred voľbami
presviedčali občanov s lekvárom
alebo jogurtom, tentokrát chceli takýmto špinavým spôsobom vytvoriť dojem čestných porazených. Na
toto sa hovorí: „Zlodej kričí, chyťte
zlodeja“.
Obdobie volebnej kampane a volieb
už máme za sebou a výsledky sa
musia akceptovať. V záujme mesta Rimavská Sobota je načase prekonať skutočné alebo subjektívne
nezhody. Touto cestou gratulujem
zvolenému primátorovi Jozefovi
Šimkovi a 20 zvoleným kolegom
poslancom.
Veľmi sa teším na spoluprácu. Rimavská Sobota do toho!
Zoltán Cziprusz, poslanec MsZ

+ Po voľbách je každý múdry.
Vraj by sa malo občanom bližšie
vysvetliť, čo všetko by pre mesto
znamenala futbalová akadémia
vytvorená z maďarského kapitálu.
Škoda len, že pred voľbami v tom
svojom urýchľovači šikovne zatajili túto myšlienku, a chovali sa,
akoby ani neexistovala...

Oznam
Týmto oznamujeme,
že Mestská polícia
v Rimavskej Sobote je od
15.10.2018 presťahovaná na adresu Svätoplukova 431/7 – budova
Mestského úradu v Rimavskej
Sobote, vchod z dvora.

Vážení čitatelia, Vianočné číslo dvojtýždenníka Gemerské zvesti/Gömöri
Hírlap nájdete vo svojich schránkach
od 19. decembra.
Okrem informácií o dianí v meste v
ňom nájdete aj kalendár na rok 2019.
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Kompletné výsledky komunálnych volieb 2018
v meste Rimavská Sobota

Komunálne voľby v regióne

Zvolení starostovia niektorých obcí v regióne:
Bátka – Peter Hencz (MOSTHÍD), Čerenčany – Zuzana
Študencová (NEKA), Drienčany – Peter Švoňava (SNS),
Hajnáčka – Ivan Poprocký
(SMK), Hodejov - Katarína
Jakabová (SMK), Hrachovo Ondrej Knechta (SMER-SD),
Jesenské – Gabriel Mihályi
(NEKA), Kociha – Tatiana
Klimová (SMER-SD), Kružno – Pavel Černák (SMERSD), Orávka – Ján Lichanec
(SMER-SD), Ožďany – Ján
Matej (NOVA), Rimavská
Baňa – Elena Polóniová
(NEKA), Rimavská Seč –
Márta Stubendek (SMK),
Teplý Vrch – Janka Janšová
(SNS), Veľké Teriakovce Kamil Kučera (SMER-SD), Veľký Blh – Norbert Kluka (KDH).
Zvolení primátori niektorých miest v regióne:
Fiľakovo - Attila Agócs (MOST-HÍD), Lučenec – Alexandra Pivková
(NEKA), Poltár – Martina Brisudová (NEKA), Revúca – Július Buchta
(SNS, SMER-SD), Rožňava - Michal Domik (NEKA), Veľký Krtíš –
Dalibor Surkoš (SMER-SD,SNS,MOST-HÍD).
amb, foto: gecse

Gemerské zvesti

Deň bez dlhov
V

popoludňajších hodinách vo štvrtok 15.
novembra sa na Mestskom úrade v Rim.
Sobote uskutočnila akcia spoločnosti KRUK
Deň bez dlhov. Odborní poradcovia spoločnosti bezplatne odpovedali záujemcom na
ich otázky a zhodnotili ich finančnú situáciu
s ohľadom na ich príjmy a záväzky. V dopoludňajších hodinách sa akcia uskutočnila na
obecnom úrade v Hodejove. Ako uviedol regionálny manažér spoločnosti KRUK Boris
Bruncko, ľudia sa pri stánku pristavovali s
rôznymi problémami, najviac sa zaujímali,
ako riešiť svoje exekúcie, platobné rozkazy,
zvedaví boli aj na osobný bankrot. Poradiť
sa prišli ľudia rôznych vekových kategórii,
od dvadsaťročných až po seniorov.
Deň bez dlhov, ktorý každoročne pripadá
na 15. novembra, usporiadala spoločnosť

KRUK v tomto roku už po šiesty
krát. Spoločnosť znovu nadviazala
spoluprácu so starostami piatich slovenských obcí s vysokým podielom
zadlžených obyvateľov. V obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja
sa v stredu 14., vo štvrtok 15. a v stredu 28.
novembra otvorili kontaktné miesta, na ktorých sa mohli ľudia zápasiaci so splácaním
dlhov zdarma poradiť s odborníkmi, ako riešiť náročnú finančnú situáciu. Hlavným cieľom projektu je upozorniť širokú verejnosť
na nebezpečenstvo plynúce z nezvládnutého
dlhu a prinútiť ich k aktívnemu hľadaniu riešenia na oddlženie. Súčasťou Dňa bez dlhov
je bezplatné poradenstvo a ďalšie aktivity,
ktorých cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti verejnosti. Medzi partnerov Dňa
bez dlhov patrí Asociácia slovenských inkasných spoločností a spoločnosť LogiCall
Slovenská republika.
amb

Týždeň vedy a techniky
V

rámci Týždňa vedy a
techniky sa po celom
Slovensku uskutočňuje
množstvo zaujímavých
podujatí, ktorých cieľom
je popularizovať medzi
mladými ľuďmi vedecké
a technické disciplíny.
V našej škole organizujeme Týždeň vedy a
techniky už ôsmykrát a
zameraný je na rôzne fyzikálne a chemické pokusy. Fyzika sa zamerala na
skúmanie tepla ako formy energie. Žiaci pokusmi zisťujú tepelnú vodivosť látok, pôsobenie tepla na telesá, skúmajú rôzne javy spojené
s teplom. Chémia bola zameraná na kozmetiku, kde sa demonštrovali pokusy na osmotické
javy a na chémiu v kuchyni, kde žiaci realizovali pokusy na povrchové napätie kvapalín.
V oboch oddeleniach predvádzajú experimenty naši ôsmaci a deviataci a pod ich vedením
si všetky pokusy môžu mladší žiaci sami vyskúšať. Veríme, že v rámci týchto aktivít sa
žiaci nielen pobavia, ale sa i mnoho nového naučia.
RNDr. Anita Antalová, riaditeľka školy ZŠ P. Kellnera Hostinského

Projekt s medzinárodnou účasťou

roku 2018/19 sú v MŠ na Rožňavskej ul. momentálne naplnené kapacity. Navštevuje
V juškolskom
spolu 105 detí, ktoré sa učia v 5 triedach, nových detí je 35. Aj v minulom školskom roku

navštevovalo MŠ 105 detí. Čo sa týka projektov, na Mesto RS podali žiadosť o možnosť využitia výzvy a finančnej podpory na vytvorenie jednej triedy jasieľ. Škole sa nedávno podarilo získať
grant v hodnote 12 tisíc eur na vlastný projekt s medzinárodnom účasťou predškolských zariadení.
Je zameraný na environmentálnu výchovu a obsahuje dve témy - Odpad a recyklácia a Stromy a
rastliny. V rámci týchto tém je do projektu počas dvoch školských rokov zaradených množstvo
aktivít, ktorých sa zúčastnia deti, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia, priatelia MŠ i
predstavitelia mesta a rôznych odborných inštitúcií. Spolupracovať budú tri partnerské školy, okrem
MŠ na Rožňavskej ul. je to Tallinna Lasteaed Kiikhobu z estónskeho Tallinnu a Mateřská škola
Dráček Lysá nad Labem z Česka. V rámci projektu sa uskutočnia tri nadnárodné stretnutia – v júni
budúceho roka v Rim. Sobote, na jeseň v partnerskej MŠ z Česka a na jar roku 2020 v Estónsku.
Cieľom projektu je 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. Zameraný je aj na podporu pedagógov pri prijímaní nových inovatívnych postupov a pri práci s rôznymi skupinami detí v
triede, toleranciu voči iným kultúram, akceptáciu rozmanitosti a spoločnú práca cieľových skupín.
Tento článok prinášame znova, nakoľko sme v minulom čísle uviedli nesprávny názov MŠ vo vete
Spolupracovať budú tri partnerské školy, okrem MŠ na Rybárskej ul. je to Tallinna Lasteaed Kiikhobu z estónskeho Tallinnu a Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem z Česka. Správne má byť MŠ na
Rožňavskej ul., za čo sa ospravedlňujeme.
amb
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Básnické okienko...

Modlitba staršieho človeka
Čo všetko bolo a už nie je, či vari preto plakať?
Čo ako čarokrásne zaznieva, každá pieseň je taká.
Začne a skončí, nik to nezmení,
v začiatku každý koniec pramení.
Za všetko krásne patrí Ti, Bože, vďaka.

Oťažel čas, keď dobro a zlo svet mi dokopy zmiesil,
keď z bludných kruhov cesty som hľadal a volal: “Bože, kde si?“
Vďaka za silu, lásku a nádej,
za to, čo každý z nás v Tebe nájde.
Nech žiadnu nádej nikdy netreba kriesiť!
Zrelosť je múdrosť, v nej je sila, ešte smelé ciele mám.
Nech radosť dlho prúdi mi v žilách. Smútok vŕbam prenechám.
Modlím sa k Tebe. Ak budem starý,
vrúcne Ťa prosím, daj mi tie dary,
vedieť sa umyť, učesať a obliecť sám!

Marta Brisudová Siváková

Mark E. Pocha
má nový román
ako sa M. E. Pochov nový
Dom490,
román volá, je strhujúci psychologic-

ký triler s výraznými prvkami hororu v
štýle Stephena Kinga, zasadený do reálneho prostredia malej stredoslovenskej
obce. Autor na jeho stránkach prebúdza
tiene minulosti, ktoré mali ostať navždy
pochované... Najnovšia Markova kniha
si vyslúžila už mnoho prívlastkov ako príbeh, z ktorého tuhne krv v žilách, či román v štýle filmov Amitvyille Horror,
Paranormal Activity a kníh Žiarenie a Exorcista.
Mark E. Pocha, vlastným menom Marián Kluvanec, je svojimi knihami Krajina kanibalov, Kontakt a Na Dušičky zomrieš známy predovšetkým v kruhoch priaznivcov literárnej
fantastiky. Pochádza z Komárna, momentálne žije v Rim.
Sobote s manželkou a dvoma deťmi.

Krátky obsah

Ju trápi materstvo, on sa neúspešne borí s novým románom. No problémy, o akých sa im ani nesnívalo, ešte len
prídu... Spisovateľ Martin Lutziak sa s manželkou Zuzanou
a dvoma malými
deťmi presťahu- Pozor súťaž!
je z rušnej Nitry Redakcia
Gemerské
zvesti/
do nenápadnej Gömöri Hírlap si pre vás pripravistredoslovenskej la súťaž o nový román Marka E.
obce
Kriváň. Pochu DOM490. Stačí, ak správManželom nepre- ne odpoviete na otázku: V ktorej
káža, že v ich no- obci sa nachádza strašidelný
vom príbytku ke- dom, do ktorého sa presťahuje
dysi umreli štyria mladá rodina z Nitry?
ľudia – z duchár- Správne odpovede nám posielajte
skych historiek do pondelka 10. decembra 2018
predsa
dávno na email www.gemerskezvesti@
vyrástli.
Sotva rimavskasobota.sk alebo poštou
sa však do domu na adresu Redakcia Gemerské
nasťahujú, začnú zvesti/Gömöri Hírlap, Svätoplusa diať zvláštne kova 9, 97901 Rimavská Soboveci. Prebúdzajú ta. Nezabudnite uviesť svoje celé
sa tiene minulos- meno, adresu a kontakt.
ti, ktoré mali ostať navždy pochované. A život mladej rodiny už nikdy viac
nebude ako predtým...
spracoval amb
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V múzeu vystavujú najkrajšie kŕmidlá

priestoroch Gemersko- malohontského múzea (GMM) v Rim.
V Sobote
otvorili 15. novembra výstavu Najkrajšie kŕmidlo.
Predstavujú sa na nej kŕmidlá, ktoré vyrobili žiaci druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných
gymnázií v rámci rovnomennej súťaže.

Najkrajšie kŕmidlo je názov súťaže a výstavy, ktoré GMM pravidelne usporadúva od roku 2006. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 42
žiakov z ôsmich škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.
Úlohou súťažiacich bolo pripraviť funkčné kŕmidlo z akéhokoľvek
materiálu, podmienkou bolo, aby materiál nebol toxický. Kŕmidlá
hodnotila päťčlenná porota. Tá rozhodla, že na prvom mieste sa
umiestnilo kŕmidlo, ktoré zhotovila Regina H. zo ZŠ s VJM F. Kazinczyho v Tornali. Na druhom mieste skončila Sarah S. zo ZŠ Š. M.
Daxnera v Rim. Sobote a na treťom mieste Alžbeta H. zo ZŠ s MŠ
v Muráni. Udelené boli aj čestné uznania, za funkčnosť si ocenenie
odniesla študentka Gymnázia M. Kukučína v Revúcej Alexandra M.
a za tvorivosť Barbora A. tiež z gymnázia M. Kukučína v Revúcej.
A čo porotu najviac zaujalo na víťaznom kŕmidle? „Najviac nás na
ňom zaujala jeho strieška, ktorá bola pracne vyrezávaná z malých
kúskov linolea. Zároveň je kŕmidlo nielen ozdobné, ale aj funkčné,
bez problémov využiteľné a trvácne vo vonkajšom prostredí. Čiže
zavážila tu jednak maximálna funkčnosť kŕmidlá a tiež estetickosť
a pracnosť vyhotovenia strechy,“ priblížila kurátorka výstavy M.
Gálffyová.
Všetky kŕmidlá budú súčasťou výstavy Najkrajšie kŕmidlo, ktorá
potrvá do 15. decembra. Po jej ukončení sa kŕmidlá vrátia ich zhotoviteľom, aby plnili svoju funkciu.
amb, foto: gecse

Prednáška s Václavom Furmánkom
Vl o h o n t s k o m

-Gemersko-ma-

múzeu sa 19. novembra uskutočnila prednáška s
významným
slovenským archeológom a popredným
európskym odborníkom na dobu
bronzovú Václavom Furmánkom
z Archeologického
foto: gecse ústavu SAV v Nitre.

Prednáška sa konala v rámci aktivity múzea pod
názvom Predmet mesiaca, ktorým je v novembri
unikátny zbierkový predmet európskeho významu - bronzový závesok typu Včelince. Ten bol
súčasťou veľkého pokladu pozostávajúceho až
zo 177 kusov, ktorý bol objavený v roku 1907
vo Včelinciach a pochádza zo začiatku strednej
doby bronzovej. Závesok je predstaviteľom vyspelého severokarpatského bronziarstva, je jedným zo štyroch známych záveskov, ktoré boli
nájdené v Karpatskej kotline.
V. Furmánka si pre návštevníkov prichystal prezentáciu, kde im priblížil tento síce malý, ale
unikátny predmet. Okrem toho sa dozvedeli aj o

iných typoch a tvaroch záveskov a archeológ im
priblížil aj obdobie 17.- 15. stor. pred n.l., z ktorého závesok pochádza. Prednáške poskytla návštevníkom množstvo informácií nielen o samotnom závesku, ale aj archeológii, aby pochopili
jej význam. V. Furmánek patrí k európsky uznávaným archeológom. Viedol množstvo záchranných a archeologických výskumov v rôznych
oblastiach Slovenska, predovšetkým v regiónoch
Novohrad a Gemer-Malohont (Tornaľa, Radzovce, Drňa. Pinciná, Kyjatice, Včelince, Cinobaňa).
V tomto regióne strávil veľa času a v múzeu bol
častým hosťom. Počas prednášky si na svoje pobyty na tomto území aj zaspomínal.
amb

Predmetom mesiaca december sú textilné vyšívané pásy
múzeum v Rim. Sobote počas decembra vystaG emersko-malohontské
ví textilné vyšívané pásy, ktoré v minulosti zdobili nejednu kuchynskú

poličku v domácnosti. V priestoroch múzea budú vystavené od 3. do 31.
decembra.
Ako uviedla Ľudmila Pulišová, etnologička múzea, v minulosti si kuchyne
gazdiné zdobili najmä vlastnoručne vyšívanými textíliami. „Popri obrusoch,
obrúskoch, či plátených nástenkách to boli tiež vyšívané, alebo háčkované pásy - „štráfy“, ktoré zdobili predovšetkým okraje políc kuchynského
nábytku,“ priblížila. Ako ďalej poznamenala, na našom území sa začali používať v prvých desaťročiach 20. storočia v súvislosti so zmenou podoby
kuchýň, kedy otvorené ohnisko bolo postupne nahrádzané sporákmi a začal
sa používať svetlejší kuchynský nábytok. „Celé súpravy vyšívaných pásov
si dievčatá v mnohých prípadoch pripravovali spolu s inými textíliami už
ako súčasť svojej výbavy,“ uviedla Pulišová.
Na zhotovovanie vyšívaných pásov sa podľa jej slov používalo biele plátno, v minulosti najmä tkané, neskôr kupované. „Spodný okraj bol zvyčajne
ukončený špicatými, alebo oblými zúbkami obšitými hustým stehom,“ poznamenala Pulišová s tým, že plochu nad ním zdobili vyšité motívy, najčastejšie zobrazujúce kuchynské náradie, ovocie, či kvety, pričom boli využívané rôzne typy stehov, napríklad stonkový, krížikový, alebo retiazkový.

Pomerne
bohatá
zbierka vyšívaných
pásov sa podľa Pulišovej
nachádza
aj v etnologickom
fonde
Gemersko-malohontského
múzea. „Pochádzajú z rokov 1900 –
1940, z viacerých
lokalít regiónu Gemer-Malohont, ako napríklad Lukovištia, Gemerský Sad,
Gemerček, Bakta, Veľký Blh... Pri ich tvorbe bola okrem vyššie uvedených
výšivkárskych techník použitá tiež dierková výšivka, ažúrka i technika richelieu, najčastejšie vo farbách červená, modrá, biela, fialová a čierna,“
uviedla.
Ako na záver Ľ. Pulišová poznamenala, okrem vyšívaných si gazdinky
zhotovovali aj biele ručne háčkované pásy. Tie boli v minulosti používané
okrem výzdoby kuchynského nábytku tiež na dekoráciu poličiek spálňových
skríň.
spracoval amb, zdroj: Mgr. Ľudmila Pulišová, etnologička GMM

Gemerské zvesti
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RIADKOVÁ INZERCIA:
• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská So-

Oprava: v minulom čísle sme zverejnili uvedenú spomienku
s chybným textom, za čo sa ospravedlňujeme a uverejňujeme ju
v správnom znení:

Spomienka

bota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov:
- v budove Juniorkomplex, ul. Železnićná č. 703 v Rimavskej Sobote
(jednotlivo): Prízemie s výmerou 12m2, 2. poschodie s výmerou 30,21m2,
- v budove školy, Športová 1072/1 v Rimavskej Sobote s výmerou 1m2.
Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1,
Rimavská Sobota. Bližšie informácie na: www.sosos.sk
GZ-90/18
• Prevádzkujem lyžiarsky servis v Lučenci. Tel. č. 0908 943 427

vodoinštalatérske a kurenárske práce.
Tel. č: 0903 421 840
		

S úctou a láskou v srdci si pripomíname,
že 9.11.2018 by sa bol dožil 97 rokov
náš drahý, láskavý, starostlivý ocko,
starký a skvelý dedko

GZ-91/18

Ján Kováč

rodák z Hostišoviec,

• Ponúkam

GZ-86/18

1. december BOHEMIAN RHAPSODY
19:45
134 min., MP od 12r., titulky, 5 €
so.
Životopisný/Hudobný
USA

8.-9. december Robin Hood		
19:00
117 min., MP od 12r., titulky, 5€
so.-ne.
Akčný/Dobrodružný
USA

2. december Zrodila sa hviezda
19:45
136 min., MN, titulky, vstup: 5€
ne.
Romantický/Hudobný
USA

13.-14. december Aquaman
19:00
143 min., MP od 12r., titulky, 5€
št.-pi.
Akčný/Dobrodruž./Fantasy USA

6. - 7. december Doktor Martin
18:00
90 min., MP, titulky, vstup: 4€
št.-pi.
Komédia
Česko/Slovensko

15.-16. december Super Taxík		
19:00
90 min., MP, dabing, vstup: 5€
so.-ne.
Animovaný
Malajzia

6. - 7. december Smrteľné stroje
19:45
128 min., MP od 12r., vstup: 5€
št.-pi.
Akčný/Fantasy/Sci-fi
Česko

15.-17. dec. Spider-man: Paralelné svety
19:00
117 min., MP od 12r., titulky, 5€
v pon. maď. verzia Animovaný/Akčný USA

8.-9. december GRINCH 		
17:00
90 min., MP, dabing, vstup: 5€
št., pi.
Animovaný/Rodinný
USA

20.-21. dec. Bumblebee
27.-28. dec. 110 min., MP od 12r., titulky, 5€
19:00
Akčný/Dobrodružný/Sci-fi
USA

ktorý nás navždy opustil 29.9.2018.
Mal rád život, aj keď nebol vždy ľahký, svoju rodinu, prácu a ľudí.
Rozdával poznanie, lásku, krásu a úsmev.
Kto ho mal rád, nezabudne. Kto ho poznal, spomenie si.
Spomeňte si na neho bez smútku, s úsmevom tak,
ako by si to bol želal on.
GZ-84/18

Zarmútená dcéra Viera a celá smútiaca rodina.

Zubný lekár

1. a 2. decembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
DOMADENT, s.r.o. - MUDr. Eva Brunovská, Mieru 246, Jesenské, tel.: 0905 324 827
8. a 9. decembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
STOMCENTRUM, s.r.o., MUDr. Štefan Juhász, Športová 14, Rim. Sobota,
tel. 047/ 56 33 147

Oznam
Mesto Rimavská Sobota
organizuje 12. a 13. decembra 2018
na Hlavnom námestí

Vianočné trhy
Povolenia sa vydávajú na MsÚ,
Svätoplukova 5, Rim. Sobota
od 29. novembra 2018.
Informácie na tel. č.: 047/5604665,
5604685, 5631139.
Stánky s občerstvením potrebujú
povolenie od RÚVZ v mieste bydliska.
Príďte – budete vítaní!!!
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Slovanistky si poradili
so Žiarčankami

liga žien vo volejbale pokračovala 3. novembra tretím dvojkolom, v
Prvá
ktorom hráčky VK Slovan Rim. Sobota privítali doma družstvo VA Ži-

lina. Domácim sa nedarilo, keď v oboch zápasoch ťahali za kratší koniec a
prehrali ich po výsledkoch 2:3 (16,-19,24,-25,-15) a 1:3 (16,-26,-11,-18). V
prvom stretnutí mali domáce hráčky dokonca mečbal, keď v skrátenej hre
viedli 14:13, no koncovku setu nezvládli a zápas prehrali. Príčinou bolo zranenie Szőkeovej (4body), ktorú musela nahradiť trénerka Alena Kudlíková st.,
nakoľko domáce družstvo nemalo na lavičke viac hráčok. Slovanistky hrali
v zostave: kapitánka A. Kudlíková ml. (34), J. Panicová (30), K. Rosiarová
(20), Sojková (15) a E. Chebeňová (5). V druhom dvojkole hráčky VK Slovan
Rim. Sobota hladko prehrali obe stretnutia s vedúcim družstvom súťaže VK
Brusno – 3:0 a 3:0. Staršie žiačky VK Slovan Rim. Sobota v treťom dvojkole
hladko porazili súperky z Prievidze 3:0 a 3:0.
VK Slovan Rim. Sobota – MŠK Žiar nad Hronom
3:1 (23,18,-15,16) a 3:1 (-18,18,11,16)
V štvrtom dvojkole I. ligy žien skupiny východ., ktoré sa konalo 10. novembra, zdolali Slovanistky svoje súperky znovu len so 7 hráčkami a v tabuľke
sa dostali pred ne na 4. miesto. Na palubovku musela opäť nastúpiť trénerka
Kudlíková st. Slovanistky hrali v podobnej zostave ako v dvojkole predtým,
pribudla len L. Hanusková.
Igor Antal

Dobré slovo

V

-Bátke sa 22.
novembra konalo okresné kolo
recitačnej súťaže
v prednese poézie a prózy Dobré
slovo.

Súťaž vznikla v
roku 2002 a je určená pre školy s
vyučovacím jazykom maďarským.
Jej hlavnou myšlienkou je na jednej strane poukázať na
dôležitosť výučby slovenského jazyka a literatúry a na druhej vyhľadávať
talentovaných žiakov. Súťaž sa tradične koná na Základnej škole v Bátke a
v tomto roku sa jej zúčastnilo približne 70 žiakov zo základných škôl z celého regiónu. Súťažiaci boli rozdelení do kategórií, ich výkony hodnotili tri
trojčlenné odborné poroty. V I. kategórii poézia a II. kategórii próza to boli
porotkyne Valéria Sebőková, Erika Juhászová a Drahomíra Plichtová. Porotu
v I. kategórii próza a II. kategórii poézia tvorili Milana Jutková, Július Karas
a Dana Turanská a v III. kategórii poézia, próza a IV. kategórii poézia, próza
Ľubomír Šárik, Nadežda Garayová a Katalin Tóth.
Výsledky na prvých miestach:
V I. kat. próza sa na prvom mieste umiestnila Magdaléna Megan Farkašová zo
ZŠ M. Tompu v Rim. Sobote a v I. kat. poézia Szabolcs Méte Végh zo ZŠ M.
Tompu v Rim. Sobote. V II. kat. próza skončil prvý Ádám Valent z Gymnázia
M. Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rim. Sobote a v II. kat. poézia
Sofia Plesivcsák takisto z Gymnázia M. Tompu Reformovanej kresťanskej
cirkvi v Rim. Sobote. V III. kat. próza zvíťazila Rozina Vajgel z Gymnázia
M. Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rim. Sobote a v III. kat. poézia
Dániel Orosz zo ZŠ M. Tompu v Rim. Sobote. Vo IV. kat. poézia sa z prvého
miesta tešila žiačka Gymnázia M. Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi
v Rim. Sobote Sofia Csutor a v IV. kat. próza Dávid Ostrihoň z Gymnázia
M. Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rim. Sobote. Krajská súťaž sa
uskutoční v Tornali.
V rámci súťaže bola usporiadaná výstava fotografií Budapeštianske pohľadnice, ktorú mohli počas októbra vidieť aj návštevníci radnice v Rim. Sobote.
Autorom záberov je mladý fotograf András Kresnye z Veľkého Blhu, niekdajší
žiak ZŠ v Bátke. Súťaž Dobré slovo zorganizoval Oblastný výbor Csedmadok
v Rim. Sobote v spolupráci so Základnou školou v Bátke.
amb, foto: gecse

Súťaž vo viacboji
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P. Hostinského v Rim. Sobote z poverenia OZ viacboja všestrannosti
ZŠusporiadala
okresné kolo zimného (halového) viacboja, ktorý pozostával z

člnkového behu 4x10 metrov, skoku do diaľky, hodu loptou a šplhu na tyči
pre kategórie 1. - 4. postupný ročník. Pretekov sa zúčastnilo 130 súťažiacich.
V jednotlivých kategóriách bolo poradie na prvých troch miestach nasledovné:
I. ročník dievčatá: 1. miesto – L. Megelová, ZŠ M. Daxnera RS 196 b, 2.
miesto – E. Valachová, ZŠ P. Hostinského RS, 169b, 3. miesto – S. Molnárová,
ZŠ M. Daxnera RS, 153b.
I. ročník chlapci: 1. miesto - A. Drugda 209b, 2. miesto – R. Nemec 151b,
obaja ZŠ M. Daxnera RS, 3. miesto M. Pál, ZŠ P. Hostinského RS, 148b, (trojboj bez šplhu obe VK)
II. ročník dievčatá: 1. miesto – S. Katreniaková, ZŠ Tisovec, 256b, 2. miesto
– S. Bálintová, ZŠ Creativ RS, 239b, 3. miesto – E. Izáková, ZŠ M. Daxnera
RS, 210b.
II. ročník chlapci: 1. miesto – F. Gábor, 300b, 2. miesto – Z Várady, 264b,
obaja ZŠ M. Daxnera RS, 3. miesto – M. Gaži, ZŠ P. Hostinského RS, 247 b.
III. ročník dievčatá: 1. miesto – E. Petroczyová, ZŠ Tisovec, 278b, 2. miesto
– L. Capová, ZŠ Creative RS, 263 b, R. Szabová, ZŠ M. Tompu RS, 228b.
III. ročník chlapci: 1. miesto – M. Magic, ZŠ P. Dobšinského RS, 330b, 2.
miesto – S. Balog, ZŠ Creative RS, 315b, 3. miesto – D. Poliak, ZŠ P. Dobšinského RS, 287b.
IV. ročník dievčatá: 1. miesto – S. Megelová, ZŠ M. Daxnera RS, 332b, 2.
miesto – V. Murínová, ZŠ P. Dobšinského RS, 327b, 3. miesto – N. Bakšová,
ZŠ M. Daxnera RS, 299b.
IV. ročník chlapci: P. Haás 402b, 2. miesto – J. Baláž, 392b, obaja ZŠ P. Dobšinského, 3. miesto – A. Laurík, ZŠ Tisovec, 330b.
Najhodnotnejšie výkony patria u dievčat prváčke L. Megelovej zo ZŠ Š.M.
Daxnera v Rim. Sobote a u chlapcov u A. Drugdovi (rovnako zo ZŠ Š. M.
Daxnera v Rim. Sobote), ktorý druhého v poradí porazil o 58 bodov.
ZŠ Š.M. Daxnera v Rim. Sobote usporiadala Majstrovstvá okresu v halovom
(zimnom) viacboji všestrannosti, ktorých sa zúčastnilo do 90 pretekárov žiactva a dorastu. Súťažilo sa v päťboji, keď pribudlo plávanie. Najlepší traja pretekári z každej kategórie nás reprezentovali na Majstrovstvách SR, ktoré sa
uskutočnili 24. novembra v Liptovskom Mikuláši.
V jednotlivých kategóriách zvíťazili:
Ml. žiačky – Ž 4: 1. miesto – T. Horváthová, ZŠ P. Hostinského RS, 338b, 2.
miesto – S. Sarvašová, ZŠ M. Daxnera RS, 335b, 3. miesto - K. Murínová, ZŠ
M. Daxnera RS, 334b,
St. žiačky – Ž 5: 1. miesto - Z. Ďurčiaková, ZŠ Tisovec 353b, 2. miesto – R.
Kusungerová, Gymnázium RS, 320b, 3. miesto – N. Miháčová, ZŠ P. Dobšinského, RS, 317b.
Ml. dorastenky – Ž 6: 1. miesto – S. Klementová, Gymnázium RS, 429b,
- najlepší ženský výkon, 2. miesto – V. Kovács, ZŠ M. Tompu RS, 380b, 3.
miesto – V. Spodniaková, Gymnázium I. Kraska, 358b.
St. dorastenky – Ž 7: 1. miesto – I. Háziková, 368b, 2. miesto – K. Čintalánová 347b, 3. miesto – P. Palkováčová. 344b, všetky Gymnázium RS.
Ml. žiaci – M 4: 1. miesto – M. Muráni, ZŠ M. Tompu RS, 332b, J. Greč, ZŠ P.
Hostinského RS, 328b, 3. miesto – R. Lehotský, ZŠ P. Dobšinského RS, 292b.
St. žiaci – M 5: 1. miesto – P. Koreň, ZŠ P. Dobšinského RS, 422b, - najlepší
mužský výkon, 2. miesto – S. Jakubec, ZŠ M. Tompu RS, 282b, 3. miesto – J.
Hrivnák, ZŠ Klenovec, 366b.
Ml. dorastenci – M 6: 1. miesto – M. Virva, 432b, 2. miesto – M. Slanina,
401b, obaja Gymnázium RS, 3. miesto – M. Košičar, ZŠ Tisovec, 374b.
St. dorastenci – M 7: 1. miesto – S. Sogel, Gymnázium RS, 434b.
Igor Antal

Pozvánka na výstavu
OZ Hájik (124) Vyšná
Pokoradz a VyP Gallery Vyšná
Pokoradz usporiada 7. decembra o 18: 00 hod. v priestoroch VyP Gallery v kultúrnom
dome vo Vyšnej Pokoradzi
vernisáž výstavy Advent 2018.
Všetci ste srdečne vítaní.
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Zápas o prvé miesto úspešne zvládnutý

17. novembra
V sasobotu
na Zimnom štadió-

ne v Rimavskej Sobote
konal zápas 8. kola druhej
ligy mužov. Domáci HKM
Rimavská Sobota v ňom
privítali aktuálneho lídra
tabuľky HK Bardejov,
ktorý mal pred Soboťanmi dvojbodový náskok.
V prvom vzájomnom
zápase sa tieto dva tímy
stretli na úvod sezóny v
Bardejove. Z víťazstva sa
tešila Rimavská Sobota
vysokým rozdielom 2:7.
V sobotu sme videli zápas o prvé miesto. Bol to
naozaj pohľadný zápas s
množstvom šancí a pekných hokejových momen- druhej tretiny navýšil perfektnou strelou z vrcholu
tov. Prevahu však mali domáci. Strelecké konto sa kruhov Denis Moroz.
otvorilo až v 16. minúte, keď presilovku o dvoch V 47. minúte stanovil konečné skóre 6:0 Peter
hráčov využil domáci Slavomír Buda po prihrávke Filipiak. Následne už zápas nemal s hokejom nič
spoločné. Vznikalo
od Ivana Zorvana.
Na ďalší gól sa čaka- HKM Rimavská Sobota - HK Bardejov 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) množstvo individuálnych šarvátok. Dolo až do 26. minúty,
Góly:16. Buda Slavomír; 26. Dmitriev Artem; 31.
keď presnú prih- Novotný Martin; 33. Dmitriev Artem; 39. Moroz Denis; kopy bolo udelených
až 158 trestných mirávku Ivana Zorva47. Filipiak Peter;
nút. Tieto momenty
na pretlačil Artem
Strely: 46:28.
dostatočne poznačili
Dmitriev. V 30. miVylúčenia: 9:10 na 2 min, navyše Leskovjanský,
tento inak výborný
núte prihrával z rohu
Česelka, Vilchinskiy, Pribula OT do konca zápasu za
ihriska Rastislav Ma- nešportové správanie, Forgáč, Koksharov a Slovák J. 10 zápas, no aj tak to bol
pre väčšinu divákov
túška pred bránu, kde
min OT za pästný súboj, hrubosť.
atraktívny zápas.
s prehľadom zakonPresilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0.
čil Martin Novotný
Rozhodcovia: Kollár - Staššák, Číž.
Chceli by sme sa veľa domáci už vyhráDiváci: 482
mi pekne poďakovali 3:0. Následne sa
hosťujúci brankár Roman Dzúr zranil a musel ho vať všetkým divákom, ktorí nám v sobotu fandili.
zastúpiť náhradník. O necelé tri minúty sa bekhen- Zaznamenali sme doposiaľ najvyššiu návštevnosť
dovou parádičkou predviedol opäť Artem Dmit- v tejto sezóne. Sme radi, že vás chodí tak veľa na
riev. Pomaly narastala v hosťoch nervozita a začali hokej, no poprosili by sme vás o skorší príchod na
odplácať všetky súboje. Sto sekúnd pred koncom štadión, pretože sa tam potom tvoria rady a niekto-

rí z vás sa dostanú dnu až ku koncu prvej tretiny.
V našich kompetenciách bude zriadenie druhej
pokladne.
V sobotu 1.12. o 17:00 privítame na domácom
ľade nováčika ligy MHK Kežmarok. Všetkých
pozývame.

Bohatá gólová nádielka
V sobotu 10. novembra sa muži HKM Rimavská Sobota predstavili na domácom ľade
proti celku HC REBELLION Gelnica. Tí doposiaľ odohrali všetky zápasy na domácej
pôde, čo môže byť výhodou. Prehrali len dva
zápasy, a to s Bardejovom a Liptovským Mikulášom. Z víťazstva sa radovali v zápasoch
so Sabinovom, so Sanokom a s Trebišovom
4:3. Diváci v zápase videli bohatú gólovú
nádielku, z víťazstva sa napokon tešili chlapci HKM Rim. Sobota.

HKM Rimavská Sobota HC Rebellion Gelnica 8:6
(5:2, 3:1, 0:3)

Góly: 2. Vilchinskiy Georgy; 5. Novotný Martin; 12. Šagát Michal; 14. Nociar Denis; 15.
Zorvan Ivan; 23. Dmitriev Artem; 25. Zorvan
Ivan; 31. Buda Slavomír - 3. Dravecký Dávid;
9. Huszárik Patrik; 21. Laškody Dominik;
44. Huszárik Patrik; 46. Laškody Lukáš; 58.
Baksay Michal;
Strely: 33:36.
Vylúčenia: 8:8 na 2 min., navyše Just a Filipiak 10 min. OT za nešportové správanie
a Skokan za vrazenie na mantinel.
Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:1.
Rozhodcovia: Píšťanský - Staššák, Paulík.
Diváci: 288
Marek Hanzel, HKM RS, foto: Denis Szőke

Retro lukostrelecká súťaž

sobotu 17. novembra organizoval klub Cserháti Hiúzok I.E. v Mohore
V retro
lukostreleckú súťaž. Podľa Pravidiel HDH-IAA a FITA s úpravami
bola postavená trať s desiatimi cieľmi v troch kolách. Ráno čakalo na súťažiacich srdečné privítanie s krásnym počasím. Rimavskosobotský Lukostrelecký Klub Bašta reprezentovali na súťaži štyria členovia, ktorí si vystrieľali
nasledovné umiestnenia:
Lura Antalová Hegedüs a Tibor Lévay 1. miesto, Michal Feledy 2.miesto
a Ladislav Hegedüs 3. miesto v Retro lukostreleckej súťaže 2018.
Ďakujeme našim sponzorom: MsÚ Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum
s.r.o Zvolen, GOBAKO Košice, Rado Ceglédy, Béla Majerčík podnikateľ
a P.Z. Kurinec.
Tibor Lévay, LK Bašta

HOTEL MÝTO *** a Koliba Pod Mýtom
v lokalite Mýto pod Ďumbierom, prijme
do TPP: kuchárov s nástupným platom
1200,-/netto a čašníkov s nástupným
platom 680,-/netto.
Ubytovanie a strava - Grátis
Nástup: 1.12.2018
Info: 0905 976 506

GZ-88/18

