Námestie Mihálya Tompu sa skrášľuje
Ako je známe, v rámci obnovy Námestia Mihálya Tompu bola socha
M. Tompu demontovaná a zreštaurovaná. Pred niekoľkými dňami ju
už osadili naspäť, umiestnená je na
podstavci v strede námestia, na svojom pôvodnom mieste, kde stála kedysi, keď bolo námestie postavené.
Celé námestie postupne získava nový
vzhľad. Skrášľujú ho už nové stromy- ambrovníky a zdobia ho aj nové
dobové svietidlá. V súčasnej dobe tam
pracovníci Technických služieb mesta
budujú chodník a onedlho pribudnú aj
lavičky.
-red-

Vám patrí
vďaka a úcta

Materská školaÓvoda Rybárska
oslavovala

V divadelnej sále Domu kultúry sa 17. mája
konala slávnosť pri príležitosti DŇA MATIEK. Organizátorom podujatia bolo Mesto
Rimavská Sobota a Krajská organizácia
Únie žien Slovenska.

Materská škola- Óvoda Rybárska oslavuje v
tomto roku 30-te výročie svojho vzniku. Pri
tejto príležitosti sa 19. mája uskutočnila v divadelnej sále Domu kultúry slávnostná akadémia.
Viac informácií prinášame na 4. strane.
-red-

Titul Matka roka v tomto roku získala starostka obce Zacharovce Ružena Gembická. Ako
starostka pôsobí už štvrté volebné obdobie a je
o nej známe, že je to žena „so srdcom na dlani.“
V uplynulých dňoch oslávila aj svoje vzácne
životné jubileum.
V rámci podujatia sa PaedDr. H. Husárová pochvalne vyjadrila k spolupráci so samosprávou,
v rámci ktorej Únia žien pôsobí ako poradný orgán mesta. „V tomto volebnom období sa urobilo najviac práce a kto to nevidí, ten je slepý a
nepomôžu mu žiadne okuliare.“
-red-

Pozvánka...

DEŇ DETÍ

Mesto Rimavská Sobota, Centrum voľného
času Relax v Rimavskej Sobote, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej
Sobote Vás pozývajú na DEŇ DETÍ 3. júna
2017 /v sobotu/ v čase od 10.00 hod. do 14.00
hod. v priestoroch Centra voľného času Relax
a Gemersko-malohontského múzea v Rim.
Sobote.

Na margo
uplynulých dní
Často rozmýšľam o tom,
ako v tejto rubrike písať o
pulzovaní života v našom
okrese i meste tak, aby sa
to nemohlo označiť za politikárčenie. Naposledy mi
prednosta okresného úradu
v otvorenom liste vytýkal
politikárčenie len preto, že
som si dovolil napísať, že on ako predĺžená ruka vlády odmieta informovať občanov
i poslancov mesta o plnení uznesení vlády,
zameraných na odstránenie regionálnych rozdielov.
No neviem či je politikárčenie to, ak plním
uznesenie mestského zastupiteľstva, za ktoré
mimochodom hlasovali aj jeho poslanci /za
Most-Híd/. Veď poslanci oprávnene chcú vedieť, kedy zriadia v bývalom Župnom dome
už dávno ohlasované Klientske centrum, v
akom štádiu sú prípravy na výstavbu rýchlostnej cesty smerom na Košice, alebo že
koľko a kde sa preinvestovalo v našom regióne tých vládou sľubovaných vyše 6 miliónov eur, z čoho bolo vyčlenených na minulý
rok 1 milión tristotisíc a na tento rok 1 milión
dvestotisíc eur.
Myslím si, že politikárčenie vidí za tým len
ten, kto na otázku nemieni, možno ani nevie
odpovedať. Horšie je však, keď odpoveď na
otázku, ktorá by uspokojila ľudí žijúcich v
jednom z najzaostalejších regiónov, nepozná
ani predĺžená ruka vlády.
Už dlhé roky sme svedkami nezáujmu aktuálnych predstaviteľov štátu o naše problémy.
Nie je náhoda, že vtedajší primátor Štefan
Cifruš už v roku 2007 odôvodňoval svoju
neúčasť na výjazdovom zasadnutí vlády v Tisovci s tým, že načo, keď tam zjedia len guľáš,
vypijú pivo, zahrajú si futbal v Klenovci a nič
sa nerieši. Asi taktiež nebola náhoda, keď súčasný primátor Jozef Šimko poslal premiérovi symbolicky lopatu, aby urobil poriadok s
tými, ktorí brzdia náš rozvoj.
Ale pýtam sa, ako je možné písať o problémoch nášho mesta i okresu bez toho, aby to
nebolo považované za politikárčenie ? Alebo
je tu snáď len snaha o umlčanie tých, ktorí
si dovolia nahlas vyjadriť a publikovať svoju nespokojnosť so súčasným stavom ? Je
v dnešnom svete normálne, aby predstaviteľ štátnej správy označil takéto náhľady za
opozičné a kritiku štátnej správy v novinách
financovaných občanmi mesta za neúnosnú ?
No našim novinám ide presne o to, aby boli
občania informovaní aj o tom, čo niektorí
predstavitelia štátnej správy neradi počujú.
A tí pritom ešte zabúdajú, že sú platení aj z
daní občanov nášho mesta...
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RO Zelená voda Kurinec

Blahoželanie
Dňa 13. mája 2017 sa dožil
90 rokov

Mgr. Július Molitoris
Leto je už tu a rekreačné zariadenia postupne začínajú otvárať svoje brány. Predpokladaný termín
otvorenia rekreačnej oblasti Zelená voda Kurinec,
v závislosti od počasia, je 15. jún.
V deň otvorenia rekreačnej oblasti začne bezplatne
premávať aj obľúbený vyhliadkový vláčik. Trasy vlá-

čika a termíny jeho príchodov a odchodov z jednotlivých zastávok zostávajú tie isté ako po minulé roky.
Rozpisy môžete nájsť na web stránke mesta www.rimavskasobota.sk i na tabuli pred hlavným vchodom
do Mestského úradu.
-red-

Verejný hovor obyvateľov ulíc Rožňavská – Družstevná
Stretnutie obyvateľov ulíc Rožňavská a Družstevná s vedením
mesta Rimavská Sobota sa uskutočnilo 24. mája vo vestibule Základnej školy P. K. Hostinského
na ulici Družstevnej.

Na verejný hovor pozval primátor
mesta JUDr. Jozef Šimko obyvateľov dotknutých ulíc, aby spoločne
prerokovali žiadosti obyvateľov
mesta o odpredaj nehnuteľného
majetku mesta a tiež aby prerokovali budovanie parkovacích
priestorov a asfaltovanie medziblokov na ul. Rožňavskej a Družstevnej, za prítomnosti prizvaných
poslancov volebného obvodu č. 2,
prednostu MsÚ, náčelníka MsP a
vedúcich odborov MsÚ.
V úvode stretnutia sa primátor venoval koncepcii rozvoja mesta Rimavská Sobota, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2014
a teda vyvrátil fámy neprajníkov
o tom, že mesto žiadnu koncep-

ciu rozvoja mesta nemá. Spomenul tiež úverové zaťaženie mesta,
ktoré sa podarilo rapídne znížiť a
momentálne je na úrovni 29,8%.
Samozrejme podotkol, že úver na
asfaltovanie ulíc schválený mest-

ským zastupiteľstvom toto číslo
o niečo navýši, konkrétne na hodnotu 34,4%, no aj tak sa Rimavská Sobota nachádza vo výbornej
ekonomickej kondícii a úverové
zaťaženie mesta bude aj po tomto
miernom navýšení hlboko pod číslom spred roka 2010.
Prvý bod rokovania sa týkal budovania parkovacích priestorov a
asfaltovania medziblokov na ul.
Rožňavskej – Družstevnej. Primátor poznamenal, že úseky boli
vytypované na základe pripomienok práve od občanov Rimavskej
Soboty. Momentálne sa pripravuje
verejno – obchodná súťaž, ktorú sa
podľa predpokladu podarí zrealizovať v mesiaci august a k samotnej

realizácii prác by sa malo pristúpiť
po úspešnom zavŕšení tejto verejno
- obchodnej súťaže. No hlavným
cieľom stretnutia bolo „doladenie“
detailov s občanmi, ktorí bývajú
práve v tejto lokalite. Občania mali
k dispozícii aj materiály s vyznačenými úsekmi asfaltovania. Z radov
občanov bol veľký záujem o diskusiu, no nie vždy sa im podarilo
vysvetliť, ktoré konkrétne miesto
majú na mysli, preto primátor navrhol stretnutie s občanmi priamo
v teréne. Uskutočnilo sa v piatok
26. mája o 9.00 hodine. Občania
presne na danom mieste ukázali,
akú majú predstavu o asfaltovaní a
budovaní parkovacích plôch.
V druhom bode programu rokovania sa občania mohli vyjadriť k
odpredaju nehnuteľného majetku,
ktorý požadoval pán Kanát. Konkrétne sa jednalo o parcelu pri novo-otvorenom zmrzlinovom stánku na Rožňavskej ulici. Pán Kanát
sa vyjadril, že nemá predstavu to
nijakým spôsobom ohradzovať, len
skultúrniť prostredie, kde sa predáva zmrzlina. Mestská rada sa tiež
zhodla na tom, že nemá výhrady k
odpredaju predmetného pozemku a
taktiež zúčastnení občania neboli
proti.
Na záver vystúpila obyvateľka
Rožňavskej ulice a poďakovala sa
v mene prítomných občanov vedeniu mesta za ochotu a možnosť
vyjadriť sa k tejto téme.
Text a foto Ivan Sálaši

regionálny historik, publicista, redaktor, dlhoročný spolupracovník
Gemerských zvestí.
Srdečne blahoželáme!
Redakcia Gemerských zvestí
a Gömöri Hírlap
Rozhovor s jubilantom prinášame
na 6. strane. Uverejnený je aj na
web stránke mesta www.rimavskasobota.sk

Rozlúčka...
Helena Urdová

Dňa 10. mája vo veku 77 rokov
odišla do večnosti pani Helena Urdová, rodená Kleibanová.
Pôsobila ako pedagogička v Základnej škole v Hrachove a v Ožďanoch a neskôr aj v Rimavskej
Sobote. Počas dôchodku vyučovala na tunajšom gymnáziu. Pani
Urdová pracovala aj ako editorka,
korektorka v redakcii Gemerských
zvestí. Odviedla tam množstvo
kvalitnej práce, za čo jej patrí veľká vďaka.
Česť jej pamiatke!
Redakcia Gemerských zvestí

a Gömöri Hírlap

Gemerské zvesti

Multifunkčné ihrisko
Športové hry detí
v ZŠ Mihálya Tompu z detských domovov

V areáli Základnej školy Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským začali stavať
multifunkčné ihrisko. Finančné prostriedky
na jeho výstavbu boli schválené v mestskom
rozpočte.

„Sme vďační vedeniu mesta, pretože škola doteraz trávnatú plochu nemala. Sme nesmierne
radi, že sa ihrisko postaví a že aj deti v centre
mesta budú mať vytvorené podmienky pre kvalitný šport. Ihrisko bude možné využívať na rôzne
loptové hry, napríklad futbal, volejbal, basketbal,
bedminton či hádzanú,“ vyjadril sa riaditeľ školy
PaedDr. Š. Orosz.
-red-

... 27. ročník

Pozor na
kyberšikanu!

V športovom areáli ZŠ Š. M. Daxnera na
Ul. Dr. V. Clementisa sa 25. mája konal
27. ročník Športových hier detí z detských
domovov, Krajské kolo- Banskobystrický
kraj. Organizátorom tohtoročného ročníka
bol Detský domov /DeD/ v Rimavskej Sobote.
„Deti súťažili vo viacerých športových disciplínach- atletika, skok do diaľky, skok do výšky,
futbal, volejbal, stolný tenis. Víťazi jednotlivých disciplín postúpili do celoslovenského
kola,“ informovala Mgr. Erika Gavurová, riaditeľka DeD v Rim. Sobote.
-red-

Napísali ste nám...

Moje skúsenosti
z Nemocnice v Rimavskej Sobote

Bohužiaľ, často musím navštevovať rimavsko-sobotskú nemocnicu, preto sa s vami podelím o viacnásobné skúsenosti z
Interného oddelenia. Sú rôzne,
aj pekné, aj na zamyslenie.
Aj keď som chorá, citlivo vnímam nemocničné prostredie.
Zažila som veľmi milé, ochotné sestričky, nepoznajú únavu, pacienta vždy potešia. Aj
ošetrovatelia sú ústretoví, radi
pomôžu, usmejú sa, pridajú
pár povzbudivých slov nehľadiac na naše vrtochy a námahu
s nami poacientmi. Mám skúsenosti s izbovým lekárom Dr.
Cifrušom a to, čo od neho dostávajú pacienti, je mnohokrát
viac ako lieky. Vypočuje si
každého pacienta, povzbudzuje, utešuje, poradí, on je lekár
spolucítiaci s nami chorými,
lieči nielen telo, ale aj dušu.
Takýto personál by nám mohli
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iste mnohé nemocnice závidieť. Veľká vďaka Vám.
Medzi záležitosti, ktoré stoja
na zamyslenie a vadia nielen
mne, spomeniem dve. Z viacnásobných skúseností a z rozhovorov s inými pacientkami
viem, že tieto veci sú dlhodobé, ľudia sa boja ozvať, aby
sa na nich po sťažnosti nehľadelo zle. Ale ako príde zmena,
ak sa každý bude báť hovoriť?
Preto som sa odvážila a napíšem, čo je v našej nemocnici
na vážne zamyslenie. V prvom
rade varené jedlo- obed. Nie je
zlé, to nie, ale skutočne sa nedá
zariadiť, aby bol obed teplý,
keď ho dostaneme?
Ďalej sa v nemocnici stáva, že
sú aj niekoľko dní umierajúci
pacienti medzi chorými. Pacient ktorý sa lieči, potrebuje
psychický pokoj, umierajúcemu pacientovi by sme mali
umožniť dôstojný odchod v

úcte a náležitom zaopatrení.
My bežní pacienti dosť ťažko
vnímame trápenie umierajúcich. Nie je možné zabezpečiť
paliatívnu starostlivosť aj pre
ostatné oddelenia, okrem onkológie? Alebo hospic?
Veľmi pekne prosím vedenie
nemocnice, vžite sa do našej
situácie a porozmýšľajte, či by
ste vedeli nájsť riešenie pre nás
chorých, alebo umierajúcich,
ktorí tu predsa budú stále! Platí ešte, že: „Podľa vlastných
síl a svedomia zasvätím svoj
život úžitku chorých a budem
ich ochraňovať pred každou
krivdou a bezprávím?“
Prosím aj čitateľov, vyjadrite
sa k môjmu príspevku, rada by
som poznala aj názor iných,
aj keď nie ste nemocniční pacienti.
Mária Hadobásová
Rimavská Sobota

„Virtuálna realita je tá, ktorá sa odohráva na internete a zvyčajne pod
rúškom anonymity. Občas môže byť
veľmi nepríjemná, pre deti dokonca
nebezpečná. Kyberšikana dohnala
už niektorých tínedžerov k samovražde.“
„Šikanovanie spolužiakov pretrváva
na školách už roky. Silnejší jedinci si budujú sebavedomie a rešpekt
na úkor tých slabších a citlivejších.
V posledných rokoch sa o nej hovorí
viac, čo spôsobilo väčšiu všímavosť
učiteľov aj rodičov. Avšak novou
hrozbou je pre deti a tínedžerov kyberšikana.“
„Kyberšikana má tú nevýhodu a preto je to horšie, že to trvá dvadsaťštyri
hodín sedem dní v týždni. Človek
príde zo školy, sadne za počítač,
otvorí si e-mail a má tam vlastne tú
kyberšikanu.“
„Nevľúdny obsah esemesiek, e-mailov či chatov sa môže postupne
zmeniť na psychický teror. Takýto
tlak už nezvládlo vo svete viacero
tínedžerov. Z bludného kruhu videli
jediné východisko a to samovraždu.“
„Deti to veľmi ťažko prežívajú,
hlavne tie citlivé, veľmi častokrát sa
stáva, že veľmi citlivo to prežívajú
hlavne deti, ktoré pochádzajú z rozvrátených rodín.“
„Tieto deti majú s kyberšikanou reálnu skúsenosť. Na jednom sa zhodujú. Nevedia si vysvetliť, čo mohlo
byť spúšťačom posmešných a vulgárnych správ.“
„Kyberšikana nezasahuje len deti,
ale aj dospelých. Častým prostredím
je práca, alebo vzťah bývalých partnerov. Čím skôr budú o kyberšikane
vedieť deti, tým lepšie to môžu v budúcnosti zvládať.“
„V istých extrémnych prípadoch sa
obete virtuálnej šikany môžu obrátiť
aj na políciu.“
„Polícia musí prijať každý podnet na
trestné stíhanie, každé trestné oznámenie v tomto duchu a začať všetky
skutočnosti preverovať. To znamená
získavať dôkazy, pýtať sa ľudí na
tých, ktorí sú do toho zainteresovaní.“
„Kyberšikana tak na internete číha
na každého z nás. Vždy sa môže
nájsť niekto, kto si myslí, že je silnejší ako my. Ak naučíme seba ako
aj naše deti, ako sa v takýchto prípadoch správať, môžeme tak predísť
nezmyselným tragickým koncom.“
kpt. Mgr. Katarína Baboľová
skupina prevencie VO OR PZ v RS

www.rimavskasobota.sk
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Poslanec JUDr. Štefan Baláž 75-ročný
Znie to neuveriteľne, ale je to
tak. Štefan Baláž, významná osobnosť kultúry a športu v Rimavskej
Sobote, je už od 4. apríla skutočným seniorom. Narodil sa v roku
1942 v obci Šiatorská Bukovinka,
v osade Šiatoroš, v okrese Lučenec.
V tom čase obec patrila Maďarsku.
Štefan Baláž pochádza z rodiny
slovenských kolonistov z Podpoľania, ktorí sa po 1. svetovej vojne
usadili na južnom Slovensku. Otec
bol baník. Pracoval v blízkej bani
na uhlie, ktorá neskôr zanikla. Stal
sa robotníkom v kameňolome v
Šiatoroši. Rodina okrem toho mala
malý majetok.

Keďže vyrastal v kovo-roľníckom prostredí, po absolvovaní
základnej školy v rodisku odišiel
v roku 1956 študovať do Rimavskej Soboty na Strednú odbornú
poľnohospodársku technickú ško-

lu. Mal dobré podmienky na štúdium. Býval v internáte a viac ako
poľnohospodárstvo ho zaujímala
história, kultúra a šport. Po maturite pracoval v tabakovej továrni
na ekonomickom úseku. Tu začal
funkcionárčiť, pracoval vo Zväze
mládeže. Venoval sa hudbe, spevu
a tancu. Od predkov z Podpoľania
získal lásku k rodnému kraju, k
slovenským tradíciám a folklóru.
Štúdiom popri zamestnaní získal v
roku 1978 vysokoškolské vzdelanie. Stal sa doktorom práv.
Mladého Štefana Baláža –
tohto inteligentného mladíka – si
všimli aj na Okresnom výbore
zväzu mládeže. Potrebovali nové,
pokrokové kádre. Boli šesťdesiate
roky. Začínal sa „odmäk“ v spoločnosti. Tam niekde v diaľke sa
už blýskalo na lepšie časy. Mládež bola prvá, ktorá vykročila na
cestu demokracie. Aktívny zväzák
Štefan Baláž sa stal tajomníkom
Okresného výboru a neskôr aj
predsedom. V roku 1968 sa zapojil
do obrodného procesu spoločnosti, ktorý začal Alexander Dubček.
Bol proti vstupu vojsk Varšavskej
zmluvy, neprešiel previerkami,
preto musel v roku 1971 zo Zväzu
mládeže odísť.
Stal sa odborným pracovníkom Okresného osvetového strediska. Tu sa začali prejavovať jeho
mimoriadne schopnosti v riadení
osvetovej a kultúrnej činnosti.
V tomto období skončil diaľkové štúdium tanečného pedagóga.
Jeho rukami prešli tisíce žiakov.

V roku 1969 začal v Rimavskej
Sobote pracovať folklórny súbor,
z ktorého neskôr vznikol známy
súbor RIMAVAN. Pri jeho zrode
nechýbal ani Štefan Baláž. Bol
nielen tanečníkom a spevákom,
ale aj jeden z jeho zakladateľov. V
krátkom čase súbor dosiahol – aj
zásluhou Štefana Baláža – vysokú
umeleckú úroveň a stal sa známym nielen v Československu, ale
aj v zahraničí.
V rokoch 1974 – 2003 bol Štefan Baláž riaditeľom Mestského
kultúrneho strediska v Rimavskej
Sobote. Boli to roky normalizácie
spoločnosti pod vedením komunistickej strany, ktorá svoju vedúcu úlohu uplatňovala na všetkých
úsekoch, a tým aj v osvete a kultúre. Štefan Baláž napriek tomu využil všetky možnosti, ktoré poskytlo toto obdobie, na rozvoj kultúry
v meste. Hlavnú pozornosť venoval záujmovej umeleckej činnosti,
vzdelávacej práci s deťmi, mládežou a dospelými, kurzom cudzích
jazykov, výtvarnému a divadelnému úseku. Do práce zapojil široký
okruh odborných spolupracovníkov. Mal k dispozícii novú budovu
Domu kultúry a dobré podmienky
pre programové oddelenie, ktoré
zabezpečilo, že Rimavská Sobota
žila čulým kultúrnym a zábavným
životom (napr. v lete prebiehalo
Kultúrne leto, umelecké podujatie
Letavy a filmový festival. V tom
období obyvatelia mesta neboli o
nič ukrátení. Aj profesionálna kultúra chodila za nimi. Pravidelne sa

konali divadelné a filmové predstavenia, koncerty, výstavy špičkových umelcov a pod. Jeho pričinením vznikla Mestská galéria a
Turistické informačné centrum.
Po demokratickom prevrate
v roku 1989 sa Štefan Baláž zúčastnil na transformácii kultúry.
Spolupracoval s Národným osvetovým centrom v Bratislave. Bol
členom komisie ProSlovakia na
Ministerstve kultúry a viacerých
celonárodných a regionálnych
osvetových a kultúrnych grémií.
Slovenský folklór ostal aj naďalej
jeho srdcovou záležitosťou.
Od roku 2003 sa venuje práci
v orgánoch mestskej samosprávy. Bol vedúcim Odboru kultúry,
sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu. Stále je aktívny. Je
poslancom mestského zastupiteľstva, kde háji záujmy obyvateľov
mesta, je členom a funkcionárom
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, telovýchovných
a športových organizácií. V roku
1968 založil ženský volejbalový
klub, ktorý dodnes pôsobí v prvej
lige.
Je to osobnosť, ktorá prezentuje najlepšie tradície slovenskej
kultúry a prácu kultúrno-osvetových pracovníkov a učiteľov v
20. storočí, ako bol napr. v Gemeri-Malohonte nezabudnuteľný
Ján Uram (1883 – 1958), školský
inšpektor v Rimavskej Sobote.
Július Molitoris

MŠ- Óvoda Rybárska oslavovala

Materská škola- Óvoda Rybárska oslavuje v tomto roku 30-te
výročie svojho vzniku.
Pri tejto príležitosti sa 19. mája uskutočnila v divadelnej sále
Domu kultúry slávnostná akadémia. Prítomných privítala riaditeľka Materskej školy Judita Makšiová a stručne zalistovala v kronike života tejto škôlky. So slávnostným príhovorom vystúpil aj
primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko. Podujatia sa

zúčastnili aj viceprimátor Ing. Ladislav Rigó, zamestnanci odboru
školstva, riaditelia a riaditeľky MŠ, ZŠ, školských zariadení a inštitúcií, bývalí a terajší zamestnanci MŠ, rodičia a priatelia MŠ.
S milým kultúrnym programom vystúpili Slniečkári- deti z Rybárskej.
Informácie o histórii Materskej školy- Óvody Rybárska nájdete na
web stránke mesta www.rimavskasobota.sk
-red-

Gemerské zvesti
Zdravie na tanieri - týždeň zdravého stravovania
Školská jedáleň poskytuje stravu,
ktorá podlieha prísnej kontrole a
jedálny lístok rešpektuje odporúčania odborníkov v oblasti výživy.
Zabezpečuje plnohodnotnú výživu
deťom a žiakom počas vyučovania a neraz je to jediné teplé jedlo
školopovinného dieťaťa počas dňa.

Školské stravovanie je tou ideálnou
formou. Správna výživa je jeden
veľmi dôležitý prvok, formujúci
zdravie našich detí. Výživa detí nie
je len zmenšená porcia dospelého
človeka. Má svoje špecifiká, ktoré
musíme pri zostavovaní jedálneho
lístka rešpektovať. Aby sa dieťa
správne vyvíjalo, musí byť strava
energeticky, nutrične primeraná a

Zdravie na tanieri

musí obsahovať potrebné živiny.
Preto každoročne pripravujeme
spoločný jedálny lístok (JL) pre
MŠ a ZŠ v pôsobnosti mesta Rimavská Sobota. Týždenný spoločný JL sme pripravili na obdobie
od 15.5.2017 – 19.5.2017. Jedálny
lístok je zameraný na jedlá ochutené rôznymi bylinkami, zdravé
ovocné nápoje, bez cukru. Zastúpená je jemne sýtená minerálna voda,
samozrejmosťou je denne ponúkaná pitná voda. V JL nebudú chýbať
strukoviny, rôzna zelenina, cuketa,
syry, ryby, hovädzie mäso, hydinové mäso slovenského pôvodu.
Cieľom je:
- motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov
- realizovať aktivity na podporu prevencie obezity a vytvárania
zdravého prostredia v školách,
predškolských zariadeniach
- podporiť nové a zdravšie trendy
vo výžive
- podporiť optimálny pitný režim
žiakov
- naučiť stravníkov používať v stra-

ve bylinky, ako náhradu za bujóny
či vegetu.
Detičkám a žiakom pripravili kolektívy školských jedální pod vedením vedúcich ŠJ jedlá obohatené
vlákninou, netradičnými obilninami, zeleninou a čerstvým ovocím,
rôznymi bylinkami, ako je medvedí cesnak, pažítka, bazalka. K jedlu budú podávané zdravé nápoje,
spestrením sú rôzne čerstvé šaláty.
Prioritou je rozvinúť u žiakov školy
zmysel pre správne stravovacie návyky či pitný režim, zdravú výživu,
prevenciu obezity a zdravý životný
štýl.
Nezabudli sme ani na Svetový
deň mlieka, ktorý si každoročne
pripomíname 3- májový utorok. ŠJ
v spolupráci so školami a škôlkami,
pedagógmi a aj rodičmi, pripravili
rôzne aktivity, ochutnávky, prezentácie a pod. Prispel k tomu aj
náš dodávateľ mlieka a mliečnych
výrobkov Koliba Trade s.r.o., Hriňová, ktorá zasponzorovala cca 3
000 ks ovocných jogurtov pre naše
ratolesti.
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Cieľom je upozorniť stravníkov
na to, akú hodnotu má zdravie, aby
prehodnotili postoje k stravovaniu a nasmerovali svoje aktivity k
zdravému životnému štýlu. Aktivity boli realizované a zamerané na
zdravú výživu, prevenciu obezity a
zdravý životný štýl.
„Deti chceme naučiť novým postupom, záleží nám zároveň na tom,
aby sa získanými správnymi návykmi aj dlhodobo riadili.“
Zákonite patria k zdravej výžive a
k správnym stravovacím návykom
pohybová aktivita, dostatok spánku
i pozitívne myslenie... Nezabúdajme na správnu životosprávu našich
detí. Návyky, ktoré im vštepíme v
detstve, pôjdu s nimi „ruka v ruke“
počas celého života.
Prihlásením vašich detí na obed
preberáme na seba časť vašich starostí ohľadom výživy.
Marta Trochová,

vedúca školskej jedálne pri ZŠ Š. M.
Daxnera a externá metodička pre
školské stravovanie v pôsobnosti mesta
Rimavská Sobota

V prírode sa pohybuje veľa bezohľadných ľudí
Alexander Dóbi pracuje dlhé
roky ako Stráž prírody. Je aj
občianskym aktivistom, ktorý
poukazuje na rôzne neduhy, súvisiace najmä so znečisťovaním
životného prostredia.
Pán Dóbi, ako ste sa dostali k
dobrovoľnej práci Stráž prírody?
K Stráži prírody som sa dostal veľmi jednoducho. Už od mladosti
som sa často pohyboval v prírode.
Jednoducho, keď som mal čas, bol
som stále vonku, väčšinou v okolí Rimavskej Soboty. Od niekoho
som počul, že existuje nejaká Stráž
lesov- prírody a tak som sa informoval na úradoch. Dostal som sa
až na Správu CHKO Cerová vrchovina. Tam mi vysvetlili, aké sú
podmienky. Tak som sa zaregistroval za kandidáta na člena Stráže
prírody do obdobia skúšok, ktoré
sa konajú v Banskej Bystrici. Po
ich úspešnom absolvovaní som sa
stal dobrovoľným strážcom prírody.
V čom spočíva činnosť dobrovoľného strážcu prírody?
Naša činnosť, ako to už vyplýva aj
z názvu- Stráž prírody spočíva v
strážení prírody pred negatívnymi
vplyvmi hlavne ľudí, pohybujúcich
sa po prírode a v upozorňovaní, v
pohovoroch, v udeľovaní pokút a v
riešení priestupkov alebo trestných
činov v spolupráci s políciou alebo

... tvrdí Alexander Dóbi

úradmi. Patrí tam aj odovzdávanie hláseniek zo strážnej služby a
zo zistení nedostatkov, poškodení značenia a celkového zistenia
problémov na územiach, ktoré prechádzame, aj podľa výšky stupňa
chráneného územia.
Mohli by ste bližšie charakterizovať typy prírodných území, ktoré tu v okolí máme?
Aj tu v okolí Rimavskej Soboty máme chránené územia aj s
najvyšším stupňom ochrany- PR
Pokoradské jazierka, PR Ťahaň,
PR Voroš, PR Kurinecká dubina,
Alúvium Blhu atď. V nich sa samozrejme vyskytujú zriedkavejšievzácnejšie sa vyskytujúce živočíchy, rastliny atď., kvôli čomu boli
tieto väčšinou maloplošné územia
zaradené do prísnejšieho stupňa
ochrany pred negatívnymi vplyvmi
hlavne ľudí. Škoda, že v prírode sa
ešte stále pohybuje veľa ľahostajných, bezohľadných ľudí a tak sa
k nej aj správajú- zanechané odpadky, vjazdy áut, motoriek atď.,
zakladanie ohnísk, jednoducho turistika, pohyb mimo vyznačených
chodníkov a pod.
Ste
aj
členom
združenia
ASCHUS. V čom spočíva jeho
činnosť?
Je to Asociácia stráženia chráneného územia Slovenska, kde mávame
minimálne 2 krát ročne 3- dňové

stretnutia, väčšinou stále na inom
mieste na Slovensku. Zúčastňujú
sa ho väčšinou členovia a zamestnanci ŠOP a odborní pracovníci,
pozvaní vedením združenia a prezidentom združenia. Mávame na
nich prednášky prvej pomoci, vymieňame si skúsenosti zo strážnej
služby a predkladáme rôzne podnety, ktoré potom vedenie predkladá generálnemu riaditeľstvu ŠOP
alebo na jednotlivé správy podľapôsobnosti.

kajú nás všetkých. Tých 40 rokov
„súdružkovania“ v nás zanechalo
trvalé stopy- človek- okolie- dianie
okolo nás. Takisto aj úrady, úradníci a alibizmus, každý každého
pozná, neriešenie závažných problémov tak, ako by to mali rozumní
ľudia riešiť a ktorým by malo záležať na okolí, by mali viac bojovať
spolu s nami, združovať sa proti
rozhodnutiam bezohľadných karieristov, aby to nebolo tak, že okolielesy sa strácajú, parky devastujú a

Pán Dóbi, na čo by ste chceli v
súvislosti s ochranou prírody
upozorniť?
Osobne by som privítal, keby sme
ako ľudia boli všímavejší, čo sa
týka nášho okolia- prírody a celkového diania okolo nás a keby
sme poukazovali na porušovania
zákonov v prostredí, kde žijeme.
V ľuďoch prevláda veľmi veľa
ľahostajnosti k veciam, ktoré sa tý-

likvidujú, čierne skládky pribúdajú
a tí, ktorí by to mali najviac riešiť,
to neriešia a nevidia.
A chcel by som osloviť aj mladých
ľudí, aby sa pridali k nám, aby sa
stali strážcami prírody, aby sa aj
mladá generácia i takýmto spôsobom usilovala o krajšie, zdravšie a
čistejšie životné prostredie.
Ďakujem za rozhovor.
A. Vörösová
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Rozhovor s Júliusom Molitorisom

... nielen o Gemerských zvestiach

Gemerské
zvesti vychádzajú
od
roku
1970. Ich
prvé obdobie poznačila
normalizácia
spoločnosti
pod vedením komunistickej strany, ktorá uplatňovala svoju vedúcu úlohu vo všetkých
oblastiach života, predovšetkým v
novinách, čo sa prejavilo aj v Gemerských zvestiach na ich obsahu
a zameraní článkov. Po demokratickom prevrate roku 1989 došlo
k ich transformácii, k premene
na občiansky a demokratický
týždenník. O tomto poslednom
období Gemerských zvestí sme sa
porozprávali s Mgr. Júliusom Molitorisom (1927), ktorý pracoval v
redakcii Gemerských zvestí v deväťdesiatych rokoch.
Pán Molitoris, v rokoch po 2. svetovej vojne ste pôsobili vo viacerých knižných vydavateľstvách
v Bratislave, v poslednom období
vo vydavateľstve Obzor, ktorý vydával aj časopisy. Keď ste v roku
1990 odišli do dôchodku, prešli ste
pracovať ako redaktor do Gemerských zvestí v Rimavskej Sobote.
Aké máte spomienky na toto obdobie?
Spočiatku som bol len dopiso-

vateľ. Spolupracoval som s PhDr.
P. Lebovičom, ktorý bol šéfredaktor. Sledoval som, ako Gemerským
zvestiam dával nový, demokratický
obsah. Bolo to veľmi zaujímavé.
Oslovilo ma to. Dlhšie obdobie som
bol ich pravidelným prispievateľom. Keď vznikli Gemerské zvesti
plus ako okresné noviny, ktorých
majiteľom sa stal JUDr. Ján Čillík, bol som redaktorom. Redakcia
bola dobre personálne obsadená.
Vytvorilo sa tam tvorivé, súťaživé
a podnetné prostredie. Spoločnosť
prechádzala veľkými zmenami nielen v politike a hospodárstve, ale aj
v kultúre, osvete a školstve. Veľký
Rimavskosobotský okres nebol výnimkou. Každý deň sa tu udiali zaujímavé udalosti a zmeny.
Akým témam ste sa venovali?
Písal som predovšetkým o
vzniku občianskej samosprávy v
obciach a mestách, o činnosti obecných a mestských zastupiteľstiev.
Pravidelne mesačne som chodil na
zasadnutia mestského zastupiteľstva
v Hnúšti, prinášali sme správy o činnosti Združenia miest a obcí Gemera. Chodil som na reportáže do obcí
v okolí okresného mesta. Písal som
o ich premene, zveľaďovaní a skrášľovaní. Obce za socializmu boli
zanedbané, životné prostredie bolo
zlé, škodlivé zdraviu občanov. Nevyhýbali sme sa ani nedostatkom,
ktoré prinášalo nové spoločenské
zriadenie, uverejňovali sme „čiernu kroniku“, kritiku, články o pod-

vodoch, ktoré sa vyskytovali. Veľa
sme referovali o rozvoji kultúry, o
folklóre a školstve, ako aj o návrhoch na nové administratívne usporiadanie republiky, o krajoch alebo
župách, a o tom, ako sa to dotýkalo

nášho okresu.
V roku 2014 ste vydali publikáciu
Demokratický prevrat roku 1989
v Klenovci. Ako to súviselo s Vašou redakčnou činnosťou?
Pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie som v obecných novinách v Klenovci publikoval štyri
články o tejto udalosti, ktoré som
neskôr rozšíril a vydal v osobitnej
brožúre. Publikácia vyšla v spolupráci s obcou. Pomáhali mi v tom
štyria priami účastníci prevratu v
Klenovci. Vydal som ju preto, aby
som rozptýlil názory, že v roku 1989
u nás na vidieku nebola žiadna Nežná revolúcia, že to bola len česká
záležitosť a zbytočné „vystúpenie“
mládeže, najmä vysokoškolákov.
Demokratický prevrat v roku 1989

je v novodobej histórii slovenských
dejín významná udalosť. Pád komunizmu, zánik ZSSR a jeho satelitných štátov otriasol celou Európou
a zmenil jej mapu.
Na záver rozhovoru dovoľte ešte
niekoľko osobných otázok: Venujete sa ešte stále publikačnej
činnosti a čo si myslíte o tom, že
elektronické médiá postupne vytláčajú printové noviny a časopisy?
Písaniu sa venujem stále, ale už
v menšom rozsahu. Prispieval som
do dvojtýždenníka SZPB Bojovník,
ale od roku 2014 začal šéfredaktor
uverejňovať neoverené správy a
články z internetu, obsahujúce konšpiračné teórie a zahraničnú propagandu, preto som prestal s nimi
spolupracovať. Ostali mi len Klenovské noviny. Je to dvojmesačník,
ale prispievam tam článkami z histórie obce a 2. svetovej vojny. Viac
sa zaoberám regionálnou históriou.
Zostavil som niekoľko propagačných materiálov: SNP v Malohonte,
Cesta SNP Gemerom-Malohontom,
Bojisko SNP pri Rimavskej Bani a
ďalšie. Čo sa týka elektronických
médií, máte pravdu, že vytláčajú
printové médiá, ale tie podľa môjho
názoru nezaniknú, len budú musieť
zmeniť svoje zameranie, rozsah a
periodicitu. Podľa toho ani Gemerské zvesti by nemali zaniknúť. Sú
potrebné, prinášajú čitateľom cenné
informácie z diania v meste.
Ďakujem za zaujímavý rozhovor.
A. Vörösová

Festival zdravého životného štýlu

Od začiatku školského roka
2015/2016 je Základná škola s materskou školou v Ožďanoch zapojená v projekte v rámci ERASMUS+
s názvom „e-Management of multidisciplinary projects for secondary
schools“ (E-manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie).

Ide o strategické partnerstvo zložené
výlučne zo škôl. Partnermi v projekte
sú ďalšie krajiny: Rumunsko, Česká
republika, Lotyšsko a Turecko.
Cieľom tohto projektu je dokázať, že
je možné spolupracovať na špecifických témach vychádzajúc zo spoločných potrieb a tiež integrovať obsahy
jednotlivých národných kurikúl za
účelom vytvorenia európskeho kurikula „Manažment multidisciplinár-

nych projektov“. vrátane podporných
materiálov pre učiteľov a žiakov, ktoré
budú využiteľné pre školy sekundárneho vzdelávania.

Na spoločných nadnárodných stretnutiach sme v predchádzajúcom školskom roku spoločne všetky partnerské
krajiny navrhli čiastkové projekty,
ktoré majú riešiť aktuálne problémy
žiakov v oblasti zdravého životného
štýlu, komunikácie, sociálnych vzťahov, kyberšikany, v oblasti ľudských a
detských práv a prevencie násilia. Cieľom je dokázať aj to, že takáto spolupráca v rámci komunity aj kooperácia
presahujúca hranice môže viesť ku
kvalitným výstupom. V neposlednom
rade aj k prehodnoteniu postojov, k
sebareflexii i objektívnejšiemu hodnoteniu okolia za účelom skvalitnenia
medziľudských vzťahov i komunikácie. Cestou k naplneniu tohto zámeru
je celá plejáda aktivít.
Dňa 13. mája 2017 sa v priestoroch
Základnej školy s materskou školou v
Ožďanoch uskutočnilo projektové dopoludnie s názvom Festival zdravého
životného štýlu.

Vyše stočlenné publikum spozornelo
pri tanečných variáciách milých, šikovných mažoretiek zo škôlky. Žiaci
ZŠ odovzdali prítomným mamičkám
pri príležitosti Dňa matiek krásnu kytičku prianí, tancov a piesní ako prejav
vďaky za ich nenahraditeľnú lásku a
obetavosť. Príjemné kultúrne vystúpenie i hrejivé lúče slniečka nás naplnili energiou, ktorú sme mohli využiť
počas aktivít venovaných zdravému
životnému štýlu. Sobotňajší „erasmácky“ športový maratón nenechal ľahostajným veľkých ani malých, otcov
ani synov, mamky ani dcéry. V pestrom programe si každý mohol prísť
na svoje. Zumba, futbal, bedminton,
súťaživé hry či ochutnávka zdravých
(a veľmi chutných) jedál tvorili hlavnú časť aktivít realizovaných v rámci
čiastkového projektu „V zdravom tele,
zdravý duch“.
Prítomní sa v priebehu dňa oboznámili
aj s výsledkami práce ostatných tímov
pôsobiacich v projekte ERASMUS+.
Formou prezentácie sme si pripomenuli množstvo akcií, ktoré sme počas
školského roka absolvovali. Ako sme
sa kamarátili, ako sme spolupracovali

v oblasti sociálnych vzťahov. Veríme,
že spoločným úsilím – pestrou paletou
rôznorodých aktivít - sa nám podarilo utužovať kolektív, viesť žiakov k
vzájomnej tolerancii, rešpektovaniu sa
navzájom, učili sme sa ako prijať kritiku, kompliment a zároveň ich vedieť
asertívne aj vyjadriť.
Žiaci v tíme prevencie násilia predstavili film na motívy reálneho života v
oblasti šikanovania s hereckým obsadením žiakov našej školy. Chceli tak
demonštrovať, aké ťažké je niekedy
do kolektívu zapadnúť a aké ľahké je
ubližovať druhým. Nesmieme sa však
nečinne prizerať, ako niekto dokáže
svoj hnev či nesúhlas vyjadrovať násilím.
Snáď najväčším benefitom tohto skvelého dňa bolo, že sme ho strávili spoločne. Škôlkari, školáci, maminky, ockovia aj pedagógovia. Boli to naozaj
príjemne strávené chvíle s príjemnými
ľuďmi. Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, ktorí ju podporili, ktorí ju organizovali a napokon
i zrealizovali.
Mgr. Judita Hercegová
ZŠ s MŠ Ožďany
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Slávik Slovenska 2017

Mesto Rimavská Sobota, Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Vás pozývajú na DEŇ DETÍ 3. júna 2017 /v sobotu/ v čase od
10.00 hod. do 14.00 hod. v priestoroch Centra voľného času Relax
a Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote. Vstupné: deti
zdarma (dospelí 2 eurá), každá 20. vstupenka vyhráva.
PaedDr. Dana Spišáková
CVČ - RELAX

Beseda s PETROM LIČKOM

V priestoroch Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi sa 25. mája uskutočnila zaujímavá beseda s hudobným skladateľom a pedagógom Petrom Ličkom.
Informácie o živote a diele umelca nájdete aj na web stránke mesta
v článku: V hudbe je niečo neuchopiteľné...
-red-

Okresný úrad Banská Bystrica- Odbor školstva, Centrum voľného
času Relax v Rimavskej Sobote Vás pozýva na XXVII. ročník
krajského kola speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2017 dňa 7. júna 2017 o 9.00 hod.
vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Rimavskej Sobote.
PaedDr. Dana Spišáková
CVČ - RELAX

Noc múzeí a galérií 2017
XIII. ročník

V sobotu 20. mája 2017 už po trinástykrát ostali brány Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote otvorené
do neskorých nočných hodín. Od 18.00 do 23.00 hod. bol pre
návštevníkov pripravený bohatý program a podujatie celkovo
navštívilo 548 návštevníkov, z toho 238 detí.

Romano dživipen –
Rómsky život, XI. ročník...
Gemersko-malohontské
múzeum v Rimavskej
Sobote,
špecializujúce sa na dokumentáciu
rómskej kultúry (od
roku 1996), opäť pripravilo výstavu detských
výtvarných prác pod
názvom
„ROMANO
DŽIVIPEN - RÓMSKY
ŽIVOT“, XI. ročník. Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou,
do ktorej sa zapojilo 14 škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca
a Poltár. Výstava potrvá do 25. júna 2017.
-red-

Viac informácií o podujatí nájdete na web stránke mesta
www.rimavskasobota.sk v rubrike Kultúra.
-red-

www.rimavskasobota.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA:
Múmia

SBS prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov na výkon strážnej služby v Rimavskej Sobote. Nutný preukaz OS typu S.
info: julius.vegso@s-o-s.sk , č.tel.: 0948 439 255
GZ-23/17

V pondelok 12. júna maďarská verzia

•

•
1. - 5.
jún
20:00

Wonder Woman

3. - 4.
jún
17:30

Záhradníctvo: rodinný priateľ

10. - 11.
jún
18:00

Z Paríža do Paríža

8. - 9.
jún
18:00

Únos			

15. - 18.
jún
17:00

Autá 3			

141 min., titulky, vstup 4€
Akčný/Dobrodružný/Sci-fi USA
V pondelok 5. júna maďarská verzia

130 min., MP od 12r., vstup: 4€
Dráma Česko/Slovensko/Poľsko
95 min., MN, vstup: 4€
Dráma
Slovensko

8. - 12.
jún
20:00

107 min., titulky/dabing, 4€
Akčný/Dobrodr./Fantasy USA

110 min., MP od 12r. titulky, 4€
Dráma/Vojn. Francúzko/Kanada
109 min., MP, dabing, vstup: 4€
Animovaný/Komédia
USA

Inzercia:

Vykúpim aj zadĺžený 1,2,3,4-izbový byt v Rimavskej Sobote, Hnúšti, Tisovci a okolí. Vyplatíme dlžoby a zbytok ceny
Vám, pokiaľ dlžná suma neprevyšuje kúpnu cenu. Bližšie info
telefonicky: 0949 268 926 			
GZ-27/17
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
Rimavská Sobota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nebytových priestorov na prízemí budovy Čierny orol, Hlavné
námestie č. 19/A v Rimavskej Sobote (vstup z ulice Juraja Jánošíka)
s výmerou 38,29m2. Podmienky sú uvedené na úradnej tabuli
v SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.
Bližšie informácie na: www.sosos.sk
GZ-28/17
•

Obec Ivanice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa v MŠ v Ivaniciach, Materská škola s VJM - Óvoda,
Ivanice č. 21. Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné
požiadavky uchádzača a ďalšie informácie môžete nájsť na našej
webovej stránke: www.ivanice.sk			
GZ-29/17
•

GZ-13/17

V. ročník
„KVAPKA KRVI MARTINKA
SUCHÁČA“

Spomienka...
Dňa 1. júna 2017 si pripomenieme
3. výročie úmrtia
mojej drahej dcéry

KATARÍNY TELEKYOVEJ
Katka naša najdrahšia, najmilšia,
zostaneš v našich srdciach navždy.
Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
GZ-30/17

Spomienka...
„Už len kytičku z lásky na hrob
Ti môžeme dať, za všetko ďakovať
a s lástkou v srdci spomínať.“

Vedenie Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR,
pracovisko Banská Bystrica, a rodičia bývalého študenta tohto gymnázia Martinka Sucháča zorganizovali dňa 15. mája 2017 už V. ročník „ KVAPKA KRVI
MARTINKA SUCHÁČA.“ Odber sa uskutočnil
v priestoroch Gymnázia.
Redakčne krátené. Celý článok nájdete na web stránke mesta www.rimavskasobota.sk
JUDr. J. Pupala

Dňa 12.6. uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý
otec

PAVEL MOLNÁR
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca manželka, syn s rodinou a dcéra s rodinou.
GZ-31/17

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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DETOX KOMUNITE - 1. ročník

Spoločnosť DETOX s.r.o. začala oslavu svojich 25-tych narodenín zorganizovaním akcie s
verejnoprospešným zámerom
- čistiť životné prostredie.
Ako sme už avizovali, aktivity
podobného charakteru sme už
v minulosti realizovali viackrát,
čím sa snažíme plniť si jeden z
bodov, ktorý sme si v minulosti
vytýčili ako naše poslanie a to
prispievať k vyššiemu štandardu života v komunitách, kde
svoje aktivity prevádzkujeme.
Som rád, že sa nám v tomto roku
do akcie podarilo zapojiť mladú generáciu v podobe žiakov
a tiež zástupcov mesta a otvoriť
tak spoluprácu a spoločnú komunikáciu medzi súkromným
a štátnym sektorom. Do akcie sa
so spoločnosťou DETOX s.r.o.
zapojili žiaci Základnej školy Š.
M. Daxnera a zástupca primátora
mesta Rimavská Sobota Ing. Ladislav Rigó.
Lokalita „Mestská záhrada,“ ktorú sme spoločne vytipovali, je
vysoko frekventované miesto,
kde sa zdržiavajú občania mesta
v hojnom počte, najmä s malými deťmi, alebo aj starší ľudia,
ktorí hľadajú miesto vhodné pre
oddych. Bohužiaľ vybraná lokalita, je neslávne známa tým, že je
znečistená rôznymi odpadkami,
ktoré toto miesto poškodzujú a
znehodnocujú. Táto oddychová
zóna mesta sa v súčasnosti mení
na hodnotnejšie miesto, ktoré má
slúžiť nielen ako oddychová zóna
ale aj ako priestor na usporiadanie
rôznych športových či spoločenských podujatí. Preto sme sa rozhodli, že priložíme ruku k dielu a
spoločne so žiakmi vyčistíme túto
lokalitu.
Vybranú lokalitu sa nám spoločne podarilo vyčistiť od odpadkov,
spolu so žiakmi zo ZŠ Daxnera
sme vyzbierali 8 vriec odpadu,

vrátane plastových, sklenených
fliaš a jednej pneumatiky. Vrátili
sme tak Mestskej záhrade obraz
miesta, ktoré je vhodné pre oddych a regeneráciu ľudí všetkých
vekových kategórií.
Musím naozaj pochváliť všetkých účastníkov, ktorí už pri organizácii vnímali uvedenú vec
pozitívne a správali sa ústretovo a
snažili sa kooperovať. Myslím si,
že sme odviedli kus dobrej práce,
na ktorú môžeme byť hrdí. Veľmi
kladne hodnotím atmosféru, ktorá
na akcii pretrvávala, všetci pracovali s nadšením a so zanietením
priložiť ruku k dielu, čo prinieslo
aj svoj výsledok. Vnímam to ako
odkaz okoliu, že v meste sú stále
osoby a subjekty, ktoré vedia spojiť sily a ísť príkladom všetkým
ostatným.
O tom, že takéto aktivity majú
zmysel, svedčí aj vyjadrenie zástupcu mesta:
- „Som veľmi rád, že sa spoločnosť Detox rozhodla pre vyčistenie Mestskej záhrady práve
pri príležitosti Dňa Zeme, naše
mesto bude takéto aktivity podporovať,“ vyjadril sa zástupca
primátora mesta R. Sobota Ing.
Ladislav Rigó.
Pozitívne ohlasy, vďaku účastníkov a potvrdenie o opätovnej
účasti beriem ako výzvu a zároveň aj záväzok, a preto uskutočnenú akciu vyhlasujem ako jej
prvý ročník, ktorým sme odštartovali aktivitu s verejnoprospešným zámerom, ktorú budeme
organizovať každoročne pod názvom „DETOX KOMUNITE.“
Verím, že sa nám spoločnými silami bude dariť zveľaďovať okolie,
v ktorom žijeme a tiež odovzdávať pozitívny odkaz celej komunite a ukázať, že je tu dobrá vôľa
riešiť environmentálne problémy
vytvorené obyvateľmi mesta.
Daniel Studený
Výkonný riaditeľ a konateľ
DETOX s.r.o.

Mažoretky ESTRELLA
MAJSTERKY SR
a 1. VICEMAJSTERKY SR

V Spišskej Novej Vsi sa v
dňoch 5.-7. mája 2017 konali
Majstrovstvá Slovenskej republiky v mažoretkovom športe. Majstrovstiev sa zúčastnilo
30 súborov (1 500 mažoretiek)
z rôznych kútov Slovenska.
Zastúpenie na MSR mala aj
Rimavská Sobota.
Mažoretkový súbor Estrella sa
na MSR dlhé mesiace poctivo
pripravoval.
V sobotu sa súťažilo v tanečných kategóriách: sólo, duo,
trio, miniformácie (s počtom
členov do 7). Nasledujúci deň
sa jednotlivé súbory prezentovali s veľkými choreografiami.
Všetky prezentované choreografie boli na vysokej úrovni,
preto rozhodovanie domácich a
medzinárodných porotcov bolo
veľmi náročné. Pri tanci s náčiním (baton, pom – póm) sa osobitne hodnotí: technika pri práci
s náčiním (napr: vyhadzovanie,
úchopy, otočky), pohybová technika a celková choreografia.
Naše dievčatá na Majstrovstvách SR súťažili s 10 choreografiami. V miniformáciách
súťažili aj naše kadetky ( baton), sólistky Daniela Petrincová (junior – baton), Vanesa
Litavská ( junior – pom – póm),
Viktória Gémešiová ( senior –
baton, 2-baton). V nedeľu sme
súťažili s miniformáciou flag
(MAJSTERKY SR), miniformácia – senior – mix, Veľká formácia – junior – klasik – baton ( 1.
miesto), Veľká formácia – senior

– klasik – baton ( I. VICEMAJSTERKY SR), Veľká formácia –
senior – klasik – pom –póm ( I.
VICEMAJSTERKY SR).
Spolu s titulmi sme získali aj
nominácie na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať 21.25.6.2017 v GIULIANOVE v
Taliansku.
Srdečné a obrovské ĎAKUJEME patrí našim rodičom, krajčírke (Katarína Sojková) a všetkým
tým, ktorí nám fandia a pomáhajú.
Naše ocenenia:
Miniformácia – junior – FLAG –
MAJSTER SLOVENSKA
Veľká formácia – junior – KLASIK – BATON – 1. MIESTO
Veľká formácia - senior – KLASIK – POM - PÓM – 1.VICEMAJSTER SLOVENSKA
Veľká formácia- senior – KLASIK - BATON - 1.VICEMAJSTER SLOVENSKA
Miniformácia – kadet –BATON
- 11. miesto
Sólo - junior –BATON - Daniela Petrincová – 13. miesto
Sólo – junior – POM - PÓM –
Vanesa Litavská – 14. miesto
Sólo – senior- 2 BATON Viktória Gémešiová – 6. miesto
Sólo – seniorBATON Viktória Gémešiová – 9. miesto
Miniformácia – senior – mix –
9. miesto
Link na video:
https://youtu.be/BnsdxP7c_Wk
PaedDr. Ivana Pivarníková
CVČ Relax

www.rimavskasobota.sk
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Tibor Figei
úspešný aj v Maďarsku
Strelec Tibor Figei, člen rimavskosobotského klubu Arsenal SC, sa zúčastnil
klubového preteku v Tatabányi (mestská
strelnica) s názvom „Steel Challenge.“
Pretek bol vypísaný na 3 parkúry a 75 rán.
Súťažilo sa len v brokových divíziách. Strelec z Rimavskej Soboty si domov priniesol
zlatú medailu v divízii standard manual
(brokovnica pumpa). V jeho kategórii súťažilo 13 pretekárov, prevažne z Maďarska,
ale boli tam aj Slováci.
Ako Figei uviedol, je to dobrý výsledok a
hlavne dobrý tréning na rýchlosť a na prenosy. Podľa jeho slov sa
tentoraz strieľalo na vzdialenosť do 12 metrov. Ako ďalej uviedol,
pred pár týždňami sa tiež zúčastnil regionálneho preteku, ktorý
usporiadal strelecký klub z Rimavskej Soboty Magnum RS pod názvom „RS Open – 2. kolo,“ odkiaľ si tiež odniesol zlatú medailu v
brokovej divízii. „Takže s touto časťou sezóny som spokojný.“ Ako
zároveň priblížil, „Steel Challenge“ je súťaž, kde sa každý parkúr
strieľa päťkrát, štyri najlepšie výsledky sa počítajú do hodnotenia.
Strieľa sa len na kovové terče.“
„V tejto sezóne ma čaká ešte niekoľko podobných súťaží. Vrcholom
by mali byť Majstrovstvá Maďarska v Steel Challengi začiatkom
septembra v Szászvári. Ako medzinárodný rozhodca sa tiež zúčastním niekoľkých pretekov doma aj v zahraničí,“ uviedol rimavskosobotský strelec.
-red-

Medzinárodná veľká cena
mesta Rimavská Sobota

Dňa 20. mája sa v bývalej Hypernove uskutočnila XXXXI.
Medzinárodná veľká cena mesta Rimavská Sobota- JUDO žiakov a žiačok U11 /U13/ U15. Organizátorom súťaže bolo JUDO TJ
Mladosť Relax Rimavská Sobota, s podporou mesta Rimavská Sobota, s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
-red-

FALCON znova zaznamenal klubové rekordy

FALCON TKD klub sa
13.5.2017
zúčastnil
na
TAEKWONDO WTF turnaji pod názvom CASSOVIA
OPEN 2017, ktorý bol zároveň aj tretím kolom Slovenskej ligy v TAEKWONDE.
Turnaja sa zúčastnilo cez
200 pretekárov z 22 klubov a 8 štátov. Konkurencia v niektorých kategóriách
bola náročná, ale Falcoňáci si poradili na jednotku.
Na turnaj vyrazilo z Rimavskej
Soboty z klubu FALCON celkovo 23 členov „FALCOŇÁKOV,“ čím sme vytvorili klubový rekord. Bola to zatiaľ
najväčšia výprava na turnaj.
Spolu s rodičmi sme tvorili
celkom peknú kôpku. Na turnaji sa súťažilo v športovom
zápase „KYORUGI“ a v predvádzaní „POOMSAE.“ FALCOŇÁCI nastúpili na obidve
disciplíny, ale zatiaľ prevládal
športový zápas... v klube je
cieľom rozbehnúť aj súťaženie

v predvádzaní „POOMSAE.“
Celkovo sme na turnaji v športovom zápase získali 9 x zlato,
11 x striebro, 1 x bronz a 1 x
5. miesto. V predvádzaní foriem to bolo 1 x striebro a 2 x
5. miesto.
Na turnaj sa odvážili ísť ... nováčikovia, menej skúsení zápasníci, ale aj skúsení zápasníci. Prvé dve skupiny si počínali
veľmi dobre, nováčikovia ale aj
menej skúsení zápasníci ukázali bojovnosť a hlavne pevné základy, na ktorých tréneri
FALCONU môžu zakladať ich
športovú kariéru. Naši skúsení
bojovníci samozrejme ukázali
svoje kvality, aj keď niektorí nemali svoj deň. Celkovo svojimi
bojovnými výkonmi pozbierali
Falcoňáci a klub FALCON 106
bodov, čím sa klub umiestnil na
3. mieste v hodnotení klubov, s
výrazným rozdielom 37 bodov
od 4. miesta. Zisk 3. miesta je
ďalším klubovým rekordom.
Menovite sa na uvedených
priečkach umiestnili:

1. miesto zlatá medaila - Jaroslav Dóbi, Oliver Adam, Ján
Mičko, Matúš Durica, Damien
Frgolec, Viktória Iždinská,
Lucka Laššáková, Sarah Sarvašová, Veronika Spodniaková
2. miesto strieborná medaila - Karoline Mravec, Džovo
Slanec, Kornélia Czeneová,
Terezka Duricová, Peter
Fehér, Miroslav Frgolec, Tomáš
Kuvik, Michal Matúška, Lea

Szekerová, Pavol Vorlíček, Denis Vorlíček
3. miesto bronzová medaila - Milan Lani
5. miesto - Lukáš Kurek
Ako som vyššie spomínal, v klube je cieľom
rozbehnúť aj súťaženie v
predvádzaní foriem. Zatiaľ nám ostáva len poďakovať Falconáčkam,
že našli odvahu nastúpiť
a zabojovať v neľahkej
konkurencii.
Výsledky jednotlivcov
Poomsae :
2. miesto strieborná medaila - Karoline Mravec
5. miesto - Lucka Laššáková,
Laura Davidová
Na záver sa chceme poďakovať
rodičom za skvelú atmosféru,
ktorú vytvorili počas turnaja,
Falconákom za perfektné výkony a samozrejme aj partnerom,
ktorí podporujú FALCON.
Jaroslav Dóbi,
predseda klubu

