Je čas vypočuť si aj hlas zdola!
Otvorený list JUDr. Jozefa Šimka, primátora
Mesta Rimavská Sobota, Doc. JUDr. Róbertovi Ficovi CSc., s pozvánkou na otvorený dialóg,
pri riešení komplexných problémov regiónu Gemer – Malohont i ďalších zaostalých regiónov
Slovenska.
(pokračovanie na 3. strane)

Bývalý Župný dom

... na ťahu je Ministerstvo vnútra SR

Bývalý Župný dom na Námestí Mihálya Tompu patrí medzi najvýraznejšie architektonické dominanty Rimavskej Soboty. Monumentálny mestský palác vznikol na
prelome 19. a 20. storočia. Dnes je to pamiatkovo chránená budova.
V marci roku 2014 prejavilo o bývalý Župný dom záujem Ministerstvo vnútra SR a oslovilo samosprávu mesta. „Potešilo nás to, videlo sme v tom možnosť, aby štát do budovy
investoval. Mesto na rekonštrukciu budovy v súčasnej dobe financie nemá. Sídli tam
Okresný úrad, ktorý platí nájom,“ informoval prednosta Mestského úradu v Rimavskej
Sobote JUDr. Štefan Szántó.
(dokončenie na 2. strane)

Peter Viktor Ličko Kaštieľ v Ožďanoch
Študoval v Prahe
aj v Budapešti
a pôsobil vo viacerých mestách
na Slovensku. Tvrdí však, že skutočnú
inšpiráciu a chuť komponovať našiel až
v rodnom meste...
Rozhovor s hudobným skladateľom vám
prinášame na 6. strane.

Stalo sa to pred 30 rokmi. Pri zemných prácach v areáli kaštieľa v Ožďanoch narazili
pracovníci Vodární a kanalizácií z Rimavskej Soboty na pozoruhodný a záhadný podzemný priestor... Viac na 8. strane.

Na margo
uplynulých dní
Aj keď v mesiaci január
bol teplomer permanentne
pod bodom mrazu, za to
na našej politickej scéne to
poriadne vrelo a rôznymi
kauzami sa len tak hemžilo.
Úplnou satirou sa dá nazvať pokus o zvýšenie ceny
elektriny, plynu či vody.
Najväčší rozruch vyvolalo škandalózne zvyšovanie ceny elektriny na
strednom Slovensku, ktoré by bolo aj naše
mesto postihlo zvýšením nákladov o takmer
230 tisíc eur. Nebyť primátorov a starostov,
ktorí vyvolali tlak na predsedu vlády, by sme
tu dnes mali priam likvidačné ceny. Róbert
Fico hlásajúci na bilboardoch stabilné ceny
energií sa síce snažil z tejto kauzy vytĺcť pre
seba politický kapitál, ale či aj v skutočnosti
vyjde z tohto prípadu ako víťaz, je nanajvýš
otázne. Vrenie v spoločnosti je totiž nemalé
a čím ďalej tým viac sa ozývajú požiadavky
ľudí riešiť veci verejné opäť na námestiach.
Uprostred kauzy s cenami energií sa objavil
prípad „KAPITÁN Danko“. Nehorázne rozdávanie vojenských hodností ministrami obrany
Glváčom či Gajdošom pre svojich politických
súkmeňovcov vyvolalo veľkú nevôľu občanov. No skôr sa zdá, že celá kauza bola len
vhodným zastieracím manévrom, aby sa už
nehovorilo o Kaliňákovi, o Ficovi bývajúcom
v Bašternákovom dome Bonaparte, a najmä
čím menej o cenách energií. Fakt šikovne
vymyslený ťah, ktorý by ocenil aj V.I. Lenin
vo svojej teórii o taktike vedenia politického
boja...
No ale úplnou čerešničkou na torte boli vyjadrenia mnohých slovenských politikov k
prvým krokom nového amerického prezidenta
Donalda Trumpa hneď na druhý deň, ako sa
ujal svojho úradu. Ten neváhal a hoci sa ešte
ani neskončili všetky bály organizované na
jeho počesť, už podpísal memorandum o zmene zdravotnej reformy v krajine, či o stavaní
plotov na hraniciach s Mexikom. No a niektorí
naši politici sa nestačili čudovať, že D. Trump
naozaj koná tak, ako to sľuboval vo svojej
volebnej kampani. Čo vlastne čakali, veď len
na Slovensku je zvykom niečo iné sľubovať
pred voľbami a úplne ináč konať po voľbách.
Predvolebná rétorika Bélu Bugára či Andreja
Danka a potom uzavretie pokrvného bratstva
medzi sebou a hlavne so Smerom –SD, je toho
jasným dôkazom...

www.rimavskasobota.sk
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Bývalý Župný dom

... na ťahu je Ministerstvo vnútra SR
(dokončenie z 1. strany)
V júni roku 2014 samospráva
predložila do mestského zastupiteľstva návrh, aby mesto predalo Ministerstvu vnútra SR bývalý Župný dom za symbolické
1 euro. Do podmienok kúpnej
zmluvy bolo zakomponované,
aby MV SR garantovalo, že budovu do 5 rokov zrekonštruuje.
Poslanci tento návrh neschválili,
no ministerstvo záujem o budovu naďalej malo a prebehli aj
ďalšie rokovania.
„V januári r. 2015 sme predložili najprv do Mestskej rady, potom do zastupiteľstva zámer na
zámenu budovy. Vytipovali sme
objekty, ktoré by sme zamenili, s

čím poslanci súhlasili. Dali sme
vypracovať znalecký posudok,
budovu Župného domu ohodnotili na sumu 4 020 000 eur. Predložili sme to do zastupiteľstva
na schválenie. Ide o tieto štyri
budovy vo vlastníctve MV SR:
administratívna budova na Ul.
Hostinského (vedľa Polície), budova Katastra na Ul. Kraskovej,
Štátny archív na Cukrovarskej
ulici a budova bývalej závodnej
jedálne ONV na Gorkého ulici.
Tieto budovy by sme mali dostať
zámenou,“ informoval Š. Szántó.
Na zasadnutí dňa 23. júna 2015
poslanci túto zámenu schválili.
Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva vnútra,

ktorí sa zaviazali, že zabezpečia
ohodnotenie ich budov a budú
konať, aby sa táto zámena uskutočnila. Nič sa však neudialo.
„Dňa 13.1.2016 sme si od Ministerstva vnútra SR vyžiadali písomné stanovisko. Dňa
17.2.2016 prišla odpoveď,
v ktorej sa uvádza, že MV má
naďalej záujem vybudovať v budove Klientske centrum, ale keďže to bude vyžadovať finančnú
investíciu, je vysoký predpoklad,
že sa to nepodarí zrealizovať
do konca volebného obdobia.
V októbri roku 2016 sme poslali
ďalší list ministrovi vnútra R.
Kaliňákovi a primátor mesta ho
žiadal, aby sa k danej záležitosti

vyjadril. Odpoveď do dnešného
dňa neprišla. Jednak sa neplní
Uznesenie vlády SR ohľadom
vytvorenia Klientskeho centra
a zároveň samospráva nevie, či
štát má vôbec záujem aj naďalej o historickú budovu,“ dodal
prednosta.
O stanovisko sme požiadali Ministerstvo vnútra SR. Tlačový
odbor Kancelárie ministra vnútra nám dňa 20.1.2017 poskytol
nasledovnú odpoveď: O postupe
v prípade Rimavskej Soboty by
malo MV SR rozhodnúť v dohľadnom čase. Oficiálne rozhodnutie zatiaľ nepoznáme.
-av-

Gemer z neba

Vyhrajme ihrisko ŽIHADIELKO od
spoločnosti LIDL pre Rimavskú
Sobotu - HLASUJME !
O desať ihrísk budú súperiť mestá, v ktorých sa nachádza aspoň
jedna predajňa Lidl, medzi nimi aj Rimavská Sobota. Podľa počtu
obyvateľov sú mestá rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. Hlasovanie prebieha v rámci
týchto kategórií, pričom ihrisko získajú prvé dve mestá z každej
kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk sa rozhodne v hlasovaní
na internetovej stránke www.zihadielko.sk.Hlasovanie prebieha
od 16.1. do 28.2.2017. Každý registrovaný účastník môže raz za
24 hodín označiť svojho favorita, jeden hlas navyše môže každý
deň získať, ak na stránke zvládne jednoduchú online hru. Priebežné poradie bude zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke
www.zihadielko.sk.
Podporme výstavbu detského ihriska v našom meste a hlasujme za
naše mesto a naše deti!

Na prízemí Radnice v Rimavskej Sobote bola nainštalovaná zaujímavá výstava pod názvom Gemer z neba. Prináša nekaždodenné pohľady na náš región z „vtáčej perspektívy.“
Výstavu zorganizovalo Turistické informačné centrum v Rimavskej
Sobote v spolupráci s vydavateľstvom CBS.
„Z výšky vyzerajú mestá, dediny a príroda úplne inak. Vystavené
fotografie Gemera budú súčasťou pripravovanej knihy leteckých fotografií Slovenska z dielne vydavateľstva CBS. Jej súčasťou bude aj
časť, venovaná ľuďom, mestám, obciam a firmám. Každý má možnosť byť súčasťou tejto fotoknihy, môže odprezentovať seba, svoju
firmu či obec,“ informoval pilot a fotograf Matúš Krajniak a dodal:
“Kniha, v ktorej bude zachytené aj vaše mesto, obec a pod., môže
byť vhodným darčekom pre vašich partnerov, klientov, zamestnancov, turistov a pod.“
Výstavu si môžete prísť pozrieť do 20. marca 2017.

Gemerské zvesti

Je čas vypočuť si aj hlas zdola!

(pokračovanie z 1. strany)

Vážený pán predseda
Vlády SR !
Súčasný trend
globalizácie
nebývalým
tempom rozdeľuje
prednedávnom
ešte pomerne
homogénne
spoločenstvá
na bohaté a chudobné. Vznikajú politické, ekonomické a
sociálne nerovnováhy, ktoré sú
priamym výsledkom súčasného
politického systému, ktorého
občasná reforma nezodpovedá
potrebám dynamického rozvoja spoločnosti. Pociťujeme to v
našom každodennom profesionálnom a rodinnom živote.
Historické územie Gemer-Malohont a bývalé župné a
teraz okresné mesto Rimavská
Sobota svojím ľudským potenciálom, prírodným bohatstvom
a výrobnými kapacitami patrili k najvýznamnejším častiam
našej republiky. Aj v nedávnej
minulosti v novších štátnych
útvaroch patril náš región medzi tzv. produkčné poľnohospodársko-potravinárske regióny s
vyspelým baníctvom, chemickým, strojárskym, odevným,
elektronickým a polygrafickým priemyslom. Najmä však
spracovateľský priemysel bol
výkladnou skriňou prosperity
regiónu – okresu i samotnej historickej Rimavskej Soboty.
Po rozdrobení poľnohospodárstva v rokoch 1994 až 2002
sme prišli takmer o všetky závody a naša neutešená situácia
sa na rozdiel od iných regiónov
Slovenska centrálne neriešila.

Prostredníctvom našich
okresných a mestských orgánov, v snahe riešiť nahromadené problémy, sme systematicky
analyzovali stav sociálno- ekonomických procesov a vypracovali sme množstvo opatrení
a projektov. Týkali sa napr.
zapájania
znevýhodnených
skupín obyvateľstva do spoločensko-ekonomických procesov, prípravy nezamestnaných
na podnikanie a samo zamestnanie, rozvinutia cezhraničnej
spolupráce, atď.
V úpornej snahe riešiť najmä zamestnanecké problémy
sme dospeli k záveru, že bez
konkrétnej pomoci Vlády SR
nebudeme úspešní, že zložité
procesy v politike zamestnanosti, regionálnom rozvoji a
demografickom vývoji nezvládneme. Dôkazom toho je, že dlhodobo máme najvyššiu mieru
nezamestnanosti v SR, že stárne
obyvateľstvo, vyľudňuje sa celý
región a prehlbuje sa neutešená
situácia narastajúceho sa rómskeho etnika.
Tieto neriešené problémy
ďalej generujú nielen všeobecný úpadok a chudobu, ale
aj zhoršujúci stav v rodinách
a v medziľudských vzťahoch.
Ja ako primátor Rimavskej
Soboty, poslanec BBSK a dlhoročný pracovník a funkcionár
vo všetkých súčastiach verejnej
i štátnej správy, sa nemôžem
uspokojiť so súčasným stavom
a rozhodol som sa využiť všetky
dostupné formy a možnosti na
postupné riešenie problémov.
Doterajšie kroky miestnych,
okresných a krajských orgánov
nestačia.
Podobne neúčinné sú aj deklarácie a rôzne vyhlásenia ústred-

ných orgánov štátnej správy o
pomoci zaostávajúcim regiónom, a to nielen na Gemeri –
Malohonte, ale na celom Slovensku.
Naše problémy neriešia
ani výjazdové zasadnutia vlády. Doteraz sa v našom okrese
uskutočnili tri a nič sa nezlepšilo. Prijali sa uznesenia, ktoré sa
nesplnili a naďalej sa točíme v
bludnom kruhu neúspechov.
Uznesenia, opatrenia a rôzne
akčné plány zdola či zhora slúžia väčšinou len a len na propagandu, nie na konkrétne riešenie problémov.
Z uvedených dôvodov, vyzývam Vás, pán predseda Vlády
SR, na verejný dialóg o skutočných a účinných riešeniach
problémov Gemera-Malohontu,
snáď aj problémov nám podobných regiónov.
Vyzývam Vás na konfrontáciu názorov na riešenie najpálčivejších problémov a na dialóg
navrhujem tieto témy :
• demografický vývoj
• výstavba rýchlostnej cesty R2
Zvolen – Košice
• tepelné hospodárstvo
• poľnohospodárstvo
• vládne stimuly pre investorov
• systém rozdeľovania štátnych
dotácií
• nezamestnanosť – trh práce
Situácia v našom regióne, na
juhu banskobystrického kraja,
na Horehroní, na východe republiky je vážna, napätie nepoľavuje a problémy sa v skutočnosti neriešia. Na druhej strane
vidíme, že najviac finančných
prostriedkov v rôznych podobách a na rôzne účely smeruje
do najvyspelejších regiónov. Je
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to antagonizmus, ktorý vyplýva
zo súčasného politického systému.
Vážený pán predseda Vlády
SR !
Prijmite prosím môj návrh
na verejný dialóg pred televíznymi kamerami. Prekročte prah
doteraz zaužívanej praxe a ako
predseda exekutívy stretnite sa s
regionálnym politikom.
Pomenujme každý z nás zo
svojho uhla pohľadu skutočné
problémy a navrhnime reálne
riešenie na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie, tej
najchudobnejšej vrstvy občanov.
Som presvedčený, že tento
doteraz nebývalý spôsob verejnej komunikácie vzbudí u občanov pozornosť o veci verejné,
viac ako výjazdové zasadnutia
Vlády SR po celom Slovensku,
ktoré sa uskutočnili v priebehu
minulého roka.
Myslím si, ako mi v novoročnom pozdrave písal pán Andrej
Kiska, prezident Slovenskej republiky, že v roku 2017 by sme
sa nemali báť otvárať naozaj
veľké a dôležité témy, ktoré nás
spoločne trápia. O školstve, o
zdravotníctve, o zlepšení situácie v rómskych komunitách,
o pomoci ľuďom v regiónoch,
ktoré trápi vyľudňovanie, odchod mladých, nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok
možností na kvalitný a plnohodnotný život. Taký, aký si ľudia v
modernej a prosperujúcej krajine zaslúžia.
V nádeji, že prijmete moju ponuku s úctou
JUDr. Jozef Šimko,
primátor Rimavskej Soboty

VÝZVA PRE STREDOŠKOLÁKOV: „STREDOŠKOLÁCI DO SVETA“

Nadácia Tatra banky vyhlasuje grantový program Stredoškoláci do
sveta.
Oprávnení žiadatelia:
- študenti druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom
slovenskom gymnáziu alebo strednej škole s maturitou, ktorú študent začal študovať v rámci povinnej školskej dochádzky
- študenti so študijným priemerom maximálne 1,5 (za posledný ukončený
ročník štúdia)
- študenti vo veku do 26 rokov
Cieľ:
Pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi,

súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi,…) alebo so
štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Dátum uzávierky: 10.3.2017
Viac
info:
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantoveprogramy/stredoskolaci-do-sveta/
Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.
Agentúra pre rozvoj Gemera

www.rimavskasobota.sk
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Na slovíčko...

Som hrdý na rozvojové projekty mesta
... komunálny politik Zoltán Cziprusz

Zoltán Cziprusz je najmladším poslancom Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Zaujímalo
nás, či sa mu počas jeho
zatiaľ pomerne krátkeho
pôsobenia v komunálnej
politike podarilo už niečo
presadiť, ako vníma prácu
ostatných súčasných „zástupcov občanov“ i čo by
chcel ako politik ešte dosiahnuť...
Pán Cziprusz, čo Vás priviedlo k politike a ako
dlho pôsobíte ako poslanec
mestského zastupiteľstva?
Už ako 10-12 ročný som rád
pozerával politické relácie.
Asi tam niekde to celé začalo. Prvýkrát som kandidoval
na post poslanca do mestského zastupiteľstva v roku
2010 ako 21- ročný. Vtedy
chýbalo len zopár hlasov,
aby som sa do zastupiteľstva dostal. Stal som sa však
členom Komisie ochrany
verejného poriadku a prevencie kriminality, a dostal
som sa do mestského výbo
ru v časti Tomašová. Počas
štyroch rokov som nazbieral
skúsenosti a v komunálnych
voľbách v roku 2014 som sa
do mestského zastupiteľstva
už dostal, a to ako najmlad
ší poslanec v histórii mesta.
Vtedy som mal 25 rokov.
Podarilo sa Vám ako mladému „neostrieľanému“
komunálnemu politikovi
už niečo zo svojich vízií a
plánov presadiť?
V roku 2014 sme kandidovali
vo farbách širokej koalície s
obsiahlym programom, kto-

rý má vplyv na celé mesto.
Snažím sa splniť všetko, čo
je v programe napísané a
pritom zrealizovať vlastné
vytýčené ciele, programy.
Chcel by som zvýrazniť
moje dva najdôležitejšie individuálne ciele, ktoré sa
podarilo dosiahnuť. Jedným
je znovuvydávanie Gemerských zvestí/Gömöri Hírlap,
čo sme pred voľbami sľúbili
a stavanie sociálnych bytov
pre našu mládež. Vyzerá to
tak, že sa nám podarilo eli-

v príjemnejšej atmosfére,
ako v predošlom cykle. Naša
poslanecká frakcia „Za rozvoj RS“ sa snaží konštruktívne spolupracovať s vedením
mesta a keď dostaneme šancu, tak aj s opozíciou. Myslím si, že je veľmi pozitívne, že v sporných otázkach
sa nám podarí dohodnúť už
pred zasadnutím mestského
zastupiteľstva a nemusíme
diskutovať pre kamerami
mestskej televízie.

minovať všetky prekážky,
preto sa v jarných mesiacoch
môže začať stavať.
Som veľmi hrdý na rozvojové projekty mesta, ktoré
sme dosiahli v spolupráci s
pánom primátorom a poslancami, napríklad asfaltovanie
mestských ulíc, rozvoj rekreačného strediska na Kurinci,
renovovanie kolkárne, atď.

Na tému zaostalosti Gemera a Malohontu sa toho už
povedalo a popísalo veľa.
V čom Vy vidíte hlavné príčiny sociálnej a ekonomickej zaostalosti tohto regiónu?
Bohužiaľ mnohí si myslia,
že za zaostalosť mesta zodpovedá primátor a poslanci
mestského zastupiteľstva aj
v takých prípadoch, v ktorých vôbec nemajú kompetenciu pre meritórne zmeny.
Keby sa Vláda Slovenskej
republiky nepozerala na náš
región ako na svoje nevlastné dieťa a podala by pomocnú ruku, určite by sme boli
partnermi aj my v mestskom
zastupiteľstve, aj vedenie
mesta. Znovupozdvihnutie
Gemera sa určite nepodarí
bez vytvorenia nových pracovných miest a bez vypracovania pôsobivého programu, ktorým dosiahneme,
aby mladá generácia nemala
potrebu náš región opustiť a
odísť do zahraničia. Myslím
si, že stavaním bytov sme
spravili prvý krok pre našich
mladých. Teraz je na rade za-

Aj keď v komunálnej politike nepôsobíte dlho, zrejme sa Vám už podarilo
získať určité skúsenosti z
práce v mestskom zastupiteľstve, všimnúť si jeho pozitíva i negatíva. Ako vnímate prácu poslaneckého
zboru i samotných poslancov, tunajšiu komunálnu
politiku ako takú?
Keďže som v prvom cykle
môjho poslanectva, neviem
to porovnať s predošlým
cyklom. Viem len toľko,
koľko mi kolegovia porozprávali, alebo som videl v
médiách. V každom prípade
si myslím, že dnešná zostava mestského zastupiteľstva
je oveľa činnejšia a pracuje

bezpečenie nový pracovných
miest. Dúfam, že vláda bude
naším partnerom.
V čom je podľa Vás hlavný
rozdiel medzi politikou na
celoslovenskej úrovni a komunálnou politikou?
Základným rozdielom by
malo byť to, že kým komunálna politika by mala byť
zodpovedná za dané mesto,
respektíve daný okres, politici na celoslovenskej úrovni zodpovedajú minimálne
za širší región a za celý štát.
Momentálne vidím problém
v tom, že vládny poslanec
z nášho regiónu, ktorý je primátorom i župným poslancom, sa správa ako primátor
malého mestečka, ktorý sa
vôbec nezaoberá stavom celého regiónu. Preto by bolo
dôležité kodifikovať nezlučiteľnosť pozície primátora a
poslanca v NR SR.
Pán Cziprusz, aké sú Vaše
najbližšie plány a ciele,
ktoré Ste si ako poslanec
mesta vytýčili?
Nie je obvyklé, aby sa dvadsaťročný mladík vo svojom
voľnom čase venoval politike namiesto zábavných aktivít. Keďže som lokálny patriot, neviem si predstaviť, že
by som žil niekde inde ako v
Rimavskej Sobote. Preto si
myslím, že pozdvihnutie nášho regiónu je až príliš aktuálne, keďže sme „desať minút
po polnoci.“ Ale verím, že
Slováci, Maďari a Rómovia
sú schopní spoločnými silami vybudovať nový, silnejší
a úspešnejší Gemer. Inak povedané: „Make Gemer Great
Again!“
Ďakujem za rozhovor.
-avPozn. redakcie: V novinách ponúkame priestor na vyjadrenie
aj ďalším poslancom mestského
zastupiteľstva, ktorí by aj takýmto spôsobom chceli prezentovať svoje názory, vízie a ciele,
ktoré plánujú v komunálnej politike presadiť.
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Nová akvizícia diel
Júliusa Sándyho v múzeu

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde...
Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do
polnoci pred škaredou –Popolcovou stredou. V tomto
roku pripadne na 1. marca.
Potom nasleduje 40 dňový
pôst (zavedený koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až
do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou
a jarou.
Tradícia fašiangových zvykov
siaha do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov.
Slávenie fašiangov s v jednotlivých regiónoch Slovenska líši.
Ich spoločnou črtou sú však veselice, karnevaly a maškarády.
Fašiangy kedysi organizovali
remeselnícke cechy. Jednotlivé
cechy konali sprievody a snažili
sa o čo najväčšiu atraktívnosť.
Mlynári behali na chodúľoch,
debnári krútili nad hlavami
obručami a podobne. Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli pred 1. svetovou vojnou.
Na Gemeri k fašiangom neodmysliteľne patria aj vyprážané
šišky, niekde nazývané aj fánky,
krapne či pampúchy.
Prinášame Vám program fašiangových osláv v Rimavskej

Sobote. Budú sa konať v piatok 24. februára 2017.
14,00 hod. Fašiangy sa krátia
– pochôdzky v centre mesta Rimavská Sobota (organizátori:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko RS v spolupráci
s CVČ Relax).
Do fašiangového sprievodu sa
môže zapojiť každý, kto má
záujem a kto bude mať na sebe
fašiangovú masku.
15,00 hod. Fašiangy na Gemeri a Malohonte – vestibul
Domu kultúry RS, vchod A (od
Kauflandu): slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka výtvarnej
súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ
v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Tematika súťaže:
FAŠIANGY. Techniky: maľba, kresba, grafika, priestorové
práce. Práce budú od 1. marca
vystavené v priestoroch Gemersko-malohontského osvetového
strediska v Rimavskej Sobote.
15,30 hod. Program fašiangového sprievodu – MsKS, vchod
A. Účinkujú: Detské folklórne
súbory Lieskovček z Rimavskej
Soboty, Zornička a Mladosť z
Klenovca a Folklórny súbor Rimavan z Rimavskej Soboty.

portrét Pauliny Jánosdeák

V januári tohto roka sa zbierkový fond Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote rozrástol o nové prírastky z
oblasti výtvarného umenia.
Kolekciu diel z pozostalosti maliara Júliusa Sándyho (1827 - 1894)
sa podarilo získať vďaka príbuzným autora z Budapešti, s ktorými
múzeum nadviazalo spoluprácu ešte v roku 2012 počas prípravy
výstavy sochára Istvána Ferenczyho, s ktorým bol Sándy v príbuzenskom vzťahu.
S regiónom Gemer-Malohont ho spájali okrem iného aj rodinné
väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Štefana
Ferenczyho (1792 - 1856). V príbuzenskom vzťahu bol aj s rimavskosobotským rodákom, básnikom Mihályom Tompom (1817 1868), ktorý bol krstným otcom jeho manželky.
Július Sándy stál aj pri zrode múzea v Rimavskej Sobote. Na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku
1882, od ktorej sa datuje jeho vznik, mal vystavených celkovo 30
diel. Niekoľko z nich sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia.
Gemersko-malohontskému múzeu sa v spolupráci s vyššie spomenutými inštitúciami a príbuznými maliara podarilo usporiadať
súbornú výstavu diel Júliusa Sándyho, ktorá je vôbec prvou samostatnou prehliadkou diel autora na Slovensku. Jej súčasťou sú aj
nové akvizície, ktoré obohatili zbierkový fond múzea. Tie, ktoré
boli nadobudnuté kúpou, sú označené logom a textom: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Výstavu, ktorá v priestoroch múzea trvá od 15. decembra 2016, si
môžu návštevníci pozrieť ešte do 17. februára 2017.
Mgr. Angelika Kolár
( historička umenia GMM)
(Redakčne krátené. Celú tlačovú správu nájdete na www.rimavskasobota.sk)

Prikrmovanie zvierat v zime
V týchto zimných dňoch majú poľovníci plné ruky práce. Keďže zvieratá
nemajú v zime veľa možností zohnať
si potravu, je potrebné ich prikrmovať. Na takúto pomoc sú odkázané
aj srnky, srnce, jelene, zajace, bažanty, diviaky a kačky v lese na Kurinci.
„Začali sme ich kŕmiť už od septembra.
Krmelce musia byť na jeseň a v zime
plné kukurice, pšenice a sena. Koncom
minulého roka a v tomto roku je potrebné ich prikrmovať viac, keďže je veľa
snehu a zvieratá si nevedia vyhrabať
zrno či kukuričné šupy zo zeme. Pri-

krmujeme ich až dovtedy, kým nezačne rásť tráva,“ informoval Koloman
Demeter z Poľovníckeho združenia
Kurinec a pokračoval: „Keby napríklad diviaky neboli takto prikrmované,
od hladu by sa mohli stať agresívne.
No báť sa nie je potrebné, keďže jedla
majú stále dosť.“
Pracovníci Poľovníckeho združenia
chcú zároveň upozorniť návštevníkov
nielen kurineckého lesa, aby neznečisťovali životné prostredie odpadkami.
„Každý rok v lesoch vyzbierame množstvo smetí,“ dodal poľovník.
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V hudbe je niečo neuchopiteľné...

... hudobný skladateľ a pedagóg Peter Viktor Ličko
Komponuje
opery,
symfonickú a filmovú hudbu,
je autorom
zvučky
mesta Rimavská
Sobota, Hnúšťa a Lučenec. Je
uvedený v slovenskej internetovej
encyklopédii Wikipédia a v roku
2016 sa jeho meno dostalo do Encyklopédie Osobností Českej a
Slovenskej republiky.
Peter Viktor Ličko sa narodil v roku
1946 v zmiešanej maďarsko-slovensko-nemeckej rodine. Jeho starí rodičia, ako aj generácie pred
nimi, boli zväčša právnici. K hudbe ho priviedol jeho otec, ktorý
mu odmalička púšťal gramofónové
nahrávky významných hudobných
skladateľov, ako napríklad Mozarta, Beethovena, Schuberta či Bacha.
Ako trojročný vedel zahrať niektoré
časti skladieb podľa sluchu a ako
11-ročný už vyhrával hudobné súťaže. Študoval v Prahe aj v Budapešti
a pôsobil vo viacerých mestách na
Slovensku. Tvrdí však, že skutočnú
inšpiráciu a chuť komponovať našiel až v rodnom meste...
Pán Ličko, ako si spomínate na
svoje detstvo a na svoje prvé dotyky s vážnou hudbou?
Môj otec chcel byť muzikantom,
spevákom, dirigentom, no rodičia
mu v tom bránili. Lebo vraj byť
muzikantom je málo panské povolanie, nie je noblesné. Otec bol z
toho nešťastný, myslím si, že si to
chcel vynahradiť na mne. Rodičia
mi hovorili, že už ako 3 a pol ročný som vedel zaspievať 15- 20 melódií Beethovena, Schuberta a pod.
Potom som si začal na klavíri tieto
melódie aj sám vybrnkávať. Zobrali
ma o rok skôr do Hudobnej školy.
Študoval som klavír a ako 10- 11
ročný som začal komponovať drobné skladby, ako napríklad klavírne
výťahy symfonických skladieb.
Keď som mal 11 rokov, mama ma
prihlásila na okresnú súťaž, v ktorej
som získal prvú cenu. Postúpil som
do krajského kola, kde sa mi tiež podarilo obsadiť 1. miesto, vyhral som
aj celoslovenskú súťaž. Na súťaži
tvorivosti mládeže v rokoch 195758 v Prahe som získal 3. cenu.
Akým spôsobom Vás ovplyvnilo
štúdium v Prahe a v Budapešti?
V Prahe na Štátnom konzervatóriu
som študoval klavír a hudobnú estetiku. Príležitostne som absolvoval
aj kompozičné kurzy. Nevedel som
vtedy vôbec po slovensky ani po
česky, ale naučil som sa. Potom som

študoval päť rokov na Univerzite
Franza Liszta v Budapešti. Myslím, že najviac ma ovplyvnil György Kurtág, ktorý vyučoval klavír a
nepriamo ma učil aj komponovanie.
Kam viedli Vaše kroky po skončení štúdií?
V rokoch 1972-1980 som pôsobil na
Univerzite Konštantína Filozofa v
Nitre, kde som prednášal a bol som
aj hlavným konzultantom z dejín
hudby, rozboru skladieb a z teórie
hudby. Neskôr som učil v Žiline na
Štátnom konzervatóriu. Potom som
sa vrátil do Rimavskej Soboty.
Rimavská Sobota je oproti mestám ako Bratislava či Praha „malým mestečkom.“ Predsa len väčšie mestá ponúkajú viac možností
uplatniť sa, dostať sa do povedomia ľudí, získať uznanie, stať sa
známym či slávnym. Nemáte pocit, že tým, že Ste sa sem vrátili,
Ste sa o niečo ochudobnili?
Do Rimavskej Soboty som sa vrátil
v roku 1982. V období, kedy som
vyučoval hudbu, od r. 1959 do r.
1975- 85, som vôbec nekomponoval. Je to možno paradox, no až
keď som prišiel domov, našiel som
skutočný kľud a inšpiráciu k tvorbe.

vatória sú vynikajúci až geniálni v
improvizácii hudby, ktorej sa venujú
popri štúdiu. Rómovia to majú jednoducho „v krvi.“
Je známe, že tvoríte pod pseudonymom Viktor von Gesichtcheinstein. Ako vznikol?
V priezvisku je zakomponované
moje meno: gesicht ako tvár = Ličko (líce ako časť tváre) a stein ako
skala = Peter. Vymyslel som neexistujúceho skladateľa, ktorý žil v 18.
storočí, bol to Nemec a tu v oblasti
Zázrivej mal aj malý kaštieľ.
Ako by Ste charakterizovali svoju
tvorbu, svoj skladateľský štýl?
V komponovaní som autodidakta.
Moja tvorba by sa dala charakterizovať ako polysytémová, polyosobnostná, multukulturálna. Nedávno
som zistil, že takí boli napríklad aj
Alfred Schnittke, John Wiliams,
Trewor Morris, ktorí komponovali symfonickú a filmovú hudbu.
Často sa v tej istej kompozícii miešajú takzvané „avantgardné“ systémy z 50. a 60. rokov 20. storočia
so silno novoromantickými systémami. V dielach vyjadrujem svoje
filozofické myšlienky, vedecký teizmus.

Myslím si, že napríklad v Bratislave
by som komponovať nevedel. Na
Gemer som naviazaný a mám pocit,
akoby to všetko, aj to, že som sa sem
vrátil, bolo tak akosi osudovo predurčené.
Okrem komponovania Ste však
naďalej pokračovali aj v pedagogickej činnosti. Ako vnímate
dnešnú generáciu mladých hudobníkov?
Od 1982 do r. 1991 som učil na Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, potom som v pobočke
košického konzervatória v Hnúšti
vyučoval komponovanie, so žiakmi
sme vyhrávali viacero súťaží. Pri
výučbe som používal nové aj experimentálne metódy. V súčasnej dobe
vyučujem na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu
v Rimavskej Sobote, ktoré sa sem
v roku 2014 presťahovalo z Hnúšte.
Musím povedať, že študenti konzer-

Vaša tvorba je bohatá a charakteristická pomerne širokým štýlovým záberom. Prevediete nás
ňou?
Vytvoril som už viac než 600 diel.
Skladby som začal komponovať v
neskoroklasicistickom a v ranom
romantickom štýle „a la“ Mozart a
Schubert, toto mi bolo veľmi blízke.
Potom boli moje skladby v klasicistickom štýle. A neskôr som začal
komponovať postmoderné skladby,
kde sa už začali miešať štýly. Spomeniem aspoň niektoré diela. Jedným z hlavných diel 80- tych rokov
je skladba nazvaná Universal World
Symphony. K dlhším skladbám tohto obdobia patria tiež skladby Cesta opitou loďou, Spring, Terezínske
Requiem.
Vytvoril som napríklad aj symfonickú baletnú hudbu Pán Prsteňov
/v dvoch verziách 2002 a 2007/,
symfonický balet “Bezosudovosť,”

podľa románu Imricha Kertésza s
vlastným scenárom.
Je známe, že sa venujete aj tvorbe
opier. Spomeniete nám aspoň niektoré?
Áno, skomponoval som viacero
opier, ba až celé cykly opier. Môžem
spomenúť napríklad operný cyklus
15-tich jednoaktoviek “Tragédia
človeka” na drámu Imricha Madácha. Opery Pokušenie pani Rowlingovej, Nero a Event horizont 2 sú
prvými zo série fantastických opier,
do ktorých som vložil svoje filozofické názory. Vytvoril som aj cyklus
13 fantasy sci-fi opier, melodrám
pod názvom Od temnoty k svetlu, a
mnohé ďalšie diela.
Využívate pri komponovaní aj
modernú techniku, alebo si všetko
zaznamenávate ručne?
V roku 1997 som začal komponovať na počítači. Pokúšam sa aj o
tvorbu hudby k počítačovým hrám s
vlastným námetom a textom. Je to
napríklad hra “Doktor Who a pekelný labyrint,” je to akoby filmová hudba. Podobným projektom je
aj “Cesta na koniec sveta” z roku
2014. Keďže žijem v Gemeri, nemôžem nespomenúť znelky mesta
Hnúšťa, Rimavská Sobota a Lučenec, ktoré som tiež skomponoval.
Kde čerpáte inšpiráciu?
Je to rôzne, napríklad keď idem po
ulici, cestujem, keď sa ráno zobudím.
Hudbu počujeme, vnímame, cítime, má vplyv na naše emócie, má
dokázateľné terapeutické účinky.
Čo pre Vás znamená hudba?
Všetko, čo je pre človeka hodnotné,
dôležité, je nehmotné. Hudba tiež.
Myslím si, že práve hudba je jedným z najduchovnejších výtvorov
človeka. Skladá sa síce z fixných
fyzikálnych veličín, ktoré sa dajú
znotovať, na druhej strane je v nej
však niečo, čo je absolútne neuchopiteľné.
Pán Ličko, na čom pracujete v súčasnosti?
Po Vianociach som skomponoval
deväť vianočných piesní- text, hudbu a inštrumentácie. Pracujem na
kvartete pre klavír a tri sláčikové
nástroje (husle, viola, violončelo).
Mám taký pocit, že teraz mám svoje
najtvorivejšie obdobie.
Svetská sláva ho obišla, v širších
kruhoch je neznámy, žije a tvorí v
ústraní. Radosť z tvorby mu však
všetko vynahrádza. Z histórie je
známe, že mnohí talentovaní umelci
boli počas svojho života neuznaní či
nepochopení. Až čas z nich spravil
nesmrteľných...
Ďakujem za zaujímavý rozhovor.
A. Vörösová

Gemerské zvesti

...Ratkovským nárečím

Regióny, mestá a obce sa v
minulosti od seba odlišovali nielen zvykmi, tradíciami či
spôsobom života, ale aj jazykom, ktorý používali. Nárečia tvorili neoddeliteľnú súčasť kultúry, v dnešnej dobe
sa však už pomaly vytrácajú.
Aj región Gemera a Malohontu
je na nárečia bohatý. Prinášame
vám príbeh, napísaný pravým
ratkovským nárečím. Zaznamenal ho pán Vojtech Bradovka,
rodák z Ratkovej.

Na vlnu do Cisócä
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to su vám takí, ež len šva nevidží, to neukradne. Koj už tam
dakde u Bazalidesó vlnu žochovali nad sklepom, vidcli na hambáre viseč šunky, šervenia ani
ružä.
„Ej, brat, bulo že by s nich,”
povia Ratkovän. Bysträn, tot ništ
nerešia, ale dve s nich šikovne
do žocha medzi vlnu pichne.
Pán to z boku dohlädne,
ale nerešia ništ. Vlnu odvážä a
zaplatä. Chyba pri odberke povia pán: „A ku tým šunkám vám,
podá, dobrý apetít vinšujem.
Ešče po tak vysoké cene som
svinskva mäso nikda nepredav!”
Pravda, s vlnó aj šunky sä odvážily. Mäso bulo po dvacäč a vlna
po ščiricäč gräjcaró v striable.
No, ale na druhý rok mohli
tam pre nich šunky viseč, ani
edon Bysträn sä jich nedotknú.
http://www.mojaratkova.weblahko.sk/

Išli Ratkoväne s Bystränmi
na vlnu do Cisócä. A Bysträne,

Sup bielohlavý
predmet mesiaca február v GMM

Gemersko-malohontské múzeum v
Rimavskej Sobote predstavuje verejnosti ďalší zaujímavý predmet zo svojich bohatých zbierok. Tentoraz z prírodovedného fondu - dermoplastický
preparát Supa bielohlavého (Gyps
fulvus), ktorý je v múzeu vystavený
od 1. do 28. februára 2017.

Momentky...
Jeden pán si nechal narásť dlhú bradu a kamarát, s ktorým sa stretol, ho preto nespoznal. Prekvapene sa ho opýtal: Prečo si si nechal narásť bradu? Ten mu na to: „Vieš, to je nový imidž. Chodím
teraz žobrať do Rakúska a takto s bradou mám väčší „úspech.“
•••
Jeden pán, ktorý nakupoval v potravinách a chystal sa zaplatiť
za tovar, zistil, že si doma zabudol peňaženku. Pohotovo sa vynašiel a pokladníčky sa opýtal: „A nemohol by som to zobrať
„na Quatro“?

Hádanka
Pán Jones býva v mrakodrape. Každý deň vystúpi z výťahu na
128. poschodí a odtiaľ ide stále pešo na 142. poschodie, kde
býva. Prečo sa pán Jones neodvezie výťahom až na poschodie,
kde býva? Výťah ide až po najvyššie poschodie.

RODINNÝ PRIEVAN, taký je názov ďalšej skvelej komédie, ktorú pre
Vás pripravilo Mestské kultúrne stredisko, vo štvrtok, 9. 3. o 18.00 hod.
V komédii z rodinného prostredia sa v divadelnej sále rimavskosobotského
DK predstavia: Marta Sládečková, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína
Greppelová, Pavol Šimun a Ondrej Bortlík. Súčasná komédia načiera do rodinných vzťahov a vynáša na povrch rôzne situácie. Vstupné: 13€ predpredaj
/ 15€ na mieste. Predpredaj v TIC, MsKS aj cez Ticketportal.
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Oždiansky kaštieľ a hrobka Luzsénszkych

Udalosť, ktorú si pripomíname, sa odohrala pred 30 rokmi.
Písal sa rok l987, keď pracovník Miestneho národného výboru (MNV) v Ožďanoch telefonicky kontaktoval vtedajšie
Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote a požiadal riaditeľa múzea Dr. Jaroslava Svoreňa a tím pracovníkov múzea o
pomoc pri odhalení tajomného
objavu v katastri obce Ožďany. Pri zemných prácach v areáli oždianskeho kaštieľa totiž
narazili pracovníci Vodární a
kanalizácií z Rimavskej Soboty na pozoruhodný a záhadný
podzemný priestor. Vtedy nikto netušil, že práve pri zemných prácach nad obcou, pri
výstavbe vodojemu odhalili
rodinné tajomstvo poslednej z
majiteľov rodiny Luzsénszky.

Pracovníci múzea sa
vybrali na miesto nálezu
Z histórie oždianskeho kaštieľa je známe, že do roku 1926 bola
jeho poslednou obyvateľkou Margita Luzsénszky, rodená Majoros
de Berente. Jej manželom bol barón Henrich Gustáv Karol Richard
Luzénszky de Luzsna et Reglicze
(1869 - 28.2.1907). Zosobášili sa 22.
januára 1899 v Hodejove v kostole.
Posledný barón Henrich Luzénszky
zomrel v roku 1907 a pochovaný je
v Maďarsku. Nám múzejníkom je
okrem iného barón známy aj tým,
keď ešte počas svojho života v roku
1906 daroval Gemerskému župnému
múzeu v Rimavskej Sobote vzácny
zbierkový predmet. Išlo o kláštornú prácu z druhej polovice 18.
storočia s názvom „Madona Čenstochowská.“ Je to vlastne maľba na
skle s vrecúškom s relikviami a aplikáciou plastických dekorácií na brokáte. Spôsob aranžovania a použitý
galantérny materiál je ukážkou pro-

dukcie neznámej kláštornej dielne
2. polovice 18. storočia. Na zadnej
strane obrázka je tento pozoruhodný
nápis v maďarčine: „Tento obrázok
pochádza z roku 1690 od levočskej
bielej pani Júlie Korponay. V roku
1830 sa dostal k vnukovi ... od ktorého získal obrázok pán oždianskeho kaštieľa, ktorý napísal legendu na
obrázok 6. júla 1903 a daroval ho v
roku 1906 múzeu“ (preklad legendy
v texte na zadnej strane). Záhadná
postava - Levočská biela pani, svojím civilným menom barónka Júlia
Géczyová – Korponayová (1689
- 25. septembra 1714 zomrela ako
25-ročná a pochovaná je v maďarskom meste Gyór), sa narodila práve
v Ožďanoch. Zarámovaný obraz je
autentický predmet, ktorého sa dotýka známa Júlia Géczyová. Múzeum
ho považuje za jednu z najatraktívnejších zbierok. Ale vráťme sa do
roku 1987, respektíve do roku 1926.
Po roku 1926 kaštieľ v Ožďanoch
definitívne znárodnil Československý štát. Dejinné udalosti po prvej
svetovej vojne najmä následkom tzv.
„záborového zákona“ z apríla roku
1919 zasahovali vlastníkov, ktorým
patrilo na území novovzniknutého
Československa viac ako 150 ha
poľnohospodárskej pôdy, alebo viac
ako 250 ha celkovej pôdy. Keďže sa
tento zákon v plnom rozsahu vzťahoval aj na posledných potomkov
Luzsénszkych, zhabanie rozsiahlej
pôdy v okolitých obciach bolo otázkou času. A tak Margita Luzsénszky,
rodená Majoros, postupne „strácala“
svoj majetok, až v roku 1926 nakoniec opustila aj rozsiahle šľachtické
sídlo. Doterajší vlastník - šľachticmal právo len na majetok, ktorý nepresahoval uvedené výmery. V osobitných prípadoch podľa záborového
zákona, napríklad z dôvodu ochrany
prírodných alebo iných pamiatok,
mohlo doterajšiemu vlastníkovi
zostať až 500 ha pôdy. Ponechané
majetky vlastníkom sa nazývali zvyškovými. V Gemeri - Malohonte sa
uvedený zákon vzťahoval na 89 veľ-

kostatkov. Išlo však o veľkostatky s
rôznou výmerou pôdy. Väčšina veľkostatkov patrila privátnym osobám,
ako napríklad: Júliusovi Andrássymu, Gejzovi Andrássymu, Filipovi
Joziášovi Coburgovi-Gothovi, Ladislavovi Szabóovi, Arpádovi Hámosovi, Margite Luzsénszky z Oždian a jej spoločníkom.
Počas rokov 1926 až do konca
80-tych rokov 20. storočia sa využitie oždianskeho kaštieľa menilo.
To je však trochu iný príbeh, budeme sa venovať udalostiam, ktoré sa
udiali v roku 1987. Do tohto kontextu však zapadajú ešte určité plány,
keďže koncom 80-tych rokoch 20.
storočia bolo v pláne objekt kaštieľa
zrekonštruovať. V rozsiahlom areáli kaštieľa vtedajšie Reštaurácie,
n.p. spolu s Okresným národným
výborom v Rimavskej Sobote mienili kaštieľ zrekonštruovať a zriadiť v ňom reštauračné zariadenie s
hotelovým komplexom. Súčasťou
budúceho zrekonštruovaného objektu kultúrnej pamiatky malo byť
plánované zriadenie stálej expozície,
venovanej Histórii kaštieľa v Ožďanoch. Reštauračné zariadenie malo
byť zriadené v 3/4 pôdorysnej plochy a v 1/4 pôdorysnej plochy malo
zriadiť vtedajšie Gemerské múzeum
v Rimavskej Sobote stálu expozíciu,
ktorú by aj zároveň spravovalo. Politické zmeny v roku 1989 a v nasledujúcich rokoch celú akciu zastavili.

Trochu iný príbeh je však nález
otvorenej hrobky z roku 1987, ktorej osud bol pre väčšinu obyvateľov
Oždian neznámy. Ako sme už uviedli, pracovníci múzea sa dostavili na
miesto otvorenej a s najväčšou pravdepodobnosťou zamurovanej hrob-

ky s rakvami, o ktorých sme si len
mohli domýšľať, o koho sa jedná.
Záhadu nám čoskoro odhalila Margita Sirakyová, rodená Paucsová. Dcéra posledného komorníka a záhradníka barónky Margity Luzsénszkej
Jána Paucsu priniesla na objasnenie
akýsi list zo dňa 20.10.1943, adresovaný jej otcovi. A tak sme zistili, že
v areáli kaštieľa sú pochovaní jeho
poslední obyvatelia. Išlo o zámerne
ukryté pôvodné hrobky posledných
majiteľov kaštieľa - šľachtickej rodiny Luzsénszky. V dôvernom liste,
o ktorom nemal nikto vedieť, a ktorý poslala Jánovi Paucsovi barónka
Margita, vtedy už obyvateľka Edelényiu, sa okrem iného píše o hrobke a
o obavách, ktoré vyplývali z udalostí
druhej svetovej vojny. Zmieňuje sa
v ňom o prestavbe rodinnej hrobky,
ktorá ešte v roku 1943 mala nadzemnú časť. Komorník Ján Paucso
z Oždian mal zabezpečiť bezpečné
zbúranie nadzemných častí hrobky
a mal sa tiež ďalej postarať o hroby zosnulých členov šľachtickej
rodiny. Toto nevyhnutné opatrenie
pred príchodom fronty do Oždian a
obavy barónky zo zneuctenia hrobky prechádzajúcimi vojskami počas
druhej svetovej vojny boli dôvodom,
že komorník nadzemnú časť hrobky
zbúral. To bol dôvod, prečo tajomstvo bývalého komorníka nebolo
prezradené. Dokonca ani jeho vnučka o spomínanej udalosti nepočula a
bohužiaľ sa neuchoval ani list. Treba
však dodať, že pán Paucso, barónkin posledný komorník, sa naďalej
staral o hroby a aj na Všechsvätých
mal od barónky nariadené zapaľovať
na hroboch sviečky. Ján Paucso ako
verný „sluha“ barónky Luzsénszkej
mal ako jediný zo všetkých povolený vstup aj do jej spálne, uvádzala
jeho dnes už nežijúca dcéra Margita
Sirakyová.
Múzejníci si ešte v ten deň roku
1987 informácie o zosnulých pochovaných v odhalenej záhadnej
hrobke overovali v miestnych matrikách. Tvrdenie M. Sirakyovej im
údaje v matrikách potvrdili. A vodári z Rimavskej Soboty svoj zámer

z roku 1987 postaviť nad obcou Ožďany vodojem dokončili. Hrobku
opätovne zamurovali a tak poslední
významní členovia rodiny Luzsénszkych opäť odpočívajú v pokoji.

PhDr. Oľga Bodorová
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RIADKOVÁ INZERCIA:

9. - 13.
február
20:00
10. - 12.
február
17:00
16. - 17.
február
19:00

50 odtieňov temnoty

121 min., MN, titulky, 4€
Dráma/Romantický
v pon. maďarská verzia

USA

Lego Batman vo filme
104 min., MP, dabing, 4€
Animovaný/Akčný/Kom.

Liek na život

USA

146 min., MN, titulky, vstup: 4€
Dráma/Horor/Mysteriózny USA

(repríza)
Lego Batman vo filme
18.február o 17:00 maďarská verzia
19. február o 17:00 slovenská verzia
18. - 19.
február
19:00

Mlčanie

159 min., MN, titulky, 4€
Dráma/Hist.
Mexiko/USA

20. február Rodinné šťastie
19:00
81 min., MP od 12r., titulky, 3€
(filmový klub) Dráma
Maďarsko

Vážení zákazníci, srdečne vás pozývame do našej predajne
MODEX, kde vás radi obslúžime zo širokého sortimentu kožených
búnd a kožušín. Naviac vám ponúkame na vybrané druhy kožených
búnd sezónne zľavy. Akcia trvá až do odvolania.
Nájdete nás v uličke oproti vchodu VÚB banky, vedľa činžiaka na
prízemí pod predajňou Amazonas - akvaristika.
GZ-01/17
•

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
OZ Rimavská Sobota

vyhlasujú 4. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj:

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (OVS) podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a vyzýva k podaniu návrhov na uzatvorenie
kúpnej a nájomnej zmluvy na:
1. Odpredaj - budovy s. č. 699, or. č. 10, spolu s príslušenstvom
(4 ks montované garáže) a pozemku o výmere 627 m² na Ul.
Fábryho v Rimavskej Sobote, v minimálnej cene 65 000,- €. V čase
zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške
1 000,- €. Prihlášky zasielať v zalepenej obálke s názvom:„Neotváraťodpredaj budovy Fábryho“.
2. Odpredaj budovy ZŠ M. Tompu – Auxtov dom s. č. 748 na Ul.
Šrobárovej, na parc. č. KN C 866 – zast. plochy a nádvoria o výmere
875 m² a priľahlého pozemku - parc. č. KN C 865 – záhrada o výmere
434 m², na LV 2959, kat. úz. Rimavská Sobota. Všeobecná hodnota
nehnuteľností: 115 000,- €. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť zábezpeku vo výške 1 500,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s názvom:„Neotvárať- odpredaj budovy ZŠ M. Tompu
– Auxtov dom“.
3. Odpredaj budovy čerpacej stanice s. č. 4932 na Ul. Jabloňovej
v Rimavskej Sobote, na parc. č. KN C 1110/470 – zast. plochy a nádvoria o výmere 54 m2 spolu s pozemkom v minimálnej cene 7 400,- € a
priľahlého pozemku časť parc. č. KN C 1110/4 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 372 m2 v minimálnej cene 15,- €/m2, na LV 2959, k. ú. Rimavská Sobota. V čase zverejnenia OVS je záujemca povinný uhradiť
zábezpeku vo výške 1 000,- €. Žiadosti zasielať v zalepenej obálke s
názvom: „Neotvárať – odpredaj ČS – Šibeničný vrch“.
4. Nájom nebytového priestoru v budove na Hlavnom námestí
s. č. 5, or. č. 2, v Rimavskej Sobote postavenej na parc. č. KN C 26/1
a to suterén o výmere 272 m2 (bývalý Sultán). Výška nájmu 550,- €/
mesiac + prevádzkové náklady. Doba nájmu 5 rokov. Žiadosti
zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – prenájom NP
Sultán“.
5. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – budovy v bývalom areáli
Stavrisu – haly s.č. 1947 na parc. č. KN C 2700/11 – zast. plochy a
nádvoria o výmere 756 m² na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej Sobote.
Výška nájmu v zmysle VZN mesta Rimavská Sobota č. 72/2004 (obchod
14,93 €/m2/rok, sklad 11,61 €/m2/rok, výroba 9,95 €/m2/rok). Minimálna výška nájmu je stanovená v závislosti od druhu činnosti. Prihlášky
zasielať v zalepenej obálke s názvom: „Neotvárať – prenájom budovy
v bývalom areáli Stavrisu“.
Obchodné verejné súťaže začínajú dňom 08.02.2017 a končia dňom
01.03.2017. Bližšie informácie na: internetovej stránke mesta www.
rimavskasobota.sk, na úradnej tabuli mesta, resp. na telef. číslach:
047/56 04 626, 047/56 04 633, 047/56 04 631, 0903 284 353 (prihlášky
do súťaže, podmienky OVS na webovej stránke mesta, resp. na MsÚ –
oddelenie majetkové).

• Osobný automobil, značka Lada 4x4, typ 2121/40/U, EČV RS796BF, rok výroby 2007
• Osobný automobil značka Lada Niva 4x4, typ 2121/40/U, EČV RS214BJ, rok výroby 2007
• Osobný automobil značka Lada Niva 21214, typ 2121/40/T, EČV
RS-210BJ, rok výroby 2005
• Osobný automobil, značka VAZ 21214B, typ Lada Niva 21214, EČV
RS-210AO, rok výroby 2003
• Osobný automobil kombi, značka Škoda Fabia, typ 6Y, EČV RS562, rok výroby 2005
• Osobný automobil značka Škoda Felicia Pick-Up, typ EHH673,
EČV RS-830AG, rok výroby 1996
Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne
vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Rimavská
Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota.
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Zorvan, mobil: +421 918335182, tel.:
+421 475634940, fax: +421 475634942, e-mail: jaroslav.zorvan@lesy.sk
Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 22.02.2017 do 12:00 hod.
v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 22.03.2017.			
GZ-02/17

Darovali krv
Na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote prišli darovať krv:
20.1.2017 – 21 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 20 odberov krvi
24.1.2017 – 18 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 18 odberov krvi
27.1.2017 – 21 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 19 odberov krvi
31.1.2017 – 10 bezpríspevkových darcov krvi
a uskutočnených bolo 8 odberov krvi
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi ďakujeme za ich
vysoko humánny čin, za záchranu zdravia a života.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Rozpis LSPP stomatológov:
Službu vykonáva každý stomatológ
od 8:00 do 12:00 vo svojej ambulancii.

11. - 12. 02.2017 MUDr. Šesták,
Cukrovarská 23, tel.: 047/5634551
18. - 19. 02. 2017 MUDr. Tyborová,
Cukrovarská 23, tel.: 047/5627188
•••

Pohotovosť pre deti a dorast:

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite od 7:00 - 7:00 hod.

P. Dobšinského 4380, Rimavská
Sobota,
tel. 047 / 563 16 66

•••
Pohotovosť pre dospelých (LSPP):

P. Dobšinského 4380, Rimavská
Sobota,
tel. 047 / 563 3333

sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite- ambulantná a návštevná služba od 07:00 - 07:00 h.
11.2.2017 Irka - Med s.r.o.
12.2.2017 MED-Emi, s.r.o.
18.2.2017 Irka - Med s.r.o.
19.2.2017 MEDIOL s.r.o.
•••
LEKÁRNE (8:00 - 20:00):
11.2. a 18.2. - Dr. Max (Kaufland,
Nám. Š.M. Daxnera)
12.2. a 19.2. - Dr. Max (OD Tesco,
Cukrovarská)

Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum (zaregistrované na MK SR č. EV 5138/15, ISSN 0323-0589). Vydáva mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031. Adresa redakcie: Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, 2. posch., č. dverí 15/15a, tel. kontakt: 5604674, 5604676, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk, gomorihirlap@rimavskasobota.sk. Redaktor za slovenskú časť: Mgr. Andrea Vörösová,
andrea.vorosova@rimavskasobota.sk, za maďarskú časť: Juhász Dósa János, jan.juhasz@rimavskasobota.sk; technický redaktor: Ing. Michal Murárik. Foto: Attila Gecse. Vychádza ako dvojtýždenník. Distribúcia do schránok domácností mesta Rimavská Sobota Slovenskou poštou, a.s. Tlač: RENO – Ing. Bartolomej Tkáč. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov je 5 pracovných dní pred vydaním novín. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť.
Anonymné príspevky nezverejňujeme.
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Soboťania opäť ostali
pred bránami štvrťfinále

Florbal žien
Po dvoch víťazstvách v úvode
roka privítali v nedeľu 29.1.
Slovanistky “doma” v Detve
hráčky Topoľčian. Tie majú
nakročené k účasti v baráži
o extraligu a tak neponechali
nič na náhodu a prišli v najsilnejšej zostave. Naše hráčky
zas pred zápasom potešili nové
dresy, ktorých výzor si navrhli
ony samotné.
Všestranne šikovné Soboťanky začali proti favoritovi ustráchane a ten mal v prvej tretine
prevahu v držaní loptičky. Využil to však len na strelenie jediného gólu. V druhej tretine sa
naše hráčky osmeľovali čoraz
viac. Ďalšie neskutočné strelecké predstavenie predviedla
Kristína Čintalanová, ktorá zo
stredných vzdialeností bila jeden krajší gól než druhý a držala
Slovan v boji o body. V tretej
tretine naše dievčatá svoj výkon
vystupňovali. Nerozhádzala ich
ani presilová hra súperiek v jej
úvode - práve naopak, po parádnom protiútoku Čintalanovej zakončila najkrajšiu akciu zápasu
kapitánka Vaslíková - 4:3! Súper však po minútke vyrovnal.
Soboťanky sa nevzdávali a šli
opäť do vedenia, keď Čintala-

novej nahodená loptička na nabiehajúcu Vaslíkovú na prekvapenie všetkých skončila v sieti
súperiek. Topoľčiankám však na
opätovné vyrovnanie stačilo 16
sekúnd. Nasledoval tlak Topoľčian prerušovaný nebezpečnými
protiútokmi našich dievčat. Slovanistky nehrali na zisk bodu,
chceli totiž oba. Tri minúty pred
koncom však obrana nedostatočne pokryla Krajčovú, ktorá otočila na 5:6. Slovanistkám nezostalo nič iné, len sa opäť pokúsiť
streliť gól. V power-play sa to
takmer podarilo Evke Ulickej,
ktorá však ani na trikrát neprekonala brankárku Daňovú a tak
si všetky body pripísali súperky
z Topoľčian. Skúsenejšie súperky sa tak našim dievčatám nepodarilo prekvapiť, no za výkon si
pochvalu zaslúžia.
Prvú februárovú nedeľu cestovali Slovanistky do Bratislavy,
kde ich čakal ďalší o baráž bojujúci súper Lido Bratislava. O
týždeň ich čaká dvojzápas: v sobotu proti neohrozene vedúcemu
Kysuckému Novému Mestu a v
nedeľu večer súper zo stredu tabuľky 1.FBC Trenčín.
Jozef Alušík,
FBC Slovan Rimavská Sobota

Blíži sa Falcon Cup 2017
Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota organizuje
už po druhýkrát na domácej
„pôde“ medzinárodnú súťaž
Falcon Cup 2017 v Kyurugi- zápas. Bude sa konať v sobotu 11. februára v telocvični ZŠ M.
Tompu na sídlisku Západ na Ul. Novomeského. Turnaja by sa malo
zúčastniť cca 200 zápasníkov z 8 krajín Európy. Okrem súťažiacich
zo Slovenska sa v ňom predstavia aj zápasníci z Čiech, Rakúska,
Maďarska a Izraela.

V sobotu 28. januára sa začala vyraďovacia časť druhej hokejovej
ligy s názvom O play-off v skupinách. Naším súperom bolo mužstvo,
ktoré skončilo na piatej priečke po základnej časti MHK 32 Liptovský Mikuláš B. Na prvý zápas sme nastúpili v Liptovskom Mikuláši
v poriadne naplnenej zostave s 18-imi korčuliarmi. Zápas poriadne
ovplyvnili vylúčenia a všetky góly zápasu padli v presilovej hre. Vylučovať sa začalo už od začiatku a v prvej presilovke o dvoch hráčov
sme dokázali skórovať zásluhou Patrika Pohanku. V druhej tretine
sme znížili tempo, čo súper využil a strelil dva góly v presilovkách o
jedného hráča. V závere stretnutia sme mali dlhú presilovku o dvoch
hráčov, no vyrovnávajúci gól sme už streliť nedokázali. Stav série tak
bol 1:0 v náš neprospech.
MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ B - HKM RIM. SOBOTA (2:1)
Už o týždeň sa konal druhý zápas série, na ktorý sme sa veľmi tešili,
nakoľko tento rok sme ešte pred domácimi divákmi nehrali a výhoda
domáceho prostredia by nám veľmi pomohla v nepriaznivom stave
série. Bohužiaľ, veľké množstvo roztápajúceho snehu, ktorý zatekal
do útrob nášho štadióna nám to znemožnil, a tak sa vedeniu HKM
narýchlo podarilo vybaviť Zimný štadión v Detve, kde sa mohol zápas odohrať v stanovenom termíne. V zápase sme predvádzali dobrý výkon, no bohužiaľ len v prvých dvoch tretinách. Od úvodu sa
hral svižný hokej a už vo ôsmej minúte sa nám podarilo ujať vedenia,
keď sa v priamom súboji s brankárom ocitol Kirill Domaev. V úvode
druhej tretiny súper vyrovnal zásluhou Koniara a o pár sekúnd sa aj
ujal vedenia po strele Kubáňa. Následne sa nám v presilovke podarilo
vyrovnať, keď strelu Patrika Pohanku tečoval Jakub Škantár. No o
pár sekúnd naklonili vedenie na svoju stranu Liptáci zásluhou Mravca. V tretej tretine sa nám už bohužiaľ nepodarilo vyrovnať, aj keď
sme mali k dispozícii presilovku 5 na 3, ktorú sme zmarili vlastnou
chybou. Ku koncu pod veľkým tlakom sme robili obrovské chyby v
kombinácii a viazla aj komunikácia, čo bolo dôsledkom zlej hry a prehry s konečným výsledkom 2:4 a v sérii 2:0 pre Liptovský Mikuláš.
Do štvrťfinále sa nám tak ani túto sezónu postúpiť nepodarilo. Naše
obrovské poďakovanie patrí všetkým fanúšikom, ktorí obetovali svoj
čas a vycestovali do Detvy, aby podporili našich chlapcov. Ktovie,
akoby to bolo celé dopadlo, keby sa zápas hral doma pred plnými
tribúnami.
HKM RIM. SOBOTA – MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (2:4)

Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota

Volejbalový dvojzápas
V sobotu 4. februára odohrali naše volejbalistky v
telocvični ZŠ M. Tompu
na sídlisku Západ na Ul.
Novomeského dvojzápas
posledného kola základnej časti 1. ligy Východ.
Súperkami boli volejbalistky MŠK Žiar nad
Hronom.
Výsledky:
VK Slovan Rimavská Sobota- MŠK Žiar nad Hronom 3:1, 3:1
VK Slovan tak skončil na 3. mieste, po Spišskej Novej Vsi a Snine.
4. miesto obsadil Žiar nad Hronom. Tieto štyri družstvá pokračujú
o dva týždne v Play-off o postup do extraligy.

