Na margo
uplynulých dní
všetkých svätých
S viatok
a Pamiatka zosnulých

Vydali bulletin o klenotoch
Rimavskej Soboty

Sobota a jej klenoty. To je názov
Rimavská
nového farebného, reprezentačného bulle-

tinu, ktorý má od jeseni v ponuke Turistické
informačné centrum (TIC) v Rim. Sobote. Má
formát rozkladacieho informačného sprievodcu a vyšiel v slovenskom i maďarskom jazyku.
Informovala o tom referentka TIC Janka Mišuráková „Bulletin nás prevedie dejinami nášho
mesta, zoznámi nás s históriou radnice, župných domov i grémia, troma kostolmi v meste
i alejou dejateľov. Zavedie nás aj do krásnej
Rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda i do
zrevitalizovanej mestskej záhrady za relaxom a
oddychom,“ priblížila J. Mišuráková. Ako ďalej uviedla, bulletin je dostupný záujemcom aj
na web stránke mesta na stiahnutie v slovenskej
i maďarskej verzii a tlačená verzia bude prostredníctvom TIC Rim. Sobota slúžiť na propagáciu Rimavskej Soboty.
Zaujímavým tohtoročným propagačným materiálom, ktorý ponúkajú v TIC, je ručne maľovaná cyklomapa Gemer-Malohont. Je obojstranná
a obsahuje textovú a mapovú časť. Textová časť
prináša informácie o cykloturistike v regióne
i jeho zaujímavostiach. „Nachádzajú sa v nej aj
informácie o obciach, rekreačných a stravovacích zariadeniach, základných školách či podnikateľských subjektoch, ktoré máme v regióne,“
uviedla J. Mišuráková. Mapa zobrazuje celý
región a okrem vyznačených cyklistických chodníkov a trás sú na nej aj pamiatky a dominanty.

Zaujímavosťou je, že všetky maľby nachádzajúce sa v textovej časti maľovali deti z miestnych
škôl, ktoré mali možnosť zvečniť zaujímavosti
vlastnej obce. Niektoré maľby maľovali aj deti
z detských domovov. Je to mapa tvorená deťmi
pre deti a vznikla preto, aby podporila záujem
detí o cykloturistiku.
„Ďalšou našou novinkou je multimediálna mapa
Rimavskej Soboty a regiónu Gemer- Malohont,“
uviedla ďalej Mišuráková. Mapa má podľa jej
slov formát A3, je obojstranná a po jej okrajoch
sú spropagované firmy a subjekty z mesta i jeho
okolia. „Jej prednosťou je, že jednoducho, doslova „prstom po čiare“, umožňuje nájsť polohu
hľadaného subjektu,“ povedala J. Mišuráková s
tým, že väčšina subjektov má vyobrazený vlastný QR kód, ktorý po načítaní mobilným zariadením presmeruje používateľa mapy na krátky videozáznam o hľadanom subjekte. „Poďakovanie
patrí všetkým subjektom, ktoré využili priestor
na svoju propagáciu , a tak finančne pomohli pri
vydaní mapy,“ uzavrela Mišuráková.
Turistické informačné centrum v Rim. Sobote
ponúka mnoho služieb - poskytuje informácie
o firmách, ubytovacích, stravovacích a rekreačných možnostiach či kultúrnych pamiatkach
v Rimavskej Sobote a jej okolí. Okrem iného
predáva vstupenky na kultúrne podujatia, rôzne
propagačné materiály či výrobky regionálnych
remeselníkov.
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sú vhodnou príležitosťou
zavítať do cintorína a tráviť
niekoľko minút so svojimi
zosnulými. Tie tohoročné
sviatky však zapadajú do
finálnej fázy predvolebnej
kampane, pretože už o niekoľko dní nás čakajú
komunálne voľby, v ktorých si zvolíme primátorov i starostov, ale aj poslancov mestských
a obecných zastupiteľstiev.
V našom meste sa volebná kampaň rozbehla
už pred niekoľkými mesiacmi. V podstate už
vo chvíli, keď predstavitelia hnutia „Za slušné
Slovensko“ oznámili, že mienia postaviť v jednotlivých mestách svojho kandidáta v boji o
primátorské kreslo. Tí im potom majú v prípade
úspechu otvoriť brány svojich miest a pomôcť
presadiť požiadavky napísané za hranicami
Slovenska. Dokonca ani netaja, že ich prístup k
otázke imigrantov je v úplnom rozpore so záujmami veľkej väčšiny obyvateľov žijúcich v štátoch patriacich do V-4.
Tzv. slniečkári, prívrženci prezidenta Kisku či
župana Luntera, našli aj v Rimavskej Sobote svojho nominanta, ktorý im od začiatku bol
nápomocný pri organizovaní protestných akcií
zameraných na pád vlády Róberta Fica. Neskôr
sa špecializoval na rozdávanie lekváru, ponúkal
klobásy a popritom sa pýtal občanov čo by chceli zrýchliť, aby potom on „vyvolený“, mohol za
prvých 100 dní v úrade urobiť všetko to, čo vláda
v tomto regióne zanedbala. Nevadí mu pritom,
že zavádza občanov sľubmi, na uskutočnenie
ktorých nemá a ani nebude mať kompetencie...
Zatiaľ kým ten „vyvolený“ spolu so svojou družinou napodobňujú Svedkov Jehovových a presviedčajú i otravujú ľudí po celom meste, ich
najvážnejší súper, súčasný primátor, ktorý už počas dvoch volebných období dokázal urobiť pre
mesto viac než všetci predchádzajúci primátori
dokopy, nelepí billboardy či plagáty, neoblepuje
autá svojimi fotografiami, ale usilovne pracuje,
aby svoj volebný program viacnásobne prekonal. Jeho volebnou kampaňou sú cesty, chodníky, kúpaliská, detské ihriská či rekonštrukcia
námestí. Veci, ktoré občan potrebuje. Ale predovšetkým zostáva nezávislý a nezaviazaný
rôznym lobistickým skupinám. Domácim, ale i
tým spoza hraníc Slovenska...

www.rimavskasobota.sk
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Predvolebný rozhovor s JUDr. Jozefom Šimkom primátorom
Rimavskej Soboty a kandidátom na túto funkciu

O plnení volebného programu

Pán primátor,
vychádzajúc z
Vášho hodnotenia plnenia volebného programu sa v našom
meste vykonalo
veľa. Aké možnosti má občan
skonfrontovať Vaše hodnotenie
so skutočnosťou?
Občan má ústavné právo na
verejnú kontrolu. Naše mesto je
otázkam občanom otvorené, svoju
činnosť vykonáva transparentne.
Všetky akcie, ktoré mesto realizuje,
sú v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta. Prostredníctvom
lokálnych televízií zabezpečujeme
živé vysielanie mestského zastupiteľstva a Gemerské zvesti tiež podrobne informujú verejnosť.
Ľudia pozitívne hodnotia prácu, ktorá sa v našom meste vykonala, najmä pri skvalitňovaní
ciest, chodníkov, parkovísk, revitalizácii parkov, rozvoja Kurinca
a oprávnene sa pýtajú aj na to,
prečo sa nevytvárajú pracovné
miesta?
Ja chápem túžbu občanov pracovať a zarábať viac. Zdieľam
ich názory a uznávam ich nároky.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť,
že na príchod výrobného kapitálu
treba spĺňať tri hlavné podmienky:
mať kvalitnú mestskú infraštruktúru, kvalifikovanú pracovnú silu a
lepšie dopravné spojenie. My sme
našu „domácu úlohu“ v skvalitňovaní mestskej infraštruktúry splnili
a prekročili. Podrobný účet predkladám v mojich predvolebných
novinách Soboťan. Teraz je na rade
župná samospráva, aby zavádzala
a rozširovala duálne vzdelávanie a
samozrejme štát, aby pokračoval vo
výstavbe rýchlostnej cesty R2.
Tu sa žiada povedať, že Vláda
SR zaradila náš okres, spolu s ďalšími dvanástimi, medzi tzv. menej
rozvinuté. Na riešenie týchto problémov Vláda SR organizuje výjazdové zasadnutia, kde sa len sľubuje,
prijímajú uznesenia a akčné plány.
V našom okrese sa uskutočnilo už
niekoľko takýchto zasadnutí, naposledy pred dvomi rokmi. Smutne
konštatujem, že Vláda SR ani z jednej desatiny nesplnila dané sľuby a
najmä vlastné uznesenia. Niektorí
kandidáti, ktorí majú vysoké ambície a žiadne politické skúsenosti,

za nepriaznivý stav vinia primátorov a zastupiteľstvá a vôbec neobviňujú napr. prednostu okresného
úradu, alebo poslancov Národnej
rady SR pánov Bagačku, Simona,
Vavreka, Mizíka!? Zamyslime sa,
kto drží Čierneho Petra v rukách,
či primátor, ktorý má zákonom obmedzené možnosti a ktorý rozvíja
svoje mesto, alebo vláda, ktorá má
v rukách všetky potrebné páky, vrátane svojej predlženej ruky v okrese
i poslancov NR SR.
Vy ako primátor okresného
mesta, krajský poslanec a v minulosti štátny úradník a podpredseda BBSK máte zrejme presnejšie informácie o reálnom postupe

pri výstavbe diaľnice. Sú pozitívne, alebo negatívne?
Tejto téme sa v rôznych zodpovedných funkciách venujem už
štvrťstoročie a na všetkých úrovniach som tvrdo bojoval za našu
vec. Čiastočnými výsledkami sú
cestné obchvaty Oždian a Tornale.
Podľa vládneho uznesenia mala byť
R2 Zvolen – Košice ukončená v
roku 2012! Nie je dobrou správou,
že aj podľa najnovších uznesení výstavba mešká, a že od nás smerom
na východ sa má R2 budovať len v
polovičnom profile. Napriek tomu
istý kandidát na primátora, ktorý
ešte nikdy nebol vo verejnej správe tvrdí, že urýchli rokovania o R2.
V tomto smere nemá v rukách žiad-

Zrekonštruované Námestie M. Tompu

Zrekonštruované Námestie Š. M. Daxnera
s bustami národných dejateľov

Začiatok výstavby detského dopravného ihriska
na Družstevnej ulici

ne zákonné páky, preto buď nevie,
o čom hovorí, alebo používa metódu predvolebného zavádzania.
Niektorí kandidáti vytýkajú
mestu, že na projekty čerpalo
málo peňazí z EÚ.
Za dve volebné obdobia môjho pôsobenia vo funkcii primátora
sme spracovali a podali 79 projektov na podporu mesta zo zdrojov
EÚ, zo štátneho rozpočtu a rôznych
nadácií. Podporených bolo 32 projektov s celkovou sumou 2 mil. 875
tisíc eur. Niektorí kandidáti sľubujú
mega akcie v podobe športovej haly
a pod. Keby detailne poznali podmienky na čerpanie eurofondov,
zistili by, že je to dlhodobý proces,
ktorý stojí veľa peňazí s neistým
koncom. Mali by vedieť, že už pri
prihlásení sa do súťaže treba mať
spracovanú kompletnú dokumentáciu, treba mať vysúťažené podmienky a samozrejme, treba mať k
dispozícii peniaze ako podiel mesta pri spolufinancovaní akcie. Ak
by to bolo také jednoduché, ako si
opoziční kandidáti myslia, tak celé
Slovensko by prekvitalo nadstavbovou infraštruktúrou. Som presvedčený, že časom aj k nám prilákame výrobný kapitál, bude viac
práce, viac peňazí z podnikania aj
z podielových daní a potom určite
ďalej pokročíme aj vo výstavbe náročných stavieb.
O niekoľko dní sa uskutočnia
voľby. Kandidátov na poslancov
i primátora je veľa, zvolených
bude 21 poslancov a primátor.
Budú podľa Vás zvolení tí praví, alebo voliči podľahnú planým
sľubom?
Už sme si zvykli, že pred voľbami
sa šíria rôzne „zaručené“ informácie. Niektorí nedočkaví kandidáti
si mýlia taktiku boja s primitívnym
ohováraním a v prospech vysnívaného úspechu sú ochotní sľubovať
aj modré z neba a v súťaži o verejnú funkciu používajú aj neférové
metódy. Čo sa týka mojej osoby,
vyhlasujem, že sa teším dobrému
zdraviu, zaručuje mi to môj doterajší štýl života, keďže som športoval,
fyzicky rád pracoval, nepil a nefajčil. Ohľadom vykonanej práce pre
naše mesto mám čisté svedomie,
a ak dostanem dôveru od voličov,
budem rád pokračovať vo zveľaďovaní nášho krásneho mesta.
red
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Z poslaneckých interpelácií
Nstupiteľstva odznelo niekoľko interpelácií.
a septembrovom zasadnutí mestského za-

Týkali sa napríklad chýbajúceho kontajnera na
sklo či prepadnutého chodníka.

Poslanec Erik Klaubert interpeloval, že na svetelnej
križovatke ulíc Bartóka a Školskej sú výhľadové
pomery vodičov áut kvôli bujnejúcej zeleni dosť
neprijateľné. Majiteľom tohto pozemku je spoločnosť Billa. Poslanec chcel tiež vedieť, či mesto
má nejaký vplyv, ako zabezpečiť, aby táto zeleň
nepredstavovala riziko. Podľa Klauberta by malo
mesto tento problém prehodnotiť aj na iných križovatkách, ako aj reklamné plochy nachádzajúce sa
v týchto križovatkách.
Primátora J. Šimko odpovedal, že za bezpečnosť
cestnej premávky je zodpovedný okresný dopravný
inšpektorát. V prípade neprehľadnosti križovatiek
vo veci odstránenia zelene brániacej v prehľadnosti
môže dať podnet na príslušný cestný správny orgán. Táto svetelná križovatka je križovatkou ciest
II. a III. triedy. V tomto prípade problém musí riešiť
odbor dopravy na Okresnom úrade v Rim. Sobote
v súčinnosti s regionálnou správou ciest ako správcom týchto ciest. Nezávisle od uvedenej skutočnosti mesto už v tejto súvislosti upozornilo spoločnosť
Billa, aby zeleň pravidelne upravovala.
Kontajner na sklo
Poslanec Jozef Tóth vo svojej interpelácii poukázal, že občania Tomašovej by chceli separovať sklo,
no chýba naň kontajner. Predtým zvykol byť jeden
malý kontajner umiestnený na Ul. Odborárskej pri
križovatke ulíc Novosadská a Odborárska, ale tento
zapĺňala neďaleká krčma, a preto ho občania využívali len občas. Bolo by dobré, keby tento kontajner mohli využívať aspoň počas dvoch mesiacov,
keď prebieha v meste upratovanie. Ako primátor
J. Šimko odpovedal, predmetný kontajner na sklo
bol zámerne z tejto lokality odstránený, nakoľko ho
nezodpovední občania pravidelne napĺňali rôznym
odpadom, neraz aj uhynutými drobnými zvieratami. Zberová spoločnosť pre separovaný zber tento
kontajner oprávnené odmietla vyprázdňovať, ostá-

val preplnený rôznym odpadom a okolo stanovišťa
sa hromadil neporiadok. Lokalita si zo strany TSM
vyžadovala neustále upratovanie. Občania Tomašovej chcú na jednej strane separovať sklo, ale kontajner nechce mať nikto umiestnený blízko svojej
nehnuteľnosti. Napriek týmto skutočnostiam mesto
spolu so zberovou spoločnosťou prehodnotí možnosť vhodného umiestnenia takéhoto kontajnera v
tejto lokalite. Akonáhle by sa však situácia opakovala, bude okamžite odstránený.
Ďalšia Tóthova interpelácia sa týkala mestskej časti Dúžava, kde tamojší obyvatelia požadujú osadiť nad autobusovú zastávku jeden stĺp verejného
osvetlenia a opraviť jej vnútornú podlahu. Podľa
odpovede riaditeľa Technických služieb mesta
(TSM) Tibora Barta do konca októbra preveria
možnosť osadenia stĺpu a do konca novembra sa
opraví podlaha autobusovej zastávky.
Rušenie nočného pokoja
V interpelácii, ktorú predostrela poslankyňa Eva
Bornayová, žiadali členovia výboru samosprávy
OBSD na Námestí Š.M. Daxnera v Rim. Sobote
vrátenie závor do ich dvora, ktoré boli pred niekoľkými rokmi odstránené s odôvodnením, že na
ceste nemôžu byť pevné prekážky. Namiesto nich
bola osadená dopravná značka s označením Zákaz
vjazdu všetkých vozidiel, okrem obyvateľov bytovky a spoločnosti Brantner. Osadila sa tu aj tabuľa Parkovisko kontrolované mestskou políciou.
Občania poukazujú aj na to, že už desiatky rokov
bývajú na stavenisku. Majú obavy, že momentálne
rozostavaná budova im bude veľmi tieniť a po jej
dostavaní budú mať málo slnečného svetla. Občanov trápi aj rušenie nočného pokoja, nakoľko
sa v tesnej blízkosti nachádza asi osem krčiem, v
dvoch z nich sa konajú diskotéky. Občania súčasne
žiadajú vyčleniť aspoň štyri parkovacie miesta pre
obyvateľov 45 bytovej jednotky na verejnom parkovisku pri Dome kultúry, nakoľko 12 parkovacích
miest pre 45 rodín nepostačuje. Uvažovali nad tým,
že parkovanie by sa možno dalo realizovať aj tak,
že nakoľko je parkovisko pri Dome kultúry otvorené od 9:00 hod. do 17:00 hod., občanom by po-

stačovalo aj to, keby mohli parkovať od 17- tej do
9-tej hodiny, ale mali by vyčlenené štyri miesta. K
situácii ohľadom rušenia nočného pokoja odpovedal náčelník mestskej polície Peter Berecz. Podľa
jeho vyjadrenia mestská polícia riešila v minulosti
niekoľko prípadov rušenia nočného pokoja na Námestí Š. M. Daxnera. V poslednom období však
môžu skonštatovať, že tu došlo k čiastočnému zlepšeniu situácie, nakoľko za posledné dva mesiace
neprijali či nezaznamenali oznámenie týkajúce sa
rušenia nočného pokoja. Samozrejme, môže nastať
situácie, že občania bývajúci na tomto námestí sa
cítia byť obťažovaní hlukom, či už z diskoték alebo
rozprávajúcich sa ľudí, ktorí cez toto námestie prechádzajú, ale tieto situácie sa snaží mestská polícia
v rámci svojich možností riešiť.
Osvetlenie i polievanie líp
Poslanec Ján Čeman interpeloval, že pri garážach
na Športovej ul. je potrebné dobudovať verejné
osvetlenie. Riaditeľ TSM Tibor Barto odpovedal,
že to bolo zrealizované, ako aj odstránenie betónových kvádrov na sídlisku Západ, čo požadoval vo
svojej interpelácii poslanec Július Sojka. Ten tiež
interpeloval, aby sa na Ul. Rimavskej polievali lipy.
Podľa T. Barta TSM polievali kvety i záhony pravidelne od 3:00 hod. rannej a novovysadené stromy boli polievané podľa časových možností, ale z
dôvodu mimoriadne extrémnych teplôt počas tohto
leta mohlo dôjsť k vysychaniu niektorých stromov.
Prepadnutý chodník
Opravu prepadnutého chodníka na Školskej ul.
a potrebu vyčistenia vpustov dažďovej kanalizácie
od svetelnej križovatky po Ul. Družstevnú žiadal
vo svojej interpelácii poslanec Róbert Kuvik. T.
Barto odpovedal, že poškodenie chodníka spôsobila Mestská bytová správa, ktorá vykonávala pri
bytovke práce, a preto je povinnosťou tejto organizácie dať chodník do pôvodného stavu. Čistenie
kanalizačných vpustí sa podľa Barta vykonáva
priebežne v jesennom období a bude sa tak vykonávať aj v tomto roku.
amb

Zakúpili interaktívnu tabuľu z projektu ZFV

moderná doba vyžaduje, aby
Súčasná
sa v rámci výchovno-vzdelávacieho

procesu využívali nielen klasické vyučovacie metódy, ako sú prednáška a výklad, ale aj netradičné metódy, postupy a
prostriedky, ktoré dokážu žiakov aktivizovať k samostatnej práci a k hľadaniu
vhodných riešení problémov, zároveň
podporujú rozvoj logického, analytického a tvorivého myslenia. Výchova a
vzdelávanie je neustále inovované využívaním modernej didaktickej techniky a
učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú
generáciu stali takmer nenahraditeľnými. V školách a školských zariadeniach
sa interaktívne tabule využívajú čoraz
častejšie a ich začlenenie do výchovy a
vzdelávania sa začína stávať normou.
Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy pedagóga na konkrétnu výchovno-vzdelávaciu prácu, lepšej názornosti
prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti
aj na diaľku. Interaktívna tabuľa, ako
edukačný prostriedok má výrazný vplyv
na prejav a rozvoj jeho aktivity, samo-

statnosti a tvorivosti.
Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý
môže priniesť do práce s deťmi niečo
nové, zaujímavé, originálne, niečo, čo
podnecuje ich aktivitu.
SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ
Relax v Rimavskej Sobote reagovalo na
výzvu Zeleného vzdelávacieho fondu na
financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít.
Jeho cieľom je podporovať realizáciu
projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu,
vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.
Podporuje aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, environmentálne
vzdelávanie, environmentálnu osvetu a
povedomie.
SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ
Relax v Rimavskej Sobote v novembri
2017 podalo žiadosť o podporu projektu
zo ZVF na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci Koncepcie
rozvoja ekologickej a environmentálnej
výchovy pod názvom „O prírode veselo

i vážne“. Prijímateľmi, ktorým môžu byť
poskytnuté finančné
prostriedky zo ZVF
sú občianske združenia, ktoré pracujú s
deťmi a mládežou v
oblasti prírodovedy,
ekológie a environmentálnej výchovy.
CVČ Relax v Rimavskej Sobote - oddelenie Ekorelax
sa už viac ako 20 rokov venuje tejto
výchovno-vzdelávacej činnosti. Ministerstvo životného prostredia SR 21.
2. 2018 schválilo a podporilo v rámci
Slovenska 28 projektov zameraných na
environmentálnu výchovu, ktorej súčasťou sú výchovné programy, praktická
výchova v teréne, výchova formou hier
alebo súťaží alebo interaktívne aktivity a medzi nimi aj náš v sume 2 632 €.
V rámci podporeného projektu sa skvalitnila ekologická a environmentálna výchova zakúpením interaktívneho kompletu s fixným umiestnením na stenu a
interaktívnych výučbových programov

z prírodovedy pod názvom: Živočíchy a
rastliny, Žijú s nami, Živočíchy a rastliny cudzích krajín, Rastliny a huby a Svet
hmyzu. Nové interaktívne výučbové
programy sa začali využívať v novom
školskom roku 2018/2019. Cieľovou
skupinou, na ktorú sa chceme v rámci
vzdelávania a osvety ekologickej a environmentálnej výchovy zamerať, budú
hlavne deti predškolského veku, žiaci
základných a stredných škôl, študenti
stredných odborných škôl a gymnázií
a prostredníctvom nich chceme pôsobiť
aj na rodičov a dospelých.
PaedDr. Dana Spišáková
autorka a realizátorka projektu

www.rimavskasobota.sk
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Budeme voliť primátora mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva

vám kompletný zoznam kandidátov na post primátora a post poslanca MsZ vo voľbách do orgánov samoPrinášame
správy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Pre spresnenie, v minulých vydaniach Gemerských zvestí sme uverejnili zoznamy kandidátov na post primátora a post
poslanca podľa toho, ako boli odovzdané jednotlivými kandidátmi a politickými stranami na Mestskom úrade v Rim.
Sobote.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota uverejňuje podľa § 178
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby
primátora mesta:
Kandidáti na post primátora:
1. Radovan Ceglédy, 41r., manažér, nezávislý
kandidát,
2. JUDr. Jozef Šimko, 67r., primátor mesta, nezávislý kandidát,
3. Mgr. Viliam Vaš, 62r., stredoškolský učiteľ,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Róbert Zagyi, 50r., SZČO, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského
zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
Mesto Rimavská Sobota uverejňuje podľa § 173
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby
do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých
volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1 – Staré mesto - Chrenovisko – Vyšná pokoradz
Ulice - bez ulice:
Tomašikova, Svätoplukova, Škultétyho, Hlavné
námestie, Povstania, Hviezdoslavova, Nám. Š.M.
Daxnera, Čerenčianska, Záhradnícka, Pivovarská, Cukrovarská, I. Hatvaniho, K. Mikszátha,
A. Markuša, Jarná, Gorkého, Daxnerova, Dostojevského, Kubányho, Podjavorinskej, Jesenského, Kraskova, Tolstého, Stavbárov, Valachova
pustatina, Tormáš, Na Chrenovisku, Slnečná,
Narcisova, Orgovánová, Pokoradzká, Púpavová,
Tulipánová, Konvalinková, Železničná, Nám. M.
Tompu, Kuzmányho, J. Fábryho, Francisciho,
B. Bartóka, Šrobárova, Hurbanova, Bakulínyho,
Tompova, Fučíkova, Bottova, trhové námestie,
Jánošíkova 4,6,8,10,12,14,16,18, Košická cesta,
Vyšná Pokoradz
(volebné okrsky – č.1,2,3,4,5 a 6)
Kandidáti:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek,
zamestnanie, názov politickej strany
1. Eva Bornayová, JUDr., 56r., advokátka, SMER
– sociálna demokracia
2. Svetlana Bornayová, Mgr., 59 r., historička,

SLOVENSKO DO TOHO!
3. Koloman Demeter, 62 r., poľovný hospodár,
SLOVENSKO DO TOHO!
4. Michal Demeter, Ing., 36 r., obchodný riaditeľ
RISO-R s.r.o., Slovenská národná strana
5. Marta Kanalová, 45r., novinárka, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity
– Magyar Közösség Pártja
6. Iveta Lukáčková, 45 r., ekonómka, DOMA
DOBRE
7. Jaroslav Matzenauer, 41 r., IT manažér, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
8. Peter Očovay, 30 r., SZČO, Kotleba – Ľudová
strana Naše Slovensko
9. Ladislav Rigó, Ing., 61 r., zástupca primátora,
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
10. Attila Sebők, PaedDr., 43 r., zástupca riaditeľa, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci
Volebný obvod č. 2 – Rožňavská - Šibeničný
vrch – Sabová - Vinice - Nižná Pokoradz - Bakta
Ulice:
Rožňavská, Družstevná, Školská, Kúpeľná, Tržná,
Dukel. hrdinov, Nová, Mládeže, Mlynská, Potravinárska, Sabová, Šamarianka, Vinice, Šibeničný vrch, Veterná, Liesková, Agátová, Jabloňová,
Gaštanová, Ružová, Cintorínska, Železničiarska,
Javorová, Cestárska, Malinová, Čerešňová, Nižná Pokoradz, Bakta, Šári pustatina, Šütó pustatina
(volebné okrsky – č.7,8,9,10 a 11)
Kandidáti:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek,
zamestnanie, názov politickej strany
1. Zoltán Bán, Ing., 65 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity
– Magyar Közösség Pártja
2. Zsolt Főző, Mgr., 41 r., stredoškolský profesor,
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
3. Erika Juhászová, Mgr., 57 r., stredoškolská učiteľka, SMER – sociálna demokracia
4. Ján Jurkemík, MDDr., PhD., MPH, MBA, 33
r., zubný lekár, Progresívne Slovensko
5. Barnabáš Kovács, Ing., 58 r., konateľ spoločnosti KOBAN s.r.o., DOMA DOBRE
6. Zoltán Kovács, 41 r., majiteľ súkromnej bezpečnostnej služby, NOVA
7. Robert Kuvik, Ing., 47 r., geodet a kartograf,
SMER – sociálna demokracia
8. Mária Páková, Bc., 60 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity
– Magyar Közösség Pártja
9. Štefan Tankó, MVDr., 35 r., veterinár, MOST
-HÍD
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod č. 3 – Sídlisko Rimava Malohontská
Ulice:
Sídlisko Rimava, P. Hostinského 2-18, Malohontská, Jánošíkova 20,22,24,26, Športová, Kvetná,
Štadión, Mestská záhrada, Amfiteáter
(volebné okrsky - č.12, 13,14,15, a 16)
Kandidáti:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek,
zamestnanie, názov politickej strany
1. Andrea Andrášiová, JUDr., 48 r., advokátka,
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
2. Ferenc Auxt, 66 r., súkromný podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
3. Alexander Bacso, 38 r., majiteľ pohrebnej služby, Progresívne Slovensko
4. Štefan Baláž, JUDr., 76 r., dôchodca, Národná
koalícia
5. Ján Čeman, Mgr., 67 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
6. Anna Drugdová, 59 r., predavačka, Komunistická strana Slovenska
7. Tibor Figei, Mgr., 37 r., učiteľ, MOST – HÍD
8. Gizela Kubačková, Mgr., 48 r., pedagóg, nezávislá kandidátka
9. Lukáš Kvietok, Mgr., 33 r., štátny zamestnanec,
SMER – sociálna demokracia
10. František Tóth, Ing., PhD., 56 r., predseda
družstva, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana
maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
11. Roman Vaľo, Ing., 41 r., projektant, Sloboda a
Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
Volebný obvod č. 4 - Sídlisko Západ Sobôtka - Kľačany
Ulice:
Česká, Kirejevská 25-41, T.Vansovej, S. Kollára,
Dr. V. Clementisa, Por. Ušiaka, L. Novomeského, L. Svobodu, J. Bodona, Rimavská, Rybárska,
Sobôtka, M.R. Štefánka, P. J. Šafárika, Žánovská,
Lesná, Kľačany
(volebné okrsky – č. 17,18,19,20,21 a 22)
Kandidáti:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek,
zamestnanie, názov politickej strany
1. Jaroslav Bagačka, PaedDr., 57 r., pedagóg,
SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
2. Ján Bavala, 52 r., obchodník, SLOVENSKO
DO TOHO!
3. Miroslav Bitala, Mgr., 56 r., výsluhový dôchodca, Progresívne Slovensko
4. Attila Halász, 41 r., súkromný podnikateľ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
5. Ivan Hazucha, Ing., 48 r., vedúci HS, SMER –
sociálna demokracia

Gemerské zvesti
6. Dušan Hlinka, Ing., 52 r., podnikateľ, SMER –
sociálna demokracia
7. Peter Juhász, MUDr., 46 r., primár, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity
– Magyar Közösség Pártja
8. Vojtech Kökény, Mgr., 62 r., sociálny pracovník,
Strana rómskej koalície – SRK
9. Pavel Molnár, RNDr., PhD., 29 r., pedagóg, nezávislý kandidát
10. Roman Slanina, Mgr., 48 r., herec, Sloboda a
Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
11. Július Sojka, PaedDr., 59 r., pedagóg, SDKÚ
– DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana
12. Gabriel Szántó, 40 r., bezpečnostný manažér,
MOST – HÍD
13. Martin Šiška, 33 r., vodič, Kotleba – Ľudová
strana Naše Slovensko
14. Július Takáč, Ing., 36 r., riaditeľ Správy povodia Slanej, MOST – HÍD
15. Viliam Vaš, Mgr., 62 r., stredoškolský učiteľ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
16. Anna Zsóriová, JUDr., 37 r., SZČO, STRANA

MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
17. Pavel Zvara, 41 r., manažér, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.
Volebný obvod č. 5 – Tomašová - Včelinec Dúžavská cesta - Kurinec - Dúžava - Mojín
Ulice:
Novosadská, Krajná, E. Putru, J. Kráľa, Letná,
Lipová, Odborárska, Tomašovská, Kpt. Šmála, Malá, Kolínska, Kirejevská 1-23, Sedliacka,
Okružná, Tehlová, P. Dobšinského, P. Hostinského 20-36, Včelinec, Dúžavská cesta, Kurinec,
Dúžava, Mojín
(volebné okrsky – č.23,24,25,26 a 27)
Kandidáti:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek,
zamestnanie, názov politickej strany
1. Marcela Bellová, Mgr., 41 r., riaditeľka základnej školy, Občianska konzervatívna strana
2. Branislav Bukviar, 25 r., SZČO, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
3. Zoltán Cziprusz, Ing., 29 r., stavebný inžinier,
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďar-

Hostili návštevu zo zahraničia
rasmus+ je projektom EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy,
Emládeže a športu v Európe. Základná škola Mihálya Tompu v Rimavskej

Sobote sa zapájala do tohto projektu v školskom roku 2017/2018. Prvé
projektové stretnutie sa uskutočnilo v Poľsku, kde sa stretli pedagógovia
z partnerských škôl z Francúzska, Poľska, Rumunska a Turecka.
V dňoch 8. - 12. októbra 2018 prebiehalo druhé projektové stretnutie pedagógov a žiakov spomenutých základných škôl. Náš spoločný projekt je
zameraný na problematiku hladovania, a preto má názov B.R.E.A.D., čo
v preklade znamená chlieb. Pedagógovia a žiaci Základnej školy Mihálya
Tompu pripravili pre účastníkov programu veľmi zaujímavé aktivity.
8. októbra sa uskutočnilo slávnostné privítanie zahraničných hostí s
pestrým programom plného spevu, tanca a hudby. Nasledovala prehliadka školy a krátke stretnutia s ostatnými žiakmi. Účastníkov projektu
privítalo aj vedenie mesta Rimavská Sobota, primátor JUDr. Jozef Šimko a viceprimátor Ladislav Rigó. Zahraniční hostia po krátkej prehliadke
mesta mohli mať zážitok aj z malého vláčika, ktorým cestovali na Kurinec. Záver úvodného dňa patril zaujímavej aktivite, hľadaniu „pokladu“
v meste. Ďalší deň účastníci programu zavítali do Veľkých Teriakoviec,
kde si pozreli vodný mlyn a výstavu tradičných remesiel. Popoludnie
patrilo spoločnej príprave plagátu pod názvom „Let others know“, ktorého
cieľom bolo poukázať na problematiku hladovania vo svete. Zároveň to
bola vynikajúca príležitosť pre pedagógov a žiakov lepšie sa navzájom
spoznať. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj návšteva údolia „A völgy“ –
Jabloňové neďaleko Petroviec, ktorá sa uskutočnila v stredu 10. októbra.
Veľkí aj malí tu mali možnosť vyskúšať si rôzne aktivity – pečenie chleba,
hrnčiarstvo, plstenie a podobne.
Zahraniční hostia nemohli vynechať ani návštevu Vysokých Tatier, kam
sa vybrali na celodenný výlet vo štvrtok. Navštívili najznámejšie miesta našich veľhôr ako Tatranskú Lomnicu, Skalnaté pleso, Hrebienok, či
TrickLandiu v Starom Smokovci, kde zažili jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej priestoroch sa nachádzajú námety slovenských ľudových povestí, rozprávok, ako aj reálie obcí
a zámkov Slovenska  (napr. Vlkolinec, Dunajec, Bojnický zámok a iné).
Posledný deň programu Erasmus+ prebehlo slávnostné odovzdávanie
certifikátov, nasledovala diskusia o programe a návšteva známeho
poľovníckeho kaštieľa Andrássyovcov v Betliari. Projekt Erasmus+ dáva
príležitosť žiakom a pedagogickým zamestnancom stráviť isté obdobie
v zahraničí a spoznať zvyky iných národov. Komunikačným jazykom
projektu je anglický jazyk, žiaci tak majú možnosť rozvíjať aj svoje jazykové zručnosti.
Ďalšie projektové stretnutie sa uskutočňuje vo Francúzsku, kde skupina
našich žiakov a pedagógov bude reprezentovať Základnú školu M. Tompu.
Csilla Tóthová, zástupkyňa riaditeľa
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skej komunity – Magyar Közösség Pártja
4. Csaba Horváth, 33 r., zamestnanec verejnej
správy, Progresívne Slovensko
5. Július Jankovič, 66 r., dôchodca, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
6. Petra Jekimová, Mgr., 39 r., administratívna
pracovníčka INFINIA SYSTEMS s.r.o., Kotleba –
Ľudová strana Naše Slovensko
7. Júlia Nováková, 53 r., súkromná podnikateľka,
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
8. Gejza Ruszó, 62 r., nezamestnaný, Strana rómskej koalície – SRK
9. Tomáš Sliva, Mgr., 39 r., štátny zamestnanec,
MOST – HÍD
10. Jozef Tóth, Mgr., 55 r., THP pracovník, Komunistická strana Slovenska
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
Oznam:
Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na adrese
RIMAVSKÁ SOBOTA sú zapísaní v okrsku č. 1:
miesto: Centrum voľného času – RELAX, adresa:
Povstania 9.
amb

Mesiac úcty k starším
spríjemňuje život

jesene nám pripomínajú teplé farby prírody, ktoré sú znakom toho, že teplé
Čaro
leto skončilo a príroda nám tiež pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá sa
zrodila v duši človeka vo vzťahu k starším. Staršia generácia je vytvarovaná životom,
jeho skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Október je mesiacom úcty k starším,
znamená trvalý vzťah a ocenenie, prejavom ktorého je ohľaduplnosť, zdvorilosť
a podpora staršej generácie.
18. októbra sme si pripomenuli Mesiac úcty k starším v Klube záujmovej činnosti
seniorov – Jednota dôchodcov na Slovensku Rimavská Sobota. Na veľkom stretnutí
seniorov sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Rimavská Sobota. Kultúrny program
Vokálneho kvarteta pod vedením Vierky Slatinskej s korepetítorkou Evkou Čarnokou
odmenili účastníci veľkým potleskom. Do mestskej kroniky bol vykonaný slávnostný zápis 18 jubilantov. Okresná organizácia JDS udelila účastníkom 5 ďakovných
listov za dlhoročnú obetavú prácu, dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v
prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej generácie. Ďakovným listom
OO JDS bol ocenený aj primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko. Pri
odovzdávaní ďakovného listu Predseda OO JDS a predsedníčka ZO JDS osobitne
ďakovali za starostlivosť mesta o klub a jeho priestory, vybavenie klubu a vykonané
rekonštrukčné práce na tomto zariadení. Primátor v poďakovaní za udelené ocenenie
uviedol, že pozornosť a podpora, ktorú venuje starším, je zaslúžená ich odvedenou
prácou pre spoločnosť a pripomenul, že ešte v tomto mesiaci bude zabezpečená aj výmena okien na budove klubu, čím sa zlepší kvalita vnútorných priestorov. Zo strany
staršej generácie, ako aj vedenia JDS, je prístup vedenia mesta k jeho zveľaďovaniu
hodnotený veľmi pozitívne, čo vyjadrili aj ďalší účastníci stretnutia. Predstavitelia
mesta pri odchode obdarovali každého účastníka sladkým čokoládovým potešením.
Ďalšia časť posedenia pokračovala pri speve a zvukoch harmoniky. Veríme, že takéto
a im podobné akcie, budú aj naďalej podporovať spolupatričnosť seniorov s mladšou
generáciou a spríjemnia zmysluplný a kultúrny život v našom meste.
Jozef Rajzinger, PhD., predseda OO JDS
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Úspešne uzatvárame štyri roky –
sumarizujúci rozhovor s poslancom Zoltánom Czipruszom
Zoltán Cziprusz
P oslanec
sa stal pred štyrmi rok-

mi historicky najmladším
poslancom mestského zastupiteľstva. Aj napriek tomuto
faktu patrí k najaktívnejším
členom medzi úspešnými
poslancami. Ale neoslovuje len mladých. Obrovská
vďaka mu patrí za opätovné vydávanie novín
Gemerské Zvesti/Gömöri Hírlap. Porozprávali sme sa s ním o výsledkoch predošlého volebného obdobia, ako aj o jeho nových plánoch.
Ako najmladší poslanec, ako hodnotíte posledné štyri roky?
Pred štyrmi rokmi ma zvolili za najmladšieho
poslanca v histórií mesta. Moju novú funkciu
som považoval za zaujímavú výzvu. Myslím
si, že sme mali šťastie. Založili sme väčšinový
poslanecký klub, a vďaka tomu sa nám podarilo
úspešne zrealizovať väčšinu našich predstáv. Po
štvorročnom chaose a období plnom konfliktov sa
nám podarilo vytvoriť obdobie stability a pokojného rozvoja.
Aké sú vaše konkrétne výsledky?
Prijali sme mnoho prioritných opatrení ohľadom rozvoja a obnovy Rimavskej Soboty, ktoré
boli prioritou vedenia mesta, ako aj nášho poslaneckého klubu - napríklad postupný rozvoj rekreačnej oblasti Kurinec, podpora asfaltovania
167 ulíc, vytvorenie veľkého počtu parkovacích
miest, rekonštrukcia chodníkov, vytvorenie 2
multifunkčných ihrísk, revitalizácia námestia M.
Tompu, rekonštrukcia mestského parku, začatie
rekonštrukcie námestia pred poštou, atď. Myslím,
že naše mesto už dávno nebolo také pekné ako
teraz. To nám potvrdzujú aj návštevníci, ktorí prichádzajú do Rimavskej Soboty. Som nesmierne
hrdý aj na to, že sa nám podarilo presadiť opätovné vydávanie mestských novín Gemerské Zvesti/

Gömöri Hírlap, ako aj schválenie vybudovania
nových bytov pre mladých. Je mi ľúto, že výstavba nových bytov sa ešte nezačala, ale ovplyvnili
to rôzne okolnosti, ako to, že sa nepodarilo dohodnúť s firmou STEFE a dodávateľ ktorý mal
byty postaviť tiež odstúpil od zmluvy. Tento projekt ešte treba znovu prehodnotiť s novým zastupiteľstvom mesta. Som rád, že sa nám podarilo
založiť aj kultúrny fond, ktorý v meste podporuje
kultúrnu rôznorodosť. Viac financií sme dali aj
na šport, veď ročne sme podporovali viac než 50
športových klubov. Tieto výsledky sme dosiahli
vďaka efektívnemu hospodáreniu a popritom sme
znížili aj zadlženosť mesta.

Máte pocit, že by boli ešte nejaké nedostatky,
ktoré by ste chceli napraviť? Čo by ste v budúcnosti ešte chceli dosiahnuť?
Samozrejme, aj napriek úspechom nemôžme byť
úplne spokojní, ale ešte stále vidím možnosti na
rozvoj Rimavskej Soboty. Ako som už spomínal,
projekt vybudovania nových bytov pre mladých
ešte nie je skompletizovaný. Síce už je schválený,
ale realizácia sa ešte nezačala. V tomto prípade
rozhodne nové zastupiteľstvo, či to bude úplne
nová výstavba alebo sa bude prerábať budova
bývalého študentského internátu. Nebude to ľahké, ale treba sa rozhodnúť. Nie som spokojný
ani s výsledkami ohľadom zriadenia futbalovej
akadémie. Ak na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva nedôjde k dohode, bude treba
nájsť nejaké rozumné riešenie s novým zastupiteľstvom. Futbalová akadémia je veľmi dôležitou
investíciou pre naše mesto.
SMK-MKP ide do komunálnych volieb v koalícií s KDH so sloganom „Spolu za Sobotu“ a
s programom „Silné zastúpenie, silné mesto“.
Čo si máme pod tým predstavovať?
Pôvodná predstava bola zriadiť širokú pravicovú
koalíciu. Jednotlivé politické strany ale mali podmienku, aby sa podporil jeden či druhý kandidát

Diplomovanie abstinujúcich
12.

októbra sa v estrádnej sále Domu
kultúry zišli tí, ktorí zabojovali
a dokázali dať zbohom alkoholu.
Konal sa tu 24. ročník slávnostného
stretnutia jeden a viacročných abstinujúcich, na ktorom im bol odovzdaný diplom. V tomto roku bolo pozvaných 120
abstinentov z okresov Rimavská Sobota,
Lučenec, Tornaľa či Revúca, ktorí po absolvovaní liečby na protialkoholickom
oddelení v Rim. Sobote úspešné abstinujú.
Do estrádnej sály Domu kultúry ich prišli
podporiť aj rodinní príslušníci či priatelia.
Okrem nich tu boli aj predstavitelia protialkoholického oddelenia či primár psychiatrického oddelenia rimavskosobotskej nemocnice MUDr. Peter Korcsog. Cieľom diplomovania je
aspoň takto symbolicky oceniť pacientov, ktorí sa vydali na ťažkú cestu zabojovať so závislosťou od alkoholu. „Je to naozaj cesta tŕnistá a málokto z vonku rozumie, o čo v skutočnosti
ide. Diplomovanie je súčasťou doliečovania, ktoré je dôležitejšie, ako samotná liečba a slúži
na posilňovanie motivácie a stanovovanie si nových cieľov,“ uviedla PhDr. Mária Ďurčíková, psychologička Protialkoholického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote.
Každý pacient dostal okrem diplomu aj kamienok ako symbol toho, aby jeho abstinencia bola
rovnako pevná. Kamienky vyrobili pacienti psychiatrického oddelenia. Spomínalo sa aj na
Ladislava Bredára z Rim. Soboty, ktorý abstinoval 23 rokov. Organizátorom podujatia bolo
Protialkoholické oddelenie Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote v spolupráci s A-klubom v Rim. Sobote a Všeobecnou nemocnicou v Rim. Sobote. Podujatie finančne podporil aj
primátor Rim. Soboty Jozef Šimko.
amb

na post primátora. My sme nechceli oficiálne podporiť ani jedného kandidáta, lebo si myslíme, že
občania sa majú rozhodnúť na základe výsledkov a predstáv jednotlivých uchádzačov na post
primátora. Túto myšlienku pochopila aj napriek
vlastnému kandidátovi len strana KDH, a preto
sa tá koalícia zúžila na dve politické subjekty a
na nezávislých kandidátov. Našim cieľom je vytvoriť v mestskom zastupiteľstve stabilný väčšinový klub a pevné základy pre rozvoj mesta.
Myslím si, že slovensko-maďarská spolupráca je
najlepším základom pre rozvoj mesta, a to nám
potvrdzujú aj pozitívne ohlasy ľudí, nakoľko sa
o spoluprácu už hlásili aj ďalší kandidáti. Dôležité je, aby sa v mestskom zastupiteľstve vytvoril
väčšinový klub, ktorý môže byť protiváhou akéhokoľvek zvoleného primátora, ale zároveň bude
vedieť s ním aj spolupracovať. Nemôžme sa vrátiť do predošlého štvorročného obdobia, v ktorom
väčšinu poslancov tvorili poslanci strany SMERSD a ich koaliční partneri. Znova by boli ohrozené dobré slovensko – maďarské vzťahy, ktoré
sa už konečne dostali do správnej rovnováhy, ale
ohrozil by sa aj rozvoj mesta.
Ktorí poslanci majú záujem na budúcej spolupráci?
Vo volebnom obvode č. 5 máme vynikajúcu spoluprácu s pánom poslancom Slivom a s pánom
poslancom Tóthom. Aj pán poslanec Bitala naznačoval budúcu spoluprácu vo volebnom obvodu č.
4. V predošlých štyroch rokoch sme mali úspešnú
spoluprácu aj s pani poslankyňou A. Zsóriovou. Vo
volebnom obvode č. 3 sa k nám pridala nezávislá
kandidátka na poslankyňu pani Kubačková. Aj toto
je znakom toho, že náš tím je zárukou rozvoja mesta. Verím, že sa k nášmu tímu a k nášmu volebnému
programu „Silné zastúpenie, silné mesto“ pridajú aj
ďalší rozvážene zmýšľajúci poslanci alebo poslankyne. Naše dvere sú otvorené každému, kto chce
pracovať na lepšej budúcnosti nášho mesta.
jdj

Predstavili artefakty z Letáv
priestoroch galérie GaneVvia v rimavskosobotskom

dome kultúry otvorili 13.
októbra výstavu artefaktov
z 33. ročníka medzinárodného tábora umenia Letavy.
Zorganizovalo ju MsKS,
občianske združenie Letavy,
ZUŠ a Gemersko - malohontské osvetové stredisko
v Rim. Sobote. Na výstave
možno nájsť približne 200 diel mladých umelcov, ktoré vznikli v ôsmich
dielňach. Uviedol to jeden z organizátorovo a zakladateľ Letáv Marian
Lacko. Prezentované sú tu napríklad výtvory, ktoré vznikli v kováčskej či
bábkarskej dielni, ale aj diela kresličov alebo maliarov. Zaujímavé kúsky sa
predstavili aj z dielní umenie odpadu či camera obcura, ktorá sa v programe
Letáv tento rok objavila po prvýkrát. Výstavu si prišli pozrieť nielen Rimavskosoboťania, ale aj ľudia zo Slovenska či zahraničia. Program neskôr
pokračoval v bábkovej sále domu kultúry, kde boli zo všetkých divadelných, výtvarných, hudobných a tanečných dielní premietané krátke videofilmy. Výstava potrvá do konca novembra.
Tohtoročné Letavy sa uskutočnili od 5. do12. augusta v rekreačnej oblasti
Kokava-Línia. Zúčastnilo sa ich vyše 400 mladých umelcov, ktorí pod dohľadom skúsených lektorov tvorili v 19 dielňach.
amb
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Rimavská Sobota – mesto tolerancie
Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote
vás v piatok 16. novembra pozýva na celodenné podujatie venované Medzinárodnému dňu tolerancie s názvom Rimavská
Sobota – mesto tolerancie – תונלבוס וטססמ,
ktoré organizuje v spolupráci s Židovskou
náboženskou obcou a Knižnicou M. Hrebendu. Počas dňa môžete navštíviť besedu
o knihe Lili Kertész Všetko pohltili plamene, prednášky Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach a Extrémizmus a intolerancia, prehliadku židovského cintorína, besedu so spisovateľom Michalom Hvoreckým a koncert známej kapely Pressburger
Klezmer Band. Všetky podujatia sú sprístupnené verejnosti zdarma, lístky na koncert
v hodnote 5€ si môžete zakúpiť v MsKS.
Podujatie finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

PROGRAM

10.00 hod. / Bábková sála DK Rim.
Sobota (Vchod E)
Rimavská Sobota na starých
pohľadniciach
Prednášajúci: Ing.arch. František Tepper
11.00 hod. / Klubovňa č. 4 (vchod E)
Extrémizmus a intolerancia
Prednášajúci: Michal Hvorecký

14.00 hod.
Prehliadka židovského cintorína
Sprievodné slovo: MUDr. Dušan Rybár

17.00 hod. / Knižnica Mateja Hrebendu
Beseda so spisovateľom Michalom
Hvoreckým
19.00 hod. / divadelná sála DK Rim.
Sobota
Pressburger Klezmer Band –
koncert pre verejnosť
Vstupné: 5 €
GZ-83/18

9.00 hod. / veľká zasadačka DK Rim.
Sobota (vchod A)
Lili Kertész: Všetko pohltili
plamene
Beseda s prekladateľkou knihy, MVDr.
Annou Tömösváryovou

GZ-82/18
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Zubný lekár

1.- 4. november Luskáčik a štyri kráľovstvá
17:30
100 min., MP, dabing, vstup: 5 €
št. - ne.
Dobrodružný/Rodinný
USA

8. - 9. november Hunter Killer: neviditeľný zabijak
20:00
121 min., MN, titulky, vstup: 5€
št., pi.
Akčný/Thriller
USA

1. novembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. Katarína Tormová, Gorkého 4849/8b, Rim. Sobota, tel.: 0915361856
3. a 4. novembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MUDr. František Šesták, Cukrovarská 23, Rim. Sobota, tel. 56 34 551
10. a 11. novembra od 8:00 hod. do 12:00 hod.
MDDr. Andrea Tyborová, Cukrovarská 23, Rim. Sobota, 5627188

1.- 2. november The Perfect Kiss
19:30
83 min., MP od 12r., dabing, 5€
št., pi.
Rom. komédia
Kanada/Česko

10. - 12. november Ten, kto ťa miloval
19:00
102 min., MN, vstup: 5€
v pon. o 18:00 Komédia/Krimi
Česko

Lekáreň

3.-5. november BOHEMIAN RHAPSODY
19:30
115 min., MN, titulky, vstup: 4€
v pon. maď. verzia Dráma/Hudobný USA

10.-11., 17-18. GRINCH		
november 90 min., MP, dabing, vstup: 5€
17:00
Animovaný/Rodinný
USA

5. november Foxtrot
(Projekt 100)
17:30
108 min., MN, titulky, vstup: 4€
so.
Dráma
Izrael/Nemecko/Fran.

12. november Climax
(Projekt 100)
20:00
95 min., MN, dabing, vstup: 4€
po.
Dráma/Muzikál
Francúzko

8. - 9. november Dievča v pavúčej sieti
18:00
111 min., MN, titulky, vstup: 5€
št., pi.
Krimi/Thriller/Dráma
USA

15.- 19. Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny
november
134 min., MP od 12r., vstup: 5€
19:00
Rodinný/Fantasy
USA

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote vás pozýva v utorok 6. novembra o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na koncert

Fórum mladých talentov v rámci 38. ročníka Hudobnej
jesene v Rimavskej Sobote. Svoju majstrovskú hru na violu predvedie
Rimavskosoboťan Vojtech Botoš v sprievode klaviristu Bohdana Kovala
z Ukrajiny. Do svojho programu zaradili skladby B. Smetanu, J.S.
Bacha, S. Rachmaninova, F. Schuberta a iných hudobných skladateľov.
Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste. Koncert
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Pozvánka na výstavu:

V priestoroch Radnice v Rim. Sobote otvoria v stredu, 7. novembra o 11:00
hod. výstavu grafík Sándora Zoltána Nagya z Debrecína pod názvom
Maďarský Faust. Výstava sa koná pri príležitosti 300. výročia narodenia
vedca a rimavskosobotského rodáka Istvána Hatvaniho. Jej organizátorom je
Turistické informačné centrum v Rim. Sobote a potrvá do 5. decembra.

Splynofikovaný úsek od Včelinca
až po Rybársku chatu na Kurinci
Mesto Rimavská Sobota oznamuje občanom, že počas októbra zabezpečilo
práce na splynofikovaní úseku od Včelinca až na Kurinec po Rybársku
chatu. Dňa 18. októbra Mesto Rimavská Sobota podpísalo nájomnú zmluvu na prenájom plynovodu so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., a tak
sa na tomto úseku už obyvatelia majú možnosť pripájať do distribučnej
siete spoločnosti.
Ako prvý krok k pripojeniu je potrebné vyplniť Žiadosť o pripojenie do
distribučnej siete, ktorú môžete predložiť nasledovnými spôsobmi:
1. prostredníctvom web aplikácie, ktorá sa nachádza na stránke spoločnosti www.spp-distribucia.sk v časti ONLINE aplikácie (žiadosť podaná
týmto spôsobom bude bezodkladne zaevidovaná v systémoch spoločnosti
SPP-distribúcia, a.s.)
2. osobne v Zákazníckych kanceláriách (adresy Zákazníckych kancelárií a
ich otváracie hodiny sú zverejnené na stránke spoločnosti v časti Kontakty
– Pripojenie do distribučnej siete.
3. písomne na adresu SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava.
Po doručení žiadosti a uhradení poplatku za pripojenie do distribučnej
siete odberateľovi spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. stanoví technické podmienky pripojenia do distribučnej siete a zašle návrh Zmluvy o pripojení
k podpisu. Ďalšie kroky, ktoré je za účelom pripojenia potrebné vykonať,
budú uvedené v technických podmienkach pripojenia, ktoré sú súčasťou
Zmluvy o pripojení.

1. novembra – Lekáreň Kamilka, Hostinského 1883
Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytových priestorov v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská
Sobota:
1. ul. Malohontská
2. ul. Daxnerova
3. Hlavné námestie
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 33,77 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 25,08 m2, spoločné a sociálne priestory 8,69 m2) - I. poschodie
v budove Domu služieb na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.
2. Celková plocha: 402,96 m2 (hlavné podnikateľské priestory - miestnosti o výmere 135,80 m2, sklady 35,22 m2, spoločné a sociálne priestory
o výmere 15,10 m2, letná terasa 157,50 m2 a zadný dvor 59,34 m2 ) – prízemie v budove na Ul. Daxnerovej s.č. 470 v Rimavskej Sobote.
3. Celková plocha: 41,56 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 35,02 m2 a 4,55 m2, spoločné a sociálne priestory 1,99 m2) - prízemie v budove na Hlavnom námestí č.30/11 v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004 na
hlavný priestor, 3,52 €/m2/rok na spoločné a sociálne priestory.
Obchodná verejná súťaž začína dňom 31.10.2018 a končí dňom
14.11.2018. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor
ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- podnájom
(presné uvedenie priestoru)”.
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp.na tel. č. 047/5604626, 0903 284
353, 047/5511915
Mesto Rimavská Sobota
vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na podnájom nebytového priestoru v nájme MsBS., s.r.o., Rimavská
Sobota:
ul. Francisciho 4-8 – prízemie, vchod č. 4 bytového domu.
Výmera prenajatých priestorov:
1. Celková plocha: 24,03 m2 (hlavný podnikateľský priestor - miestnosť
o výmere 18,37 m2, spoločné a sociálne priestory 5,66 m2)
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č.72/2004
Obchodná verejná súťaž začína dňom 31.10.2018 a končí dňom
14.11.2018. Prihlášky zasielajte na Mesto Rimavská Sobota, Odbor
ekonomický, oddelenie majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať- prenájom
NP Francisciho 4”
Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na internetovej stránke
mesta www.rimavskasobota.sk, resp. na tel. č. 047/5604626, 0903 284
353, 047/5511915
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Vystavia unikátny bronzový závesok
P

očas mesiaca november bude v priestoroch
Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej
Sobote vystavený unikátny zbierkový predmet –
bronzový závesok, označovaný ako bronzový závesok typu Včelince – Nagyhángos.
Závesok bol súčasťou veľkého depotu (pokladu)
bronzových predmetov, ktorý pozostával až zo 177 kusov. Informoval o tom
archeológ GMM Alexander Botoš. Depot bol objavený v roku 1907 vo Včelinciach, na pozemku Bélu Szilárdyho, v
polohe Lászlófala a pre Gemersko-malohontské múzeum ho zachránil včelinský notár Rafael Osváth. Pochádza zo
začiatku strednej doby bronzovej (1500
– 1450 pred Kristom) a patrí do horizontu tzv. kosziderských depotov. Je predstaviteľom vyspelého severokarpatského bronziarstva. V priestoroch múzea
bude vystavený do 30. novembra.

„Samotný závesok je tvorený stredovým plochým
kotúčom, na ktorom je umiestnený plastický vystupujúci rovnoramenný kríž. Na plochý kotúč nasadajú dva výčnelky v podobe rohov v adoračnom geste.
Tretí roh sa nezachoval,“ priblížil tento unikátny
predmet A. Botoš. Z ostrova Kréta, z minojského
pohrebiska, pri lokalite Mochlos pochádza mramorové pečatidlo, na ktorom je schematicky znázornená
ľudská tvár s dvomi rohmi a tyčinkou falického tvaru,
ako aj a s rukami v adoračnom geste. Na pečatidle
je zobrazená nadprirodzená bytosť, pravdepodobne
démon alebo škriatok. „Rohaté závesky typu Včelince – Nagyhángos sú pečatidlu z Mochlosu veľmi

D

podobné, sú však schematicky znázornené. Môžeme
teda predpokladať, že výrobca závesku zo Včeliniec
poznal ich minojskú predlohu. Transformoval ju však
podľa svojich schopností a v súlade s karpatským
kultom doby bronzovej,“ uviedol Botoš. Ako ďalej
poznamenal, rohatý závesok typu Včelince - Nagyhángos má unikátne postavenie európskeho významu, nakoľko bol vyhotovený podľa
východostredomorských predlôh a je aj
dokladom kontaktov Karpatskej kotliny,
ako aj samotného Gemera v dobe bronzovej s vyspelou minojskou civilizáciou.
„V súčasnosti sú v celej Karpatskej kotline okrem včelinského závesku známe
len tri ďalšie takéto závesky. Dva pochádzajú z územia Maďarska, a boli objavené na lokalitách Oszlár a Nagyhangos
– Kölesd. Ďalší závesok bol objavený na
rakúskom pohrebisku na lokalite Neumarkt an der Ybs,“ vysvetlil archeológ. Ako ďalej
dodal, závesok bol pre svoju unikátnosť zvolený ako
logo XII. Svetového kongresu vied prehistorických a
protohistorických, ktorý sa uskutočnil v roku 1991 v
Bratislave.
Nakoľko závesok zo Včeliniec je unikátny a mimoriadny zbierkový predmet, v mesiaci november bude
v priestoroch múzea realizovaná prednáška a beseda
o bronzovom závesku zo Včeliniec s významným
slovenským archeológom a popredným európskym
odborníkom na dobu bronzovú Dr. h. c. prof. PhDr.
Václavom Furmánkom, DrSc., z Archeologického
ústavu SAV v Nitre.
spracoval amb, zdroj: PhDr. Alexander Botoš,
archeológ GMM

Úspech nadaného speváka

aniel Szaniszló, žiak Základnej umeleckej školy
v Rimavskej Sobote, si na XX. ročníku speváckej
súťaži IUVENTUS CANTI 2018 vyspieval nádherné ocenenie.

Okrem toho, že sa Daniel učí hrať na husle, je aj žiakom v speváckej triede pani učiteľky Soni Langovej.
Súťaž IUVENTUS CANTI vznikla v roku 1993. Jej
cieľom je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých
školách
a tým napomáhať
výchove mladých
spevákov.
Súťaž
IUVENTUS CANTI
vyhlasovanú
Ministerstvom
školstva SR každoročne organizuje
Základná umelecká
škola Imricha Godina Vráble a mesto
Vráble na počesť
slávneho vrábeľského rodáka, operného
speváka európskeho
mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina.
Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Ukazuje smer súčasného trendu slovenskej speváckej školy i škôl iných národov.
Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný
štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok

na profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i
operné scény.Verejná dvojkolová súťaž mladých spevákov v klasickom sólovom speve vo veku do 35 rokov sa konala v dňoch od 15. októbra do 19. októbra
2018 v ZUŠ Vráble. V jubilejnom dvadsiatom ročníku
súťaže sa predstavilo vyše 130 spevákov z dvanástich
krajín. Daniel vo svojej II.kategórii získal 1. miesto,
Cenu Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu
ľudovej piesne a Cenu Jaroslava Krčku za interpretáciu ľudovej piesne.
Daniel bol na súťažiach úspešný aj v
minulom školskom
roku, kde sa stal
laureátom až dvoch
speváckych súťaží.
V apríli na nadregionálnej
súťaži
žiakov základných
umeleckých
škôl
regiónu Gemer-Malohont-Novohrad
pod názvom Pódium
mladých umelcov,
ktorá sa uskutočnila
v ZUŠ v Poltári, a na
Celoslovenskej súťaži Petra Dvorského v Košiciach,
kde medzi stovkou súťažiacich opäť získal titul laureát
súťaže. Tešíme sa z Danielových úspechov, blahoželáme pani učiteľke Soni Langovej a naďalej mu prajeme
radosť zo spievania.
Mgr. Eva Čarnoká, zástupkyňa riaditeľa
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Básnické okienko...

Túto báseň venujem fontánam,
ktoré by mali v blízkej budúcnosti
skrášliť naše mesto.
Vedeniu mesta patrí za ne veľká vďaka.

Voda
Žilami sveta preteká
bezfarebná krv Zeme,
ako krv v žilách človeka
a živé napojené.
Kým tečie, tečie istota,
že tečie základ života.
Bohatstvo zarosené.
Pohonná hmota pre beh sveta.
Cenená, necenená, neprezretá.
Voda nad zlato. Voda.
Tak len teč, teč!
Vždy smädnému ťa podať.
Vždy chorému ťa podať.
Si sladká jednoduchá reč.
A vraví jasne každá fontána,
do obývačky sveta pozvaná,
by oslávila tvoje meno, voda.
Vyčarí krásu, drží opraty,
očami, dušou pripravená pôda
do tejto ríše myseľ obráti.
Človek sa kráse vďačne vždy rád oddá.
Ten vodný živel v jemnom prevedení
chlácholí zmätok svetských prehrešení
a sviežim vzduchom chvíle oblieva.
Dobre, že dobro so zlom chodieva.
Kvapky, kvapôčky, pod slnkom zrodené,
svoj vodný tanček tancujú v jej mene.
Voda svoju hru rozohrá,
znie pieseň, vodná zvonkohra.
Kvapky, kvapôčky, malé vodné víly,
vodným divadlom oči okúzli
a chcú im smútok odobrať.
Nech smútky radosť obohrá!
Kde slnko toľko farby vzalo?
Dažďovým kvapkám nasypalo.
Polkruhom obzor očarí
v nebesko-zemskom chotári.
Koľko tej vodnej krásy na svete?
Koľko vy, ľudské oči, nájdete.
Studne aj rieky, moria, oblaky.
Pán Boh dal vodu v spôsob storaký.
Tak len buď, voda! Buď pozdravená!
Veršom postojím u tvojho mena.
Si prepotrebná, si čistá, si vzácna
aj nebezpečná, si zradná, si krásna.
Záchrana, ak ničivý oheň praská.
Slúžiš, aj paniu hráš.
Koľko len podôb máš?
Si ako láska.

Marta Brisudová Siváková

www.rimavskasobota.sk
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Volejbalistky
privítali
Stropkovčanky
prvého dvojkola začala I. liga
Stretnutiami
žien vo volejbale skupina východ, v ktorej
hrá 6 družstiev. Volejbalistky Slovan Rim. Sobota privítali na domácej palubovke družstvo
MVK Stropkov. V prvom zápase sa Slovanistkám darilo, vyhrali ho 3:0 (19, 19, 23) a hoci v
treťom sete prehrávali 24:22, koncovku zvládli na jednotku a zápas dotiahli do víťazného
konca. V druhom stretnutí už ťahali za kratší
koniec a prehrali ho 1:3 (-22, -22,14-23). Pod
vedením trénerky Aleny Kudlíkovej st. hrali
v zostave: kapitánka Kudlíková ml. 23 bodov, Panicová 25, Rosiarová 16, Žírošová 13,
Sojková 10, Szőkeová 3, libero Chebeňová.
V ďalších kolách privítajú Slovanistky doma v
telocvični ZŠ M.Tompu na sídl. Západ nasledovných súperov: 3.11. o 14:00 hod. a 16:00
hod. družstvo VA Žilina, 10.11. MVK Žiar nad
Hronom, 17. novembra Prešov. 21.10. cestovali do Brusna, kde prehrali oba zápasy 3:0. Kandidátmi na postup do extraligy budú zrejme
družstvá Brusna a Žiliny, ktoré narazili na seba
v prvom kole s výsledkom 3:2 a 3:2 pre domáce družstvo. Staršie žiačky VK Slovan pod
vedením Evy Drugdovej doma v prvom kole
porazili družstvo TU Zvolen 3:0 (15,13,21)
a 3:1 (10,-26,16,25) Najbližšie doma 3. novembra o 10:00 hod. privítajú družstvo Prievidze.
Igor Antal

Majstrovstvá
stredoslovenskej
oblasti v plávaní

októbrový víkend sa v Krytej plavárni v Rimavskej SoT retí
bote uskutočnili plavecké preteky - jesenné Majstrovstvá

stredoslovenskej oblasti v športovom plávaní . Preteky boli
usporiadané pre najvyššiu kategóriu – starších žiakov, juniorov a seniorov. Zúčastnilo sa ich 227 plavcov zo 16 plaveckých
klubov stredného Slovenska. Rimavskú Sobotu a Plavecký
klub Rimavská Sobota reprezentovali 8 pretekári, ktorí sa
pričinili o to, že 17 medailí ostalo doma. Dobrú formu pred
koncoročnými majstrovstvami Slovenska potvrdila Sofia
Klementová, ktorá si vyplávala 3 zlaté a 2 strieborné medaily,
Kristína Repková získala 1 zlatú , 2 strieborné a 2 bronzové medaily, Marek Tengler si vyplával 2 strieborné medaily
a Martin Tengler 2 strieborné a 1 bronzovú medailu.
Športovú formu pred majstrovstvami Slovenska si plavci ešte
doladia na pretekoch v Humennom, poľskom Tychy a vo finále
Banskobystrického pohára , ktoré sa uskutoční 10. novembra
u nás v Rimavskej Sobote.
Ing. Ladislav Klement,
Plavecký klub PKRS

Rapčan debutoval
na majstrovstvách
sveta juniorov

Výsledky
A-mužstva
MŠK Rimavská
Sobota
10. kolo 6. 10.
MŠK Rimavská Sobota –
TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1:0
Góly domáci: 47. Kalmár, Rozhodovali:
Valentýni, Krahulec, Holan 200 divákov
Zostava Rim. Sobota: Šága - Kočiš (82. Vasilko), Sekulić, Lupták, Spasojević - Fajčík
(88. Kováč), Jass, Václavík, Kalmár, Kočijašević, Janković
13. kolo 28. 10.
TJ Tatran Oravské Veselé MŠK Rimavská Sobota 1:1 (0:0)
Góly RS: 62 Lupták, Rozhodovali:
Kuteľ, Burger, Kosturský, 280 divákov
Zostava Rim. Sobota: Tatár, Sekulić, Lupták, Spasojević, Fajčík, Jass, Václavík - Kalmár (89. Kováč), Kočijašević, Janković, Vasilko
13. kolom skončila jesenná časť súťaže.
Futbalistom MŠK Rimavská Sobota patrí
v tabuľke druhé miesto s 33 bodmi.
Ďalší zápas čaká rimavskosobotských
futbalistov až v budúcom roku.
Prvý zápas jarnej časti odohrajú
24. marca 2019 na ihrisku
MŠK Námestovo.

Džudisti Lokomotívy v Kolárove

zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Pavol Rapčan v sepM ladý
tembri štartoval na majstrovstvách sveta juniorov v zápasení voľ-

ným štýlom. Hoci už v reprezentačnom drese Slovenska štartoval na
viacerých medzinárodných turnajoch, práve štart na domácich žinenkách, nakoľko sa svetový šampionát konal na Slovensku v Trnave, bol
pre neho debutom na majstrovstvách sveta. P. Rapčan štartoval v hmotnosti do 61 kg. Žreb mu prisúdil veľmi silného zápasníka z Kirgizska.
Hoci na žinenke vydal všetky sily, na súpera to nestačilo a podľahol mu
na body. Ostala ešte nádej na opravné boje o bronzovú medailu, ale to
by sa jeho premožiteľ musel prebojovať až do finále. Nestalo sa, jeho
súper v semifinále podľahol neskoršiemu majstrovi sveta z Ruska a obsadil 3.miesto. Tým sa náš zápasník rozlúčil so súťažou a v konečnom
hodnotení obsadil 23.miesto. Ostáva veriť, že ho tento štart posunie
ďalej v jeho športovej kariére, nakoľko je juniorom ešte len prvý rok
a bude ním ešte ďalšie dva. Jeho trénermi sú podpredseda ZO Lokomotívy Jozef Radnóti a jeho dvaja synovia Michal a Marian Radnóti.
Vedenie klubu chce touto cestou poďakovať svojmu zápasníkovi za
vzornú reprezentáciu klubu a mesta Rimavská Sobota.
Majstrovstvá sveta juniorov v Trnave boli aj úspechom pre usporiadateľov, ktorými boli funkcionári a pretekári z Lokomotívy Rimavská
Sobota a Vihorlatu Snina. Riaditeľom MS bol podpredseda Lokomotívy Jozef Radnóti a generálnym manažérom Mgr. Erik Cap z Vihorlatu
Snina. Táto dvojica bola na čele majstrovstiev sveta kadetov aj pred
4 rokmi v Humennom. Podujatie navštívil aj predseda Svetovej zápasníckej organizácii UWW Nened Lalovič, ktorý pochválil usporiadateľov za úspešné zvládnutie organizácie súťaže. Majstrovstvá sveta
finančne podporilo ministerstvo školstva a ministerstvo dopravy.
Jozef Radnóti,
tréner ZO Lokomotíva Rim. Sobota

13.sa konala Medzinárodná Veľká cena mesta. V Kolárove sa zišlo spolu 265

októbra cestovali džudisti Lokomotívy na západ republiky do Kolárova, kde

pretekárov z troch krajín.
V silnej konkurencii zahraničných pretekárov z Čiech a Maďarska sa nestratili ani
rimavskosobotskí džudisti, ktorí tu bojovali - Lukáš Koóš a Robert Balo. Obaja
priniesli domov cenné medaily a vzorne reprezentovali oddiel, mesto Rimavská
Sobota a aj seba samých. Lukáš Kóoš vo váhe do 66 kg starších žiakov zvíťazil
vo svojej kategórii a získal zlatú medailu. Robert Balog vo váhe do 73 kg starších
žiakov dosiahol strieborné druhé miesto. Výbor Lokomotívy Judo RS ďakuje obom
džudistom za vzorné reprezentovanie nielen oddielu, ale aj mesta Rimavská Sobota
a Základnej školy Š.M. Daxnera, ktorú navštevujú. V Kolárove ich sprevádzal
tréner Antal. Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu Rimavská
Sobota, 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 Lok. judo RS

